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Dialogredogörelse  
 
Stadsutvecklingsstrategi 2035 för västra Knivsta och 
Alsike stationssamhälle 
 

Läsanvisning 

Denna dialogredogörelse sammanfattar de synpunkter som inkommit på förslaget till 
stadsutvecklingsstrategi under dialogperioden 1 juni-15 september 2021, samt Knivsta kommuns svar 
på dessa synpunkter. Inledningsvis beskrivs processen och hur dialogen genomförts (se separat 
dokument Dialograpport för utförligare beskrivning av genomförda aktiviteter, 
knivsta.se/dialograpport).  

Inkomna synpunkter sammanfattas utifrån stadsutvecklingsstrategins tematiska avsnitt. Ändringar 
efter inkomna synpunkter beskrivs, och en förklaring ges till varför vissa synpunkter inte tillgodosetts.  

Merparten av dokumentet består av inkomna synpunkter och kommunens svar på respektive yttrande. 
Längre yttranden har förkortats eller sammanfattats. Kontakta gärna kommunen för att ta del av 
yttrandena i sin helhet. 

 

Kommunens svar på yttranden har markerats med grön kantlinje på samma sätt som denna rad.  

 
[Redaktionella anmärkningar i yttranden anges med klammerparentes på samma sätt som denna rad.] 
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Inledning 

Processen 
Knivsta kommun har sedan 2018 arbetat med att ta fram en stadsutvecklingsstrategi 2035 för västra 
Knivsta och Alsike stationssamhälle. Stadsutvecklingsstrategin är tänkt att vara ett stöd för kommunen 
i fortsatt planering, men det är inte ett juridiskt bindande dokument. Kommunen kan alltså besluta att 
göra annorlunda än det som står i strategin.  

I korthet har följande moment genomförts: Utifrån slutsatserna från en platsanalys togs fyra alternativa 
framtidsbilder fram för att undersöka möjliga vägar framåt. Framtidsbilderna visade en övergripande 
struktur för bebyggelse, mobilitet och grönstruktur/blåstruktur för Knivsta. Sedan utvärderades 
framtidsbilderna utifrån ett hållbarhetsperspektiv, i workshopform med både förtroendevalda politiker 
och tjänstepersoner.  

Utifrån resultatet utvecklade projektgruppen de fyra framtidsbilderna till en enda målbild i text och 
bild. Målbilden vidareutvecklades sedan till stadsutvecklingsvisionen, strukturförslagen och de 
tematiska strategierna i stadsutvecklingsstrategin. Stadsutvecklingsstrategin har justerats utifrån flera 
hållbarhetsbedömningar och översiktliga utredningar. Inriktningen och dokumentet har löpande 
förankrats inom kommunens övriga tjänstepersonorganisation och politiska organisation, samt stämts 
av mot pågående processer.  

Dialog 
Under 1 juni-15 september 2021 fördes en bred dialog om innehållet i stadsutvecklingsstrategin. 
Under dialogen fanns förslaget till stadsutvecklingsstrategi tillgängligt i olika former. Kommunen bjöd 
på olika sätt in till bland annat informationsmöten, rådslag och guidade promenader. För att läsa mer 
om de aktiviteter som genomfördes under dialogperioden, se separat dokument ”Dialograpport” på 
knivsta.se/dialograpport. 

Under dialogperioden uppmuntrades alla som bor och verkar i Knivsta att lämna formella synpunkter. 
Med formella synpunkter menas här att den som skrev synpunkten också lämnade sina 
kontaktuppgifter, så att kommunen kunde ge ett svar. Förutom brev och e-post fanns ett formulär för 
synpunkter på kommunens webbplats. Totalt lämnade över 220 privatpersoner formella synpunkter på 
förslaget, varav 44 genom en namninsamling. Dessutom inkom elva remissinstanser, fyra föreningar, 
ett företag och sex politiska partier med synpunkter. Synpunkter som kommit in på detta sätt 
redovisas, tillsammans med kommunens svar, i denna dialogredogörelse. 

Inom ramen för dialogen arrangerades också ett Fokusråd - en ny dialogform i Knivsta kommun. 
Deltagarna i kommunens Medborgarråd fick anmäla intresse för att delta. Vid två tillfällen träffades en 
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grupp om 25 personer för fördjupade samtal om stadsutvecklingen. Samtalen dokumenterades och 
dokumentationen har tagits med in i arbetet med att revidera stadsutvecklingsstrategin.  

Det inkom även idéer, frågor, önskemål och kommentarer på andra sätt. På en karta, som del av den så 
kallade Storymap-sidan, gick det att lämna synpunkter om en specifik plats. Under gåturerna i västra 
Knivsta och Alsike har det funnits möjlighet att fylla i en enkät. Under informationsmötena har 
deltagarna kunnat besvara frågor via Mentimeter.  

Dessa kommentarer är lika välkomna som de formella synpunkterna, och har tagits med in i arbetet när 
förslaget till stadsutvecklingsstrategi reviderats. De sammanfattas också i denna dialogredogörelse. 
Kommunen besvarar dem dock inte enskilt.  

Kommunen har inte haft möjlighet att ta hänsyn till synpunkter som inkommit muntligen, eller som 
lämnats efter dialogperiodens slut. 

Ett stort tack till alla som tagit sig tid att läsa, lyssna, fråga och komma med idéer och synpunkter! 
Precis som vid annan stadsplanering kommer medborgares och verksammas synpunkter att tas tillvara. 
Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att alla inte kan få allt de önskar sig.  

Bearbetning efter dialogen 
I denna dialogredogörelse hittar du alla inkomna formella synpunkter. Längre synpunkter har 
sammanfattats och förkortats. Samtliga synpunkter från privatpersoner har anonymiserats med hänsyn 
till GDPR. Synpunkterna finns tillgängliga i sin helhet. Välkommen att kontakta kommunen för att ta 
del av dem.  

När Knivstas förtroendevalda har godkänt denna dialogredogörelse kommer kommunens svar att 
skickas ut till respektive synpunktslämnare, om avsändaren har lämnat kontaktuppgifter.  

 

Sammanfattning av inkomna synpunkter 
Hållbar mobilitet 
Flera av de yttranden som kommit in ser positivt på kommunens satsningar på hållbar mobilitet och att 
planera utifrån de globala Agenda 2030-målen.  

Majoriteten av de yttranden som kommenterar satsningen på att främja gång- och cykeltrafik är 
positiv. Att röra sig till fots och på cykel anses välkommet och bra för ett tryggt samhälle. Flera lyfter 
att detta är önskvärt ur barnens perspektiv. Barn och unga kan röra sig fritt och säkert i sådana 
bostadsområden. Flera vägar för gående och cyklister, så som pendlingsstråk till Uppsala, bättre 
kopplingar över järnvägsspår samt till friluftsliv och rekreation belyses som positivt. Att dessa gång- 
och cykelvägnät byggs tidigt lyfts som viktigt. Då kan vanan att gå och cykla etableras tidigt. 

Vissa anser att hållbara färdmedel och bilfria stadsdelar är nödvändigt och önskvärt för en fungerande 
och hållbar framtida stad där människa, miljö och natur får ta plats i stället för bilar och buller. Andra 
anser att det inte är något för Knivsta, att det förstör kommunens identitet och anledningen till att 
många flyttar till Knivsta. Det är heller inte nödvändigt att minska bilanvändandet när bilflottan går på 
el, anser man. Många anser att parkeringsnormerna som förespråkas är för låga och att det är fel att 
planera för att försvåra för biltrafik.  

Pandemin har också visat på förändrade resmönster. Planerna för de två stadsdelarna borde därför inte 
låsa sig till specifika lösningar, säger vissa i sina yttranden. Många privatpersoner anser det viktigt att 
enkelt kunna nå sin bil från sitt hem, och att det är förknippat med att bo lantligt och att bo i Knivsta. 
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Vad gäller parkeringslösningar i mobilitetshubbar lyfts olika perspektiv. Vissa anser det positivt att 
samla parkeringar på särskilda platser och att de då tar mindre markyta i anspråk. Många lyfter i stället 
rädslan för att dessa byggnader ska bli otrygga. Otrygghet är något de förknippar med parkeringshus.  

Flera synpunkter har inkommit angående att Gredelbyleden fortsättningsvis borde få vara öppen för 
genomfartstrafik och att vägen är viktig för framkomligheten. Flera anser att det inte är önskvärt att 
göra om leden till stadsgata. Flera privatpersoner önskar nya på- och avfarter till E4:an för att 
säkerställa att det inte blir trängsel. De vill att dessa påfarter ska vara utbyggda och fungera innan 
stadsdelarna byggs.  

Flera tycker inte att någon station ska uppföras i Alsike eller att någon satsning ska göras på tåg över 
huvud taget.  

Några synpunkter rymmer önskemål om en större översyn av trafik, mobilitet och kollektivtrafik. Det 
handlar om allt möjligt, exempelvis strategier kring kollektivtrafikförsörjning, stimulerande insatser 
för att främja hållbara val, fler planskilda kopplingar över järnvägen, översyn av bullerpåverkan på 
bebyggelse, parkeringsbehov och motiveringar till kraftigt minskade p-normer. 

 

Grönstruktur 
Flera remissinstanser, myndigheter och intresseorganisationer har lyft vikten av hantering och rening 
av dagvatten för att säkerställa att vattenförekomsters status blir bättre med de förändringar som 
föreslås. Det ses av dessa synpunktslämnare som positivt att frågan på ett övergripande plan tagits upp 
i stadsutvecklingsstrategin, eftersom det är frågor som behöver behandlas tidigt. Med arbetet som 
gjorts och det som planeras finns goda förutsättningar för att miljökvalitetsnormerna för 
dagvattenrecipienterna (mottagarna av dagvattnet) följs.  

Flera synpunkter har inkommit som lyfter frågor kring dagvattenhantering, skyfall och värmeböljor i 
relation till större mängd hårdgjorda ytor samt att hårdgjorda ytor står i kontrast till klimatanpassning. 
Några yttranden har vidare lyft att fler natur- och friluftsområden borde skyddas och utvecklas, utöver 
anläggande av stadsgrönska inom bebyggelseområdena. 

Många anser att exploatering av jordbruksmark bör undvikas i större utsträckning. Det förespråkas att 
noggrant se över grönstrukturen och värna att det finns värdefulla, fungerande och sammanhängande 
grönstråk inifrån stadsdelarna ut till omgivande grönområden. Det handlar både om grönskans 
ekologiska funktioner med spridningssamband och biologisk mångfald, och om att den vardagsnära 
naturen är viktig att värna för folkhälsa, friluftsliv och rekreation. Många framför att det är långt 
mycket svårare och mer kostsamt att återskapa grönområden än att spara på tillräckliga ytor från 
början.  

Många privatpersoner som yttrat sig är negativt inställda till att ersätta grönytor och naturmark med 
bostäder. I synnerhet pekas på konsekvenser för Västra Ängby och vid Apelsinvägen. Flera yttranden 
lyfter att det lantliga är en av Knivstas främsta kvaliteter och att lantligheten riskerar att byggas bort. 
Liksom myndigheter och organisationer så anser många att jordbruksmarken bättre borde bevaras, inte 
minst för Knivstas lantliga karaktär. Att behålla mer grönska centralt och bygga villasamhällen med 
mycket grönska i strukturen lyfts som attraktivt eftersom det efterfrågas att bo nära natur och 
rekreation, utanför städer. Vissa andra synpunktslämnare ser i stället positivt på en högre bebyggelse 
just för att kunna spara mer naturmark och grönytor mellan.  

Många privatpersoner efterfrågar en eller flera centrala parker inom stadsstrukturen. Både parker och 
naturområden nära bostäder anses eftersträvansvärt, inte minst för barn och unga, men även för djuren 
och den biologiska mångfalden. Det lyfts även att parker kan kännas tryggare än naturområden som 
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inte är upplysta. Samtidigt önskar sig vissa ett större fokus på trygghetsfrågan och att fler 
naturområden borde belysas. 

 

Bostadsförsörjning och bebyggelse 
Remissinstanserna ser över lag positivt på stadsutvecklingsstrategin och på att tidigt och på ett 
övergripande plan utreda kommunens framtida utveckling, även som underlag för översiktsplan och 
detaljplaner.  

Flera privatpersoner önskar hög arkitektonisk kvalitet på det som byggs. Det finns önskemål om 
exempelvis arkitekturpolicys, stadsarkitekt och utlysande av arkitekttävlingar. För många är kvalitet i 
arkitektur uttryckt som ”småskaligt” och ”trivsamt”. Flera yttranden refererar till trädgårdsstäder som 
något attraktivt.  

Vissa yttranden från privatpersoner handlar om att utbyggnaden är för storskalig och att det borde vara 
övervägande del småskalig bebyggelse även i framtiden. Vissa efterfrågar främst en större blandning 
och framför att fler små lägenheter inte är attraktivt i Knivsta, särskilt inte i kölvattnet av pandemin 
och i och med ökningen av distansarbete. Många privatpersoner är oroliga för att det de uppskattar 
med Knivsta idag kommer gå förlorat i en stor omvandling. De tycker inte att den utveckling som 
föreslås passar med den befintliga bebyggda miljön.  

Flera yttrar sin oro kring att lugna Knivsta ska bli bråkigt, segregerat och otryggt med många nya 
bostäder. Många drar paralleller till mindre trygga platser på andra orter. Även utbyggnadstakten som 
föreslås oroar många av de privatpersoner som yttrat sig.  

Utöver dessa synpunkter lyfts även att en utbyggnad av landsbygden önskas, att byggnadsstilar ska 
vara mer sammanhållna, att arkitekturen borde vara mer spännande och innovativ samt att framtida 
byggnationer ska byggas mer hållbart än mycket av det som byggs idag. 

 

Näringsliv 
Det är endast ett fåtal som yttrat sig kring näringsliv och service. Av dessa tycker vissa att 
verksamhetslokaler och service borde samlas i centrum och att detta centrum ska ha småstadskaraktär. 
Några ser en risk med förslaget att utveckla ett centrum i Alsike och ett annat i Knivsta. Risken består 
i att inget centrum då blir välfungerande, särskilt som det blivit allt svårare för fysiska butiker att 
överleva. Vissa uttrycker att de inte är intresserade av att centrum ska utvecklas med fler 
verksamheter. 

 

Social hållbarhet 
Flera synpunkter berör vikten av att belysa barnperspektivet i utvecklingen av Knivsta. 
Genomförandetiden för stadsutvecklingsstrategin motsvarar ett barns hela uppväxt och mer. Det blir 
viktigt att samhället fungerar väl även under tiden som utbyggnaden sker. Det kan handla om allt från 
trygga gång- och cykelvägar och idrottsplatser till grönområden och lekytor.  

Flera ogillar den utpekade placeringen av vårdcentral. 

Många privatpersoner lyfter att Knivsta idag är en strategiskt placerad ort men att bostadspriserna ändå 
länge varit överkomliga. Livskvaliteten och tryggheten ses som god. Många är rädda att detta ska 
förändras till det sämre med föreslagen utveckling. Å andra sidan är det också flera som belyser att 
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Knivsta idag främst passar barnfamiljers sätt att leva och att det saknas variation i bostäder, service, 
restauranger, parker och kulturutbud. Det kan förbättras avsevärt i och med utvecklingen.  

Yttranden har också inkommit kring offentlig miljö och offentliga platser. Dessa borde bli fler och 
bättre, anser vissa. Lekplatser, fritidsgårdar, idrottsplatser, aktivitetsområden för både barn och vuxna, 
mångfald av mötesplatser, kulturbärande platser samt utsmyckning av det offentliga rummet och dess 
möbler efterfrågas. Flera önskar att utbudet av sådana platser och funktioner sprids ut i lokalsamhället. 
Allt ska inte samlas i de mest centrala lägena. 

 

Kulturmiljö 
Från flera remissinstanser och intresseorganisationers håll efterfrågas konsekvensutredningar och 
kulturmiljöutredningar med större tidsdjup. Då kan värdefulla miljöer som är riktigt gamla, så som 
fornlämningar, lyftas fram i strukturen och bli värdebärande platser.  

Privatpersoner lyfter främst fram att viktiga natur- och kulturvärden behöver få starkare skydd i 
planerna för utveckling. Många ser även att även småskaligheten och lantligheten är kulturbärande 
egenskaper i Knivsta. De är oroliga för att detta kommer att försvinna i samband med en omfattande 
utbyggnad. 

 

Energi och klimat 
Flera yttranden är positiva till relativt tät blandad bebyggelse. En sådan ger bättre förutsättningar för 
effektiv energiinfrastruktur och energianvändning. Det lyfts även att det är viktigt att kombinera lokala 
och storskaliga system. Det är bättre för klimatets skull, för att hitta den mest lämpliga lösningen för 
olika platser och för robustheten. 

När det gäller klimatet anser många att det är viktigt att fördjupa beskrivningar, principer och 
tillvägagångssätt kopplat till hållbarhet, klimatförändringar, klimatanpassningar, stärkande av 
ekosystemtjänster, biologisk mångfald samt grönytor och naturområden. Dessa aspekter borde arbetas 
in och tydligt redogöras för i kommunens gällande grönstrukturplan anser många - främst myndigheter 
och remissinstanser.  

 

Genomförande 
Några synpunkter som lämnats handlar om otydlighet kring vilken status stadsutvecklingsstrategin har 
i relation till exempelvis översiktsplanen och ställningstaganden där. Några har också kommenterat att 
de anser att processen med framtagandet av strategin inte varit tillräckligt öppen för allmänheten och 
berörda aktörer.  

Flera yttranden är positiva till kommunens arbete med att tidigt jobba med strategiska frågor i 
kombination med strukturförslag för utbyggnad. Även mellankommunala frågor kan få ta större plats i 
ett sådant arbete, framför allt när det gäller klimatanpassning, vattenfrågor och liknande.  

Några synpunkter rör att kommunen borde hitta verktyg för att styra mot hållbart byggande, 
ekonomiska modeller för köp, försäljning och arrende av mark samt att de som bygger också bör bidra 
med finansiering för utbyggnaden i stort. Vissa frågar om vad de stora kostnader som en utbyggnad i 
linje med strategin skulle innebära, hur skattepengar används och huruvida kommunens ekonomi 
klarar det.  
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Några kommentarer kring riskfrågor har inkommit från både myndigheter, remissinstanser och 
privatpersoner. Vissa synpunkter rör att det är positivt att viktiga frågor kring samhällsberedskap tas 
upp i ett tidigt skede och på en helhetsnivå. Andra synpunkter handlar om oro för 
järnvägsutbyggnadens påverkan på bebyggelse, säkerhet, buller med mera.  

Flera yttranden berör tekniska system. Från myndighetshåll lyfts en viss oro kring Knivstas naturliga 
förutsättningar för att hantera dagvattenrening innan vattnet når någon av de få recipienterna 
(mottagarna) samt för att uppfylla miljökvalitetsnormerna för vatten, då det är en förutsättning för 
utbyggnaden i sin helhet. Några yttranden lyfter att det borde utredas vilka tekniska system som kan 
samverka och optimeras gällande exempelvis el, värme, kyla, vatten, rening och så vidare. Många är 
måna om en effektiv energianvändning och resurseffektivitet. 

 

Fyrspårsavtalet 
Synpunkter gällande framtida spårdragning har kommit in både från myndigheter och privatpersoner. 
Som Länsstyrelsen och Trafikverket påtalar är det inte säkert de två nya spåren lokaliseras intill de 
befintliga. Många invånare önskar att spåren placeras utanför centrum, främst på grund av buller från 
passerande tåg och säkerhetsaspekter kopplade till fler tåg centralt. Trafikverket kommer att påbörja 
en lokaliseringsutredning gällande de nya spåren år 2022. Många invånare motsätter sig 
Fyrspårsavtalet i sin helhet - mer specifikt utbyggnaden av bebyggelse och mer tågtrafik. Flera 
invånare tycker Fyrspårsavtalet beslutats utan förankring i lokalsamhällets önskningar och att den 
kraftiga exploateringen rimmar illa med invånarnas vilja.  

 

Process och dialog 
Många synpunkter från privatpersoner tar upp möjligheten för allmänheten att påverka kommunens 
planering. Flera menar att den dialog som genomförts varit för begränsad och/eller kommit för sent i 
processen.  

Flera personer som har deltagit i fokusråd lyfter Fokusrådet som ett bra initiativ. En del tycker att det 
inte är någon mening att delta och bidra med synpunkter och kunskap om det ändå inte finns så stor 
möjlighet att påverka.  

 

Övrigt 
Många synpunkter innehåller förslag på hur specifika platser i Knivsta ska användas eller utformas – 
eller hur de inte ska utformas. Stadsutvecklingsstrategin beskriver inte utformning eller användning på 
detaljerad nivå, men synpunkterna ger ändå värdefull kunskap till kommande detaljplanearbete och till 
kommunens löpande utveckling av till exempel gator, torg, parker och kommunala lokaler. 

 

Ändringar efter inkomna synpunkter 
Arbete med ändringar efter dialog 
Kommunen har sedan dialogen avslutades sammanställt, gått igenom och tagit ställning till samtliga 
inkomna synpunkter. Ansvariga tjänstepersoner och förtroendevalda politiker har tillsammans gått 
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igenom alla inkomna synpunkter och undersökt om och hur de kan tillgodoses. Det har inneburit 
många avväganden. Hur ska man exempelvis hantera att vissa tycker helt olika? 

En viktig fråga har varit om den övergripande och strategiska inriktningen på dokumentet ska ändras. 
Finns det bättre sätt att fördela marken mellan olika typer av användningar? Är prioriteringarna rätt 
gjorda vad gäller olika innehåll? Med stöd i det målbildsarbete som genomfördes under 2019 har 
förtroendevalda politiker fattat beslut om att den övergripande strategiska inriktningen bör behållas. 

Det har också diskuterats om dokumentet ska fördjupas, utökas eller detaljeras på några punkter. Bör 
strategin ange vilken typ av bebyggelse som ska uppföras var? Ska information som finns i 
kommunens översiktsplan eller andra strategiska dokument kopieras in i stadsutvecklingsstrategin? I 
vissa fall har textstycken eller illustrationer tagits fram för att förtydliga hur kommunen ställer sig till 
vissa frågor inom stadsutvecklingen. Samtidigt har konstaterats att dokumentet är en strategisk 
vägledning - inte en detaljplan. Därför ska det inte innehålla för teknisk eller detaljerad information, 
varken om nuvarande förutsättningar eller föreslagen inriktning för specifika platser. 

Sammanfattningsvis har stadsutvecklingsstrategins huvudsakliga inriktning behållits, men en mängd 
ändringar, justeringar och förtydligande har gjorts utifrån både privatpersoners, remissinstansers och 
andras synpunkter. Se nedan. 

 

Ändringar som gjorts  
Kommunens projektgrupp för Knivsta 2035 och förtroendevalda politiker har, som tidigare nämnts, 
tillsammans sett över förslaget till stadsutvecklingsstrategi och undersökt hur de olika synpunkterna 
kan tas med in i strategin. Bland annat har nedan ändringar gjorts. Se de samlade ändringarna efter 
medborgardialogen på knivsta.se/fokusråd2035. 

Ändringar i hela dokumentet samt övriga ändringar 
 

• Många idéer har inkommit kring hållbart byggande. Strategin har nu skärpts vad gäller detta, 
med ett tillägg om hög ambitionsnivå gällande hållbart byggande, och att de krav som ställs 
höjs i takt med teknisk utveckling. Se bland annat sidan 99 i strategin. 
 

• För att förtydliga vilka delar av Alsike som ingår i den nya stadsdelen, ändras benämningen på 
den från “Alsike” till “Alsike stationssamhälle”.  
 

• Redaktionella ändringar har genomförts, som exempelvis tydligare meningar, rättade stavfel 
och justerad layout.  

 

Ändringar av inledning och beskrivning av bakgrund (Kapitel 1) 
 

• Eftersom många framfört kritik mot Fyrspårsavtalet har vi förtydligat att 
stadsutvecklingsstrategin handlar mer om att peka ut en strategisk inriktning för att uppnå 
vissa kvaliteter i två framtida stadsdelar, inte bara om att uppfylla Fyrspårsavtalet. Det 
viktigaste syftet med stadsutvecklingsprogram Knivsta 2035 och planerna för de hållbara 
stadsdelarna är att möta en förväntad tillväxt på bästa sätt och möjliggöra för ett framtidens 
Knivsta som är hållbart, robust och trivsamt. Och eftersom vi förhåller oss till Fyrspårsavtalet 
i stadsbyggandet sker planeringen inom ramen för avtalets åtaganden. 
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• Flera synpunkter har inkommit som ifrågasätter om hållbarhetsambitionerna är tillräckligt 
höga. Det är glädjande att se ett sådant engagemang för hållbarhetsfrågor, och vi har nu 
beskrivit hur strategin kontinuerligt utvärderats och justerats med hänsyn till hållbarhetsmål, 
men att mycket viktigt arbete kvarstår. Vi har också beskrivit andra delar av processen lite mer 
utförligt i strategin, för att visa vilket arbete som faktiskt gjorts.  
 

• Det har på olika sätt inkommit synpunkter kring andra delar av kommunen, och att det inte är 
tydligt vad stadsutvecklingsstrategins status blir i förhållande till andra styrdokument. Vi har 
därför gjort förtydliganden om stadsutvecklingsstrategins förhållande till bland annat gällande 
och kommande översiktsplan, och att strategin inte gäller för hela Knivsta kommun. Se bland 
annat sidan 8 i strategin. 
 

• En översiktlig beskrivning av hur dialogen har gått till har lagts till, och kommande arbete 
samt möjlighet att påverka har beskrivits mer utförligt. Mer information finns i denna 
dialogredogörelse samt i separat dialograpport, se knivsta.se/dialograpport.  

 
Ändringar av stadsutvecklingsvision på lång sikt (Kapitel 2) 

 
• Flera har lyft att det är viktigt att infrastruktur ska finnas på plats tidigt. Detta har funnits med 

som en förutsättning i arbetet med strategin, men har nu tydliggjorts genom en 
stadsutvecklingsprincip som understryker vikten av detta. Detta gäller både teknisk 
infrastruktur (till exempel gator, ledningar, broar) och social infrastruktur (till exempel skolor 
och parker). Se sidan 35 i strategin. 
 

• Flera synpunkter har också lyft det faktum att hänsyn behöver tas till platsens olika 
förutsättningar vid byggande. Vi har nu tydliggjort detta genom att lägga till ytterligare en 
stadsutvecklingsprincip som poängterar vikten av att ta hänsyn till platsens olika 
förutsättningar vid byggande. Se sidan 35 i strategin. 

  
Ändringar av förslag till två hållbara stadsdelar (Kapitel 3) 
 

• Många synpunkter har handlat om att man tolkar föreslagna kvarter som det ska bli tät 
bostadsbebyggelse i många våningar, överallt. Vi har gjort förtydliganden om att de föreslagna 
kvarteren kan komma att se ut på många olika sätt, och innehålla många olika funktioner. 
Bland annat har vi tagit fram illustrationer av hur föreslagna kvarter förändras och fylls med 
innehåll i takt med att planeringen fortsätter och att byggande sker. Se bland annat sidan 42 
och 54 i strategin. 
 

• Många kommentarer har inkommit rörande föreslagen bebyggelse i Västra Ängby och 
området kring Apelsinvägen. Vi har som svar på dessa synpunkter sett över strukturförslaget 
och tagit bort ett föreslaget kvarter mellan Apelsinvägen och lekparken Glasäpplet, där det 
inte bedöms som prioriterat att pröva utveckling. I kommande detaljplaner kan andra 
bedömningar göras beroende på platsens förutsättningar. Se sidan 40 i strategin. 
 

• Flera önskemål har inkommit om mer parkytor. Ett kvarter vid Knivsta station har nu minskats 
för att ge plats åt en möjlig stadspark. Det har tydliggjorts att det inom föreslagna kvarter 
också finns plats för mindre parker (som då blir allmän plats). Se bland annat sidorna 40 och 
42 i strategin. 
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• Ett föreslaget kvarter längs Gredelbyleden har tagits bort då det bedöms svårt att kombinera 
med intilliggande fastighet innefattande komministerbostället med trädgård. Se sidan 40 i 
strategin. 
 

• Strax söder om Knivsta station har strukturen ändrats för att ta bättre hänsyn till befintlig 
bebyggelse på privat ägda fastigheter. Som konsekvens av detta har bland annat en skoltomt 
med skolgård tagits bort från strukturförslaget. I kommande detaljplanearbete för delområdet 
kan andra lösningar vara aktuella. Se sidan 40 i strategin. 
 

• I Alsike har detaljplanen Alsike Nord etapp 2a upphävts under dialogperioden. 
Strukturförslaget har utifrån detta ändrats för att bättre ta hänsyn till en privat ägd fastighet. Se 
sidan 52 i strategin. 
 

• I Alsike pågår detaljplanering för Fornåsa, med cirka 200 bostäder samt iordningsställande av 
ett ordnat rum kring Pinglaström. Strukturförslaget för Alsike stationssamhälle samt 
stadsutvecklingsvisionen har reviderats för att bättre spegla detta pågående arbete. Se sidan 52 
i strategin. 
 

• Flera fastighetsägare i Alsike har visat intresse för att inkludera deras fastigheter i 
stadsutvecklingsstrategin. De två fastigheter som kommunen bedömer som mest aktuella att 
inkludera har markerats på strukturförslaget för Alsike stationssamhälle. Se sidan 52 i 
strategin. 
 

• Förutom ovan ändringar i innehåll har kartorna över strukturförslagen ändrats vad gäller färger 
och pilar för att de ska bli tydligare. Se sidan 40 och 52 i strategin. 
 

Ändringar av tematiska strategier (Kapitel 4) 
 

• Förtydligande kring att gator omvandlas till stadsgator i samband med exploatering och 
detaljplanering. Se sidan 67 i strategin. 
 

• Tillagd text kring hur planeringen av Alsike och Knivsta station påverkas av de nya 
järnvägsspårens lokalisering. Se sidan 68 i strategin. 
 

• Kort tillagt stycke om att näringslivets behov behöver tas i beaktande vid trafikplaneringen. 
Förtydligande kring verksamheter behov beaktas genom planering av mobilitetshubbar. Se 
sidan 64 och 66 i strategin. 
 

• Tillagt stycke om att gång- och cykelväg mellan Knivsta och Alsike bör vara prioriterat och 
ligga närmre i tid innan vidare sträckning mot Bergsbrunna sker. Se sidan 68 i strategin. 
 

• Synpunkter kring att kollektivtrafiken ska utvecklas för hela tätorterna och landsbygden 
beaktas och text förtydligas under rubriken Gång-, cykel- och kollektivtrafik (sidorna 64-65). 
 

• Kommunen har höga ambitioner vad gäller bevarande och utveckling av grönstrukturerna, och 
att i högre utsträckning ”låta naturen göra jobbet” i de nya stadsdelarna vad gäller exempelvis 
klimatanpassning och dagvattenhantering. Strategin har skärpts och förtydliganden har gjorts 
av hur kommunen kommer hantera bland annat frågor som rör dagvatten, ekologisk 
kompensation och jordbruksmark i fortsatt planeringsarbete. Se sidorna 72-76 i strategin. 
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• Flera har lyft kulturmiljö och fornlämningar som viktiga aspekter att bevara och utveckla. Vi 

har därför utökat avsnittet om kulturmiljö bland annat med information om hur kommunen ser 
på fornlämningar inom området och hur det hanteras framöver. Se sidan 92 i strategin. 
 
 

Ändringar av genomförande (Kapitel 5) 
 

• Flera har lyft att det är viktigt att infrastruktur ska finnas på plats tidigt. Därför har behovet av 
viktiga investeringar tydliggjorts i kartorna över etappindelningar. Se sidan 107 och 109 i 
strategin. 

 

Kommunens övergripande svar på synpunkter som ifrågasätter 
stadsutvecklingsstrategin mer generellt 
Många av de privatpersoner som har lämnat synpunkter ger på olika sätt uttryck för en oro - att 
Knivstas karaktär ska förstöras, att grönområden ska förloras, att utbyggnadstakten är för hög, att den 
föreslagna bebyggelsen i stadsdelarna är för tät. De senaste årens byggprojekt i kommunen ses som 
dåliga exempel. Fyrspårsavtalet lyfts fram som ett ofördelaktigt avtal för kommunen. Det är en högst 
förståelig oro och kommunen uppskattar att många som känner så har tagit sig tid att uttrycka sina 
specifika farhågor under dialogen. Vi har en förhoppning om att många av de värden som efterfrågas 
ska kunna säkras genom det helhetsperspektiv och långsiktighet som stadsutvecklingsstrategin har. 
Målet är två på alla sätt hållbara stadsdelar – socialt, miljömässigt och ekonomiskt – där det är tryggt 
och trivsamt att leva och verka. 

Som i all planering måste kommunen ta hänsyn till både allmänna och enskilda intressen. Allmänna 
intressen är bland annat natur- och kulturaspekter, klimatpåverkan, bebyggelseutformning samt vissa 
bestämmelser i miljöbalken. Enskilda intressen kan till exempel handla om rättigheter för 
fastighetsägare eller grannar samt att det inte skapas betydande olägenhet. Avvägningar mellan dessa 
innebär ibland att allmänna intressen behöver stå tillbaka för enskilda, och ibland tvärtom. Det betyder 
att det inte alltid är möjligt att tillmötesgå alla önskemål. Kommunen måste se till att eventuella 
negativa konsekvenser för den enskilde står i proportion till den allmänna nyttan som uppnås. 

Stadsutvecklingsstrategin ligger generellt på en övergripande och allmän nivå. Många specifika och 
enskilda intressen lämpar sig bättre att behandla i den kommande och fördjupade planeringen av 
respektive delområde. Genom bland annat olika typer av dialog i olika skeden av planeringen vill vi 
hitta lösningar som fungerar för alla. I fortsatt planering, i form av till exempel detaljplaner, 
planprogram, styrdokument och utredningar, kommer det finnas möjlighet att vara med och påverka. I 
samband med varje ny detaljplan bjuder kommunen in till samråd enligt plan- och bygglagen. Då kan 
alla som vill vara med och lämna synpunkter. Vi planerar också för andra dialoger kring hur 
stadsdelarna ska planeras mer konkret. De kan exempelvis handla om hur en framtida Alsike station 
kan komma att se ut, vad som ska finnas i Knivsta stadspark och hur området kring Knivsta station ska 
utvecklas.  

Många av de synpunkter som ifrågasätter stadsutvecklingsstrategin mer generellt kan måhända komma 
av att kommunen i dialogversionen inte tillräckligt tydligt lyckats visa vilka kvaliteter som skapas i de 
framtida stadsdelarna. Vi hoppas på att det blir tydligare genom denna dialogredogörelse, som ger svar 
på synpunkter och frågor, och genom den omarbetning av stadsutvecklingsstrategin som ansvariga 
tjänstepersoner och förtroendevalda politiker på Knivsta kommun tillsammans har gjort. 
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Knivstas personlighet och karaktär 
 
En viktig utgångspunkt i stadsutvecklingsstrategin är att de framtida stadsdelarna ska bidra till att 
bevara det som är värdefullt i Knivstas karaktär och ta med det in i framtiden. Närheten till naturen 
och det aktiva jordbruket är ett sådant viktigt karaktärsdrag – den levande gemenskapen och 
småskaligheten ett annat. Det är också viktigt att Knivsta, precis som idag, fortsätter att vara en trygg 
plats för alla åldrar, inte minst barn och unga.  

Samtidigt ger de två nya stadsdelarna möjlighet att utveckla och förstärka karaktärsdrag och identitet. 
Det kan exempelvis handla om en utökad offentlig och privat service, en hållbar bebyggelse, fler 
arbetsplatser och företagsetableringar, ytterligare mötesplatser av olika slag, platser för rekreation och 
idrott samt parker och grönområden.  

Målet är att möjliggöra för två levande och grönskande stadsdelar, med blandade kvarter för boende, 
verksamheter och service. 

Grön- och naturområden 
 
Ansatsen i stadsutvecklingsstrategin är att bevara och utveckla så mycket grönska och natur som 
möjligt, både i och omkring stadsdelarna. Genom att samla bebyggelsen och bygga ”lagom” tätt och 
högt i stadsdelarna kan mer natur och värdefull jordbruksmark sparas intill de två områdena.  

Utvecklingen kommer att möjliggöra resurser för göra nya gator, parker och kvarter grönare. Genom 
att samla mobilitetsfunktioner som bilpooler och kollektivtrafikhållplatser i och kring mobilitetshus, så 
kallade mobilitetshubbar, skapar vi mer yta för exempelvis parker och andra mötesplatser inne i 
stadsdelarna. Fler människor kan röra sig fritt och tryggt i samhället, inte minst barn och unga.  

Med ”hubbarna” behöver vi inte heller bygga parkeringar under bostäder och bostadsgårdar. Då finns 
möjlighet att skapa grönskande bostadsgårdar som fungerar som trädgårdar ”på riktigt”, med en 
ordentlig jordmån där träd kan växa sig stora och där det finns plats för egen odling. I varje kvarter ska 
det finnas utrymme för rejäla bostadsgårdar och gröna ytor för umgänge och lek.  

Stadsutvecklingsstrategin följer riktlinjerna i kommunens antagna grönstrukturplan, se 
knivsta.se/grönstrukturplan. 

Utbyggnadstakt 
 
De två stadsdelarna kommer att växa fram under lång tid, ett område i taget. Utvecklingen som 
föreslås i stadsutvecklingsstrategin motsvarar ungefär den tillväxttakt som varit i Knivsta kommun 
under de senaste tio åren. Med ett så långt tidsperspektiv kan vi anpassa byggnader och lokal 
infrastruktur efter ny teknik, i samband med att planprogram och detaljplaner tas fram för de olika 
kvarteren. Vi kan anpassa kraven efter ny forskning och efter nya, moderna och hållbara byggmaterial 
och metoder. På det sättet kan vi möjliggöra för ett robust och motståndskraftigt samhälle som 
erbjuder många kvaliteter för både människor och miljö.  

Täthet och skala 
 
De två stadsdelarna ska vara del i Knivstas utveckling mot en levande småstad. Att hålla samman 
kvarteren och bygga lite tätare, på ett modernt sätt, innebär att skapa grönskande, varierade, trivsamma 
miljöer där fler har nära till mer. Genom en samlad bebyggelse kan också mer natur- och 
jordbruksmark sparas intill stadsdelarna. 

Samtidigt är det värdefullt med överblick, ljus och luft. Bebyggelsen i stadsdelarna ska därför vara 
”lagom” tät och hög, med blandade kvarter som har plats för både flerbostadshus och radhus. I de 
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tätare delarna nära centrum planeras för byggnader med 4–5 våningar. Längre ut från centrum blir 
byggnaderna 2–4 våningar höga, med mer småskaliga kvarter.  

De två stadsdelarna ska luta sig mot kommunens stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy när de 
planeras och byggs, se knivsta.se/stadsbyggnadsprinciper.  

Arkitektur och byggnation 
 
Stadsutvecklingsstrategin sätter ramarna och grundstrukturen för stadsdelarna. Hur de olika kvarteren 
och byggnaderna ska se ut mer exakt bestäms i först i de olika planprogrammen och detaljplanerna 
som kommer fram för de framtida kvarteren. Inriktningen är att bebyggelsen ska bidra till att skapa en 
småstadskänsla med variation, vad gäller exempelvis färger, former, material med mera. Ett 
övergripande mål är att stadsdelarna ska vara hållbara, med byggnader som uppförs med moderna och 
hållbara byggmaterial och byggmetoder.  

Kommunens arkitekturpolicy är vägledande i frågor som rör arkitektur, se 
knivsta.se/stadsbyggnadsprinciper.  

Fyrspårsavtalet och Knivstas stadsutveckling 
 
År 2017 tecknade Knivsta kommun det så kallade Fyrspårsavtalet med staten. Genom avtalet får 
Knivsta bland annat en välfungerande infrastruktur och goda möjligheter till hållbart resande, med två 
nya järnvägsspår, en ny station i Alsike och en god kollektivtrafik. I gengäld möjliggör kommunen för 
15 000 nya bostäder i kollektivtrafiknära läge till år 2057. 

Stadsutvecklingsstrategin följer åtagandena i Fyrspårsavtalet - men är inte avhängigt av det. Knivsta 
fortsätter nämligen att växa oavsett avtal. Många vill flytta hit och läget är attraktivt, mitt i regionen 
Uppsala-Stockholm. Med Stadsutvecklingsstrategi 2035 kan kommunen ta ett samlat grepp för att 
möta den förväntade tillväxten och ge Knivsta goda förutsättningar för framtiden.  

Att planera för två samlade stadsdelar ger många möjligheter för stadsutvecklingen. Vi kan se till 
helheten och välja hållbara och innovativa lösningar inom alla delar, som kollektivtrafik, närservice, 
omsorg, naturvärden, teknisk infrastruktur och gestaltning av nya byggnader. Vi kan också planera 
långsiktigt, och därmed använda både mark och skattepengar på bästa sätt. Med en långsiktig 
stadsutvecklingsstrategi blir kommunens intentioner tydligare, och det blir lättare att tillvarata styrkor, 
utveckla möjligheter och förbättra svagheter. Till exempel kan offentlig och privat service planeras på 
rätt plats, kollektivtrafik kan finnas vid rätt tillfälle, och det kan bli nära till mer för fler. 

Med en sammanhållen stadsutveckling kan vi möjliggöra för ett robust samhälle som erbjuder många 
kvaliteter för både människor och miljö - en plats där det är lätt att trivas och leva hållbart.  

Kommunens vilja till en hållbar utveckling och ett samlat grepp om Knivstas framtida utveckling finns 
uttryckt i Vision 2025, översiktsplanen och andra styrdokument. 
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Remissinstanser 
Först listas remissinstanser som inte inkommit med svar eller som inte har något att invända mot 
förslaget. Därefter återfinns länsstyrelsens yttrande i sin helhet, och efter det yttranden från övriga 
remissinstanser i bokstavsordning.  

 

Inget svar 
• Lantmäteriet  
• Alsike Fastighetsaktiebolag 
• Knivstabostäder AB  
• Kommunfastigheter i Knivsta AB  
• Försvarsmakten  
• Uppsala kommun 
• Kommunalförbundet Norrvatten  
• PostNord  
• Svenska Kraftnät AB  
• Global Connect (IP-Only) (fiber)  
• Fastighetsägarna MittNord  
• Fyrisåns Vattenförbund  
• Funktionsrätt Knivsta (Handikappföreningars samarbetsorgan, HSO) 
• Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle  
• Knivsta föreningsråd  
• Knivsta företagarförening  
• Knivsta hembygdsgille  
• Kommunala pensionärsrådet, KPR  
• Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande/NTF  
• Ort utan lort  
• Vårda Knivsta 

 

Ingen erinran 
• Swedavia, Stockholm Arlanda Airport 

Alla delar av Knivsta kommuns förvaltningsorganisation har under dialogperioden haft möjlighet att 
yttra sig om stadsutvecklingsstrategin. De fåtal kommentarer som inkommit har hanterats via 
respektive enhets närmaste representant i projektorganisationen för stadsutvecklingsstrategi. 

 

Länsstyrelsen  
[Länsstyrelsens yttrande återfinns i sin helhet nedan, undantaget inledande och avslutande 
beskrivningar av ärendet.] 

Översiktsplanering generellt 

Länsstyrelsen ska senast september 2022 lämna ett underlag till kommunernas planeringsstrategier 
som ska antas under nästa mandatperiod om inte en ny översiktsplan antas. Länsstyrelsens underlag 
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ska ge underlag till bedömning av översiktsplanens aktualitet, vara ett medskick till kommande 
översiktsplanering samt innehålla en bedömning av granskningsyttrandets aktualitet. Länsstyrelsen har 
för avsikt att leverera ett sådant underlag till Knivsta kommun under hösten 2021 så att det kan 
användas som underlag till en revidering av översiktsplanen. Viss information till kommande 
översiktsplanering, eller planering enligt PBL, lämnas också i detta yttrande. 

Stadsutvecklingsstrategin som styrande dokument samt koppling till översiktsplanen 

Av stadsutvecklingsstrategin framgår inte tydligt hur den förhåller sig till gällande översiktsplan samt 
vilken typ av styrdokument som strategin är – om den ska vara vägledande eller mer bindande för den 
efterföljande planeringen. Detta bör tydliggöras för alla aktörer.  

Allmänna synpunkter 

Stadsutvecklingsstrategin tar upp många aspekter av planering och det finns tydliga kopplingar till 
Agenda 2030. Det är positivt att utgångspunkten för planeringen är de globala Agenda 2030-målen 
och att hållbara kommunikationer planeras. Vidare är det positivt att olika funktioner ska integreras 
och att inte bara bostäder utan samhällets alla funktioner, exempelvis också arbetsplatser och 
grönområden, planeras. 

Kartbilderna är tydliga och det finns många förslag som ska omhändertas i den fortsatta planeringen. 
Det kan vara värdefullt att se över ställningstagandena så att de blir tydligare och ger bättre stöd i den 
fortsatta planeringen enligt PBL, några exempel lämnas i de tematiska avsnitten nedan. 

I strukturförslaget för Västra Knivsta anges med grå färg ”föreslagna kvarter inom ramen för pågående 
planering”. Det är svårt att tolka vad som avses och vilken markanvändning som det planeras för. 
Även ”aktiva stråk” och ”karaktärsområde” skulle kunna beskrivas mer utförligt.  

Riksintressen enligt 3 kap. MB 

Kommunikationer 

Ostkustbanan är av riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. MB. Det pågår en planering för två 
till järnvägsspår mellan Uppsala C och länsgränsen till Stockholm. Trafikverket har haft samråd om ett 
utredningsområde där de två nya spåren kan lokaliseras och det finns en möjlighet att de inte placeras 
intill de två befintliga. Det hade varit värdefullt med resonemang om hur stadsutvecklingsstrategin 
påverkas om spåren inte förläggs genom Knivsta tätort.  

Arlanda flygplats är utpekat som riksintresse för kommunikationer. En precisering av riksintresset har 
avslutats. Knivsta kommun berörs men de utpekade stadsdelarna bedöms inte påverkas av buller. 
Planeras höga objekt ska samråd hållas med LFV. 

Totalförsvaret 

Länsstyrelsen påminner om att höga objekt, högre än 20 m utanför tätort i Lantmäteriets karta i skala 
1:250 000 och högre än 40 m inom tätorter också kräver samråd med Försvarsmakten. 

Miljökvalitetsnormer vatten 

Länsstyrelsen vill belysa att det för MKN vatten inte bara finns ett icke-försämringskrav. För 
vattenförekomster där statusen inte är god räcker det inte med att en plan inte försämrar, utan det 
måste också finnas förslag till förbättringar. Allmänt kan sägas att det föreligger ett kraftigt underskott 
av åtgärder, varvid åtgärdstakten generellt sett behöver öka för att det ska vara möjligt att uppnå god 
ekologisk status till de ovan angivna tiderna. I Åtgärdsprogrammet för Norra Östersjöns vattendistrikt 
2016–2021 kan kommunen finna stöd i det fortsatta planarbetet. Det innebär att det för varje ingrepp 
också är en möjlighet att göra åtgärder som förbättras statusen för miljökvalitetsnormerna för vatten. 
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Länsstyrelsen ser positivt på kommunens dagvattenplanering för Alsike och Knivstas 
stadsutvecklingsstrategin. I strategin föreslås dammar, svämbara parker och utformning av gator med 
trädplantering, skelettjordar för rening av dagvatten och en nettominskning av hårdgjorda ytor. 
Länsstyrelsen ser även positivt på att kommunen tar fram åtgärdsprogram för Knivstaån och 
Pinglaström som utgör några av recipienterna för tätorternas dagvatten. Med kommunens arbete finns 
goda förutsättningar för att miljökvalitetsnormerna dagvattenrecipienterna följs och att en god 
vattenkvalitet erhålls. 

Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att dagvattenfrågan framöver måste utredas djupare 
i detalj. I framtida detaljplaner är det viktigt att åtgärdsförslag baseras på föroreningsberäkningar som 
tar hänsyn till områdenas recipienter. Hur dagvatten påverkar förekomsterna i dagsläget och hur de 
kommer att påverkas av statsutveckling samt vad som anges för recipienternas miljökvalitetsnormer. 
Generellt anger miljökvalitetsnormerna ett strikt icke-försämringskrav för de överalltöverskridande 
ämnena kvicksilver och bromerade difenyletrar. Men även andra miljökvalitetsnormer kan förekomma 
som måste beaktas.  

Hälsa och säkerhet och risken för olyckor, översvämning eller erosion 

Buller och vibrationer 

Ostkustbanan, där en komplettering med ytterligare två spår kan komma i framtiden löper genom 
Knivsta och Alsike. Planering av bebyggelse intill järnvägen behöver ta höjd för den påverkan och den 
risk som följer av närheten till järnvägen samt en eventuell trafikökning. Framtida bebyggelse behöver 
utformas så att bostäder skyddas från buller, och bebyggelsestrukturer behöver även skyddas från de 
vibrationer som uppkommer av järnvägstransporterna. Dessutom behöver lämpliga ljudnivåer beaktas 
i parker och naturområden. 

Risker transporter med farligt gods 

Länsstyrelsen vill upplysa om att för att hantera riskerna från järnvägen och transporter med farligt 
gods ska en riskanalys genomföras om bebyggelse planeras inom 150 m avstånd från järnvägen. Det är 
positivt att avståndet mellan bebyggelse och spårområdet är 50 m i Knivsta, men det kan komma att 
krävas fortsatta riskanalyser som underlag till detaljplanerna och som underlag för bedömning om var 
bebyggelse kan tillåtas med hänsyn till risker. Samma sak gäller för Alsike där avståndet endast är 25 
m mellan bebyggelse och spår. 

Dricksvatten och vattenförsörjning 

Omfattande utbyggnad av Knivsta tätort föreslås. Det är viktigt att kommunens 
vattenförsörjningssystem är robust och att det finns beredskap för störningar. Det kan vara fråga om 
både reservvattenlösningar och dubbla ledningar samt en plan för att under kortar tider förse hushållen 
med nödvatten. Under 2020 var en regional vattenförsörjningsplan för Uppsala län, framtagen av 
Länsstyrelsen i dialog med aktörer i länet, på remiss. I den belyses behovet av redundans. Under 2022 
planeras också en nödvattenövning i länet. Fler invånare i Knivstas stadsdelar gör att 
dricksvattenfrågorna blir mer utmanande och det är viktigt att i tid skaffa sig en beredskap och en plan 
för det oväntade. Kommunen bör tydliggöra hur de arbetar med dessa frågor.  
 

Risken för ras, skred och erosion 

Översiktsplaner som påbörjas efter 1 augusti 2018 ska enligt PBL redovisa kommunens syn på risken 
för skador på den byggda miljön till följd av klimatrelaterade olyckor som till exempel översvämning, 
ras, skred och erosion samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra. Riskområden avseende ras, 
skred och erosion bör hanteras i den fortsatta planeringen i Knivsta kommun. 
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För att identifiera områden som kan vara känsliga för översvämning ras, skred och erosion kan 
kartvisningstjänsten https://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/ vara användbar. I kartvisningstjänsten 
finns bland annat SGU:s kartblad som visar förutsättningar för skred i finkornig jord och stränders 
eroderbarhet. 

Kartvisningstjänsten hör till den vägledning avseende ras, skred och erosion som SGI tagit fram 
tillsammans med bl a MSB och SGU http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/sgi-
vagledning/sgi-v1.pdf . 

Länsstyrelserna har tillsammans tagit fram ett metodstöd för att hantera klimatrelaterade risker i 
översiktsplanen som kan vara användbar i det fortsatta arbetet. Metodstödet finns HÄR 
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.746760b71768421ad5539852/1613385049961/R2021-3-
Klimatrelaterade risker i översiktsplanering - Metodstöd.pdf . 

Översvämning 

I den fortsatta planeringen är det viktigt att hantera översvämningar till följd av skyfall och eventuell 
översvämning av Pinglaström då risken för skyfall förväntas bli högre som ett resultat av 
klimatförändringarna. 

Länsstyrelsens synpunkter på allmänna intressen 

Jordbruksmark 

Det är positivt att exploatering på jordbruksmark ska undvikas, men i kartan som visar 
markanvändning ör innovationsbyar / lokalsamhällen placerade på jordbruksmark. Jordbruksmark är 
ett nationellt intresse enligt 3 kap. 4 § MB och får tas i anspråk för väsentliga samhällsintressen om 
exploateringen inte kan göras på annan plats. Vid eventuell fortsatt planering på jordbruksmark ska 
kommunen visa att exploateringen inte kan genomföras på annan plats. Länsstyrelsen har tagit fram ett 
planeringsunderlag ”Jordbruksmark i prövning och planering” som kan vara användbar i revideringen 
av översiktsplanen (Jordbruksmark i prövning och planering (https://ext-
geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=c8658b70e62f4dfa9daa8796f2cca
0ea ) samt vid detaljplanearbete. 

Avlopp 

På sidan 96 i strategin beskrivs mycket kortfattat att det pågår en prövning av det kommunala 
avloppsreningsverket eller alternativt en överledning av spillvatten till Käppalaförbundet, men 
förutsättningarna för en lösning av frågan beskrivs inte närmare. Med Knivstas belägenhet finns 
naturliga begränsningar, exempelvis brist på recipienter för behandlat spillvatten innebär svårigheter 
att kunna hantera VA-frågan utan att det medför en försämring av MKN för ytvatten. Detta borde ha 
beskrivits närmare eftersom det utgör en grundläggande förutsättning för en utbyggnad av Knivsta. 
Inte heller beskrivs hanteringen av ökande mängder dagvatten som är en konsekvens av en ökad 
bebyggelse genom en större andel hårdgjorda ytor. Dessa viktiga frågor återfinns inte heller bland 
inriktningarna för en framtida planering.  

Friluftsliv och rekreation vardagsnära naturområden 

Det är värdefullt om de gröna kopplingarna med sammanhängande grönstråk inifrån stadsdelarnas och 
ut till de omgivande grönområdena kan genomföras. Den vardagsnära naturen är viktig att värna med 
tanke på folkhälsa, friluftsliv och rekreation samt allas tillgänglighet till grönområden. När en 
omfattande stadsutveckling planeras är det viktigt att beakta att ett större antal människor kommer att 
nyttja grönområdena och att det kommer att bli ett högre slitage. Det är svårt, och kostsamt, att 
återskapa grönområden så det mest hållbara är att avsätta tillräckligt stora områden från början. 
Kvaliteten i grönområden är också viktig liksom närheten. Det framgår att alla i västra Knivsta och 

https://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/
http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/sgi-vagledning/sgi-v1.pdf
http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/sgi-vagledning/sgi-v1.pdf
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=c8658b70e62f4dfa9daa8796f2cca0ea
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=c8658b70e62f4dfa9daa8796f2cca0ea
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=c8658b70e62f4dfa9daa8796f2cca0ea
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Alsike har tillgång till ett större rekreations och friluftsområde inom 800 m. Eftersom tidsbrist upplevs 
som ett hinder för att vara ute i naturen är det viktigt att naturområdena ligger nära bostäderna. 

Det finns en risk att bullernivåerna blir höga i grönstråket längs med järnvägen. Kommunen bör se hur 
höga bullernivåerna är, vilka åtgärder som kan genomföras samt hur andra tystare områden kan 
planeras in i stadsdelarna.  

Grönstruktur och ekologisk kompensation 

Det är värdefullt om de gröna kopplingarna med sammanhängande grönstråk inifrån stadsdelarnas och 
ut till de omgivande grönområdena kan genomföras. Länsstyrelsen ser positiv på värdefulla 
naturområden och jordbruksmark ska undantas från exploateringen i möjligaste mån och att 
skadelindringshierarkin ska tillämpas liksom ekologisk kompensation. Länsstyrelsen uppmuntrar 
kommunen bredda synen på kompensation utöver kommunalt områdesskydd och verka för att 
kompensation också ske genom en rad andra typer av riktade naturvårdsinsatser som skapar nya eller 
utvecklar befintliga naturområden. Inför exploatering av naturmark behöver naturvärdesinventeringar 
genomföras och en åtgärdsplan för kompensation tas fram. 

Länsstyrelsen ser positiv på Grönstrukturplanen kommer uppdateras och att planen kommer vara 
vägledande i planeringen. För skapandet av en god bebyggt miljö och bevarandet av den biologiska 
mångfalden är det positivt att gröna stråk pekas ut och att nya parker och stadsparker anläggs. För att 
de gröna stråk/korridorerna och gröna gatorna ska kunna vara ekologiskt funktionella så behöver de 
vara tillräcklig breda, ha en tillräcklig kron-/vegetations volym, samt ha naturkvalitéer som kan nyttjas 
av den inhemska fauna och floran. I illustrationerna för Alsike och Västra Knivsta (s.42 och s.54 i 
stadsutvecklingsstrategin) finns det flera spridningskorridorer som är mycket smala och grönstråk som 
inte är sammanhängande för att kunna vara funktionella. Vid lokaliseringen av den tillkommande 
bebyggelse är det viktigt att tänka på att sammanhängande natur-/grönområden inte fragmenteras. 

Länsstyrelsen ser positivt att Grönytefaktorer ska tas fram för Knivsta kommun och att dessa ska 
användas i planeringen. Det hade varit värdefullt för efterföljande planering om riktlinjer för 
invånarens tillgång till grönområden av en viss kvalitet hade specificerats i stadsutvecklingsstrategin 
istället för att hänvisa till grönstrukturplanen som är ett separat dokument. 

Från stadsdelen Västra Knivsta saknas gröna kopplingar, vilket bör ses över.  

Generellt biotopskydd 

Avseende gestaltning och ombyggnation av gaturummen så Länsstyrelsen anser att det generella 
biotopskyddet i större utsträckning ska beaktas under planprocessen. Alléer som uppfyller följande 
definition omfattas av det generella biotopskyddet enligt 7 kap 11§ miljöbalken: Lövträd planterade i 
en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg eller det som tidigare utgjort en 
väg eller i ett i övrigt öppet landskap. Träden ska till övervägande del utgöras av vuxna träd. Inom ett 
sådant biotopskyddsområde får inte åtgärder vidtas som kan skada naturmiljön (exempelvis 
nedtagning av träd, rot- eller stamskador på grund av anläggningsarbete etcetera). 

Det generella biotopskyddet är en förbudslagstiftning och det behövs särskilda skäl för att dispens för 
nedtagning av träd ska kunna medges. I första hand ska alltid möjligheten att bevara alléträden utredas. 
Om dispens ej medges kan det uppstå hinder att genomföra planen.  

Blåstruktur 

Stadsutvecklingen påverkar förutom grönstrukturen och den gröna infrastrukturen även blåstrukturen”. 
Den blå infrastruktur d v s Knivstaån, Pinglaström, Valloxen och sambanden med Mälaren kan lyftas 
tydligare i strategin dels som en resurs i stadsutveckling dels något som kräver hänsyn utifrån olika 
perspektiv.  
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Kulturmiljö 

Det är positivt att kulturmiljövärden tas med i planeringsunderlaget i ett tidigt skede inför en så snabb 
utbyggnad som den Knivsta står inför. Vi ser dock att konsekvensutredningen om kulturhistoriska 
värden och påverkan på dessa baseras enbart på den bebyggda miljön och landskapets förändring 
under de senaste 200 åren, men att den förhistoriska dimensionen och lämningar från äldre skeden 
saknas i analyser och värderingar. 

Knivsta och Alsike är belägna i ett område där människor verkat i ca 4000 år. Dalgången där 
Pinglaström/Knivstaån nu sträcker sig är resterna av en långsträckt havsvik, vilken i takt med 
landhöjningen har omvandlats till odlingsbar mark. I sluttningar och på höjdryggar i anslutning 
dalgången finns fornlämningar bl.a. i form av gravfält, ensamliggande gravar, boplatser och 
stensträngsmiljöer från främst brons- och järnålder. 

Förutom den bebyggda miljön, bör även lämningar från äldre perioder tillmätas ett kulturhistoriskt 
värde. I vissa fall kan områden med fornlämningar med fördel lämnas kvar i naturmark, under 
förutsättning att de tillgängliggörs genom informationsskyltar m.m. och får tillräckligt stora 
skyddsområden samt att en bevarandeplan tas fram. I tillägg till kulturmiljöer med fokus på äldre 
bebyggelse, kan även bevarade förhistoriska lämningar i naturmark berika upplevelsen för dem som 
nyttjar naturområdet idag. 

Länsstyrelsen anser att både kommunens kulturmiljöprogram och den nu framtagna 
kulturmiljökonsekvensutredningen bör kompletteras med en analys och värdering som avser 
landskapets tidsdjup och fornlämningsmiljöer. Ett medvetet förhållningssätt även gentemot 
fornlämningsmiljöer behöver implementeras för att alla kulturmiljövärden ska synliggöras och kunna 
beaktas i konsekvensutredningen och i stadsplaneringen.  

Nu visar värdekartorna för de två strategiområdena i kulturmiljökonsekvensutredningen låga 
kulturhistoriska värden för områden med gravfält och gravar vid t.ex. Ängby och Tarv i Västra 
Knivsta och Vrå i Alsike. 

Följden kan bli att fornlämningar inte beaktas i ett tidigt skede eller om så sker att det omgivande 
fornlämningsområdet blir för litet, eller att planerade gränser och därmed exploateringsytor klyver 
större fornlämningar. Eller att, som vid Tarv, gröna korridorer läggs in över gravfält, vilket riskerar att 
orsaka stort slitage på fornlämningen. Planeringen måste då göras om i senare skeden.  

Barriärer 

Ostkustbanan är en tydlig barriär mellan olika stadsdelar och naturområden. Det är positivt med de 
förslag som finns att överbrygga barriären för människor men också att ekodukter föreslås norr om 
Alsike. För att ha en fungerande räddningstjänst måste det också finnas alternativa vägar över 
järnvägen så att alla stadsdelar kan nås effektiv och det redan tidigt i planeringen. Det är lämpligt att 
det tydliggörs i stadsutvecklingsstrategin.  

Gestaltad livsmiljö, dagsljus m.m. 

I stadsplaneringsstrategin är framtida gestaltning i fokus, där bland annat sex stadsutvecklings-
principer tagits fram. Dessa fokuserar på bebyggelsestruktur och ses som riktlinjer i kommande arbetet 
med att ta fram långsiktiga hållbara strukturförslag för de aktuella områdena. De första tre principerna 
fokuserar på sammanhållen bebyggelse, sammankopplad struktur och att bygga lagom tätt. 
Länsstyrelsen ser positivt på den hushållning med mark dessa principer medför, men vill samtidigt 
uppmärksamma vikten av tillgång till dagsljus i planeringen och genomförandet av framtida 
detaljplaner. Som ett led i den framtida planeringen är det därför önskvärt att man ser över tillgången 
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till solljus i bostäder och bostadsgårdar i kommande och befintlig bebyggelse, förslagsvis genom 
solljusstudier. 

Skolor och skolgårdar 

Riktlinjer för friytor på skolgårdar anges inte i strategin. Boverkets sammanställning indikerar att 
skolgårdarna har minskat till ytan. Skolmiljön påverkar både elevers fysiska och mentala hälsa samt 
möjlighet till lärande. Det är positivt att skolor föreslås nära naturområden så att dessa kan utnyttjas 
för både lek och pedagogisk verksamhet, men strategin får gärna utvecklas med riktlinjer för 
skolgårdar.  

Kommunikationer, gång- och cykel 

Det är positivt att gång- och cykel ska främjas. Det är viktigt under byggskedet av stadsdelarna att 
säkra gång- och cykelvägar kan upprätthållas så att vanan att gå och cykla kan etableras tidigt. 

Ett regionalt cykelstråk anges i nordsydlig riktning längs med järnvägen. Det är positivt att cykelväg 
planeras mellan Knivsta och Uppsala för att uppmuntra arbetspendling med cykel men också för 
friluftsliv och rekreation med Lunsen som en målpunkt. För rekreation, men också pendling, har 
diskussioner förts om en cykelväg längs gamla Stockholmsvägen där västra Lunsen, Lungshamn 
Morga och Mälaren finns som målpunkter och som också kopplar ihop Knivsta och Uppsala. 

Barnperspektivet 

Länsstyrelsen är positiv till att social hållbarhet som område lyfts ut och beaktas specifikt i 
stadsutvecklingsstrategin. Länsstyrelsen anser att det är särskilt viktigt att kommunen lyfter fram ett 
barnperspektiv då FN:s barnkonvention lag blev lag i Sverige första januari 2020. I strategin lyfts 
viktiga frågor kopplade till, till exempel artikel 24 i barnkonventionen och erkännandet av barnets rätt 
till bästa möjliga hälsa, samt till artikel 27 som ger rätt till den levnadsstandard som krävs för barnets 
fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling. Länsstyrelsen ser positivt till att vikten av 
deltagande och inkludering av barnröster lyfts fram i den fortsatta processen. Länsstyrelsen skulle 
dock önska en barnkonsekvensanalys för planerad flytt av Engvallen och ”Pizzavallen”. 

Vidare är barnperspektivet viktigt att beakta i alla skeden av stadsutveckling, från planering, 
anläggning som när stadsdelen är färdigutbyggd. Genomförandetiden kan vara en betydande del av ett 
barns uppväxt, därför är det viktigt att tillgodose trygga gång- och cykelvägar såväl under 
anläggningsskedet som under när området är färdigbyggt. Det är också viktigt att grönområden och 
lekparker iordningsställs tidigt eftersom barn är en viktig målgrupp för dessa områden. 

Social hållbarhet, inflytande och delaktighet 

Länsstyrelsen ställer sig positiv till fokus på inflytande i processen då rätten att få vara delaktig och 
utöva inflytande är en central princip i det internationella ramverket för mänskliga rättigheter, men 
önskar en djupare redogörelse för hur kommunen planerar att säkerställa att alla grupper i samhället 
ges möjlighet att komma till tals. Genom att använda sig av olika typer av dialoger som genomförs i 
en mångfald av former och sammanhang ökar möjligheten till inflytande och delaktighet. Att lyssna på 
invånarnas sakkunskap, och i synnerhet de vars röster ofta marginaliseras i samhället, kan bidra till att 
göra platser mer trygga, användbara och inkluderande för alla. Länsstyrelsen rekommenderar att 
dialoger och samverkan sker så tidigt som möjligt och därefter kontinuerligt under processens samtliga 
delar. Digitala lösningar gynnar delaktigheten hos vissa grupper, däribland unga, men riskerar 
samtidigt att exkludera äldre och vissa personer med funktionsnedsättning. Det är därför viktigt att 
dialogerna genomförs i olika miljöer och sammanhang för att inkludera en mångfald av människor. 

 



Dialogredogörelse för stadsutvecklingsstrategi 2035 för  
västra Knivsta och Alsike stationssamhälle 

 Version 211126  
UTKAST INFÖR BESLUT OM ANTAGANDE 

 

   
Sida 22 av 122 

Bostäder 

Länsstyrelsen är positiv till att Knivsta håller på att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Sådana 
riktlinjer utgör underlag till översiktsplanering och detaljplanering. Riktlinjerna kan användas för att 
precisera inriktningen för den framtida planeringen i Västra Knivsta och Alsike. Det är också positivt 
att stadsutvecklingsstrategin redan nu lyfter fram behovet att fördela andelen av lägenheter med 
normhyra över kvarteren, utan undantag, för att säkerställa att alla billigare hyresrätter inte lokaliserar 
inom ett område. Personer med lägre ekonomiska förutsättningar bör också ha rätt att bo i alla 
områden. 

Mellankommunala frågor 

I planer enligt PBL ska mellankommunala frågor belysas. Knivsta kommun berörs av många 
mellankommunala frågor exempelvis all infrastruktur inklusive gång- och cykel, men även vatten och 
avloppsfrågor, bostadsförsörjning etc. I plandokument framöver ska det framgå hur kommunen arbetar 
med de mellankommunala frågorna. 

Länsstyrelsens upplysningar om tillkommande prövningar 

Vattenverksamhet 

Vattenverksamhet är åtgärder som görs i ett vattenområde d.v.s. ett område som står under vatten vid 
högsta förutsebara vattenstånd som är ett 100-års flöde. Det innebär att våtmarker, svämplan och 
sumpskogar är att betrakta som ett vattenområde. Utfyllnad av våtmarker och sumpskogar för att 
skapa områden för exploatering kan vara vattenverksamhet. Vissa åtgärder i strandområden, t.ex. 
anläggande av bryggor, utfyllnad och muddring kan också vara vattenverksamhet. 

Enligt stadsutvecklingsstrategin planeras en flytt av Pinglaström. Det är en åtgärd som innebär en 
vattenverksamhet. 

Vattenverksamhet är i grunden en tillståndspliktig verksamhet. Vissa mindre verksamheter kan 
anmälas till Länsstyrelsen medan andra verksamheter kräver tillstånd från mark- och miljödomstolen. 
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen att de tidigt i kommande planeringsprocesser måste ta 
höjd för att det kan krävas en prövning av vattenverksamheten innan eventuella åtgärder genomförs. 

Markavvattning och markavvattningsföretag 

Stora delar av befintlig jordbruksmark är dikade. För sjön Valloxen och för Knivstaån finns det 
regleringsföretag. Det är därför viktigt att tidigt i kommande planerings-processer ta reda på var 
befintliga markavvattningsföretag finns och utreda hur dessa kan komma att påverkas av planerna. 

Markavvattningsföretag är att betrakta som juridiska personer och det är viktigt att inkludera dem i 
planläggningsprocessen. Markavvattningsföretagen kan ha stor betydelse för kommande planering då 
både bebyggelse, avlopp och dagvattenhantering många gånger är beroende av väl fungerande 
markavvattningssystem i landskapet. Befintliga anläggningar är i regel inte anpassade för ytterligare 
belastning och det kan komma att krävas flertalet åtgärder för att anpassa och upprätthålla befintlig 
avvattningen i landskapet för framtida behov. Befintliga markavattningsföretag har rätt att underhålla 
sina anläggningar. Det är viktigt i kommande planeringsprocesser beakta tillgängligheten till 
dikesanläggningen och inte exploatera så att möjligheten att underhålla anläggningen försvåras. I 
många fall kan juridiska processer vara nödvändiga för att komma till rätta med ansvar, utformning 
och underhåll. 

I samband med kommande planläggning av områden där det finns våtmark eller annan mark där 
markavvattning kan komma att krävas, måste det markavvattningsförbud som råder i Uppsala län 
vägas in i planeringsprocessen. Markavvattningsförbudet innebär ett hårdare bevarandeskydd. 
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Våtmarksmiljöer är miljöer som lagstiftaren ansett vara särskilt värdefulla att bevara. I de områden i 
landet där markavvattningsförbud råder är avvägningen mellan olika intressen redan utförd och 
bevarandet av våtmarker har bedömts väga tyngre än t.ex. produktionsintresse, exploatering eller 
liknande. Det är Länsstyrelsen uppfattning att våtmarksmiljöer oavsett vilket naturvärde de har är en 
värdefull miljö som har ett eget värde i landskapet. 

Prövningen sker i två steg, först krävs en dispens från markavvattningsförbudet och därefter tillstånd 
till den markavvattnande åtgärden. 

Miljöbedömning 

För planer och program kan det krävas en strategisk miljöbedömning. Syftet med miljöbedömningen 
är att integrera miljöaspekter i planeringsprocessen och beslut så att en hållbar utveckling främjas. I 
arbetet med strategin har framtidsbilderna utvärderats utifrån hållbarhetsaspekter, men det är oklart hur 
miljöaspekterna har hanterats vidare inom respektive stadsdel. Strukturförslaget för Alsike visare på 
en utbyggnad i olika stråk utifrån Alsike resecentrum. Frågan väcks om andra alternativ för 
utbyggnaden har studerats och miljöbedömts.  

 

Kommunens svar  

Stadsutvecklingsstrategin som styrande dokument samt koppling till översiktsplanen 

Stadsutvecklingsstrategin är inget bindande plan- och bygglagsdokument utan ska tydliggöra 
kommunens vilja och ambition med utvecklingen av de nya stadsdelarna, svara för hur kommunen 
ska leva upp till Fyrspårsavtalet samt utgöra en grundplåt för kommande planering och fördjupning 
av stadsutvecklingen i västra Knivsta och Alsike stationssamhälle. Utanför utredningsområdet gäller 
gällande översiktsplan. För de områden som stadsutvecklingsstrategin omfattar innehåller 
nuvarande översiktsplan även mer utförliga beskrivningar av nuvarande förhållanden, vilket kan 
vara till nytta i fortsatt planering. Dessutom ska stadsutvecklingsstrategin utgöra underlag för 
kommande översiktsplanering. Detta har tydliggjorts i det reviderade dokumentet. 

Dokumentet och strukturförslagen är av övergripande karaktär. Uppgifter om föreslagen 
markanvändning inom pågående detaljplanering kan hittas på kommunens webbplats. Detta 
tydliggörs i dokumentet. Likaså ses beskrivningen av ”aktiva stråk” och ”karaktärsområde” över. 

Riksintressen enligt 3 kap. MB 

Stadsutvecklingsstrategin utgår från Fyrspårsavtalet som stipulerar att de nya spåren ska dras 
parallellt med befintliga spår. Därmed har kommunen i sitt förslag utgått från detta. Det finns 
sannolikt både för- och nackdelar med en annan lokalisering av spåren. Kommunen kommer att ta 
närmare ställning till detta när järnvägsplanens lokaliseringsutredning genomförs.  

Kommunen kommer samråda med Luftfartsverket och/eller Totalförsvaret vid framtida planering av 
höga objekt. 

Miljökvalitetsnormer vatten 

Det lokala åtgärdsprogrammet för Knivstaån och Pinglaström kommer att hantera dagvattenfrågan i 
nästan hela det område som stadsutvecklingsstrategin berör. Åtgärdsprogrammets målsättning är att 
visa vilka åtgärder som är nödvändiga för att vattendragen ska kunna nå miljökvalitetsnormerna för 
vatten, och programmet kommer att vara ett underlag i kommande detaljplaneläggning. Knivsta 
kommun planerar i alla områden alltid med målsättningen från den av kommunfullmäktige 
beslutade dagvattenstrategin som säger att all dagvattenhantering ska bidra till en förbättrad 
vattenkvalitet. 
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För att svämplanens ekologiska funktion ska stärkas anger stadsutvecklingsstrategin att 
exploateringen ska resultera i en nettominskning av hårdgörandegraden i vattendragens närområde. 
Det anges inte att andelen hårdgjorda ytor ska minska i hela området som omfattas av strategin. 

Hälsa och säkerhet och risken för olyckor, översvämning eller erosion  

I samband med planeringen av byggnation av stationsområdet kommer bullerreducerande åtgärder 
för utemiljön att utredas. Behovet av tysta allmänna utemiljöer och risk för bullerutsatthet kommer 
att utredas i samband med att respektive delområde byggs ut.  

Under arbetet med stadsutvecklingsstrategin har översiktliga riskbedömningar gjorts. Mer 
detaljerade riskutredningar kommer göras i fortsatt planeringsarbete.  

Kommunen är medlem i kommunalförbundet Norrvatten som ansvarar för att förse kommunen med 
dricksvatten. Norrvatten planerar för en utbyggnad av sin vattenproduktion och utreder även 
möjligheterna att förbättra reservvattenförsörjningen i samarbete med Uppsala kommun, och i det 
projektet beaktas även Knivstas redundans. Roslagsvatten håller på att göra en övergripande 
utredning över hur vattenförsörjningen ska säkras för Alsike i takt med utbyggnationen, och 
motsvarande kommer att göras för västra Knivsta. En nödvattenplan är under framtagande och 
Roslagsvatten utreder även det samlade renoveringsbehovet för ledningsnätet, i syfte att ta fram en 
långsiktig reinvesteringsplan. 

Stadsutvecklingsstrategin är inte en översiktsplan och omfattas därför inte av kravet på att redovisa 
kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön till följd av klimatrelaterade olyckor. 
Dessa risker kommer hanteras i kommande översiktsplanering respektive fortsatt planeringsarbete.  

Synpunkter på allmänna intressen 

I den fortsatta planeringen kommer kommunen att i mer detalj utreda huruvida exploateringen kan 
genomföras på annan plats. En av grundförutsättningarna genom Fyrspårsavtalet är dock att 
bostäder ska byggas samlat och i kollektivtrafiknära läge, vilket innebär tydliga begränsningar i 
vilka geografiska placeringar som är aktuella för bebyggelse.  

Innovationsbyarnas läge är strategiskt utpekat bland annat med avsikten att den nära tillgången till 
jordbruksmark ska uppmuntra till sådan verksamhet som gynnar ett tätortsnära brukande av marken. 
Frågan kommer att utredas vidare, i ett första skede inom ramen för kommande revidering av 
översiktsplanen.  

Knivsta kommun har tagit beslut om att formellt ansöka om medlemskap i Käppalaförbundet. 
Förutsättningarna för medlemskap är goda, Käppalaförbundet har förberett för Knivstas 
medlemskap men förbundets beslut behöver ratificeras (godkännas) av förbundets 
medlemskommuner innan det vinner laga kraft.  

Kommunen har en öppen syn på kompensation inför arbetet med att ta fram strategier för det. Hur 
kommunen ska arbeta med ekologisk kompensation i arbetet framledes kommer att utredas på en 
strategisk nivå i revideringen av Grönstrukturplanen. Därefter kommer lämpliga 
kompensationsåtgärder att utredas i respektive exploateringsområde. Naturvärdesinventeringar 
genomförs alltid inför exploatering av naturmark i Knivsta kommun.  

Varken bebyggelsestrukturen eller gatustrukturen är definierad i detalj i stadsutvecklingsstrategins 
illustrationer. Utöver grönskan i gaturummen och de utpekade grönområdena finns det i de framtida 
stadsdelarna utrymme för mindre parker även inom vad som pekats ut som kvarter för blandad 
stadsbebyggelse. I och med att bostadsgårdarna i stadsdelarna inte kommer att vara underbyggda 
kommer det finnas goda förutsättningarna för att också de ska kunna bidra till stadens ekologiska 
funktion. I samband med att Grönstrukturplanen uppdateras kommer särskilt viktiga 
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spridningssamband att utredas vidare. Därefter kommer frågan att behandlas inom ramen för 
utbyggnad av varje etappområde och detaljplan.  

Texter om grönskan i gaturummet, hur spridningssamband ska hanteras och illustrationerna av 
dessa har förtydligats.  

Grönstrukturplanens riktlinjer har lagts till i texten. I stadsutvecklingsstrategin finns formulerat hur 
de gröna kopplingarna genom och till de tätortsnära grönområdena ska hanteras i den fortsatta 
planeringen. De gröna länkarna från dessa grönområden och vidare ut i kommunen utreds vidare i 
revidering av Grönstrukturplan och hur markanvändningen ska prioriteras utifrån de gröna värdena 
kommer att beskrivas i revideringen av översiktsplanen.  

Kommunens beaktar det generella biotopskyddet genomgående i planeringsprocessen. Ambitionen 
är alltid att bevara befintliga alléer. Om det i det fortsatta planarbetet framkommer särskilda skäl för 
att ta ner träd kommer dispens att sökas och lämplig kompensationsåtgärd att genomföras i samråd 
med Länsstyrelsen.  

Blåstrukturens funktion och behov av hänsyn har lyfts i texten.  

Vid framtagande av strukturen har hänsyn tagits till fornlämningar. Kunskapsunderlag för 
fornlämningar utgörs av Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök, vilken innehåller information 
om alla kända, registrerade fornlämningar i Sverige. Stadsutvecklingsstrategin har kompletterats 
med karta med utdrag ur Fornsök. Knivsta kommun anser att greppet att kombinera gröna 
korridorer med gravfält är ett sätt att synliggöra befintliga kulturvärden och använda dessa som en 
resurs i planeringen. Denna bild delas av sakkunniga från Upplandsmuseet.  

Det finns idag ett begränsat antal passager över järnvägen. Knivsta kommun tog nyligen beslutet att 
inte stänga plankorsningen söder om Knivsta station innan dess att samtliga funktioner har ersatts. 
Inom den kommande planering kring infrastruktur kommer ytterligare planskilda passager att ses 
över för att öka robustheten i vägnätet vilket också bidrar till en ökad framkomlighet och effektivitet 
för räddningstjänsten. 

I kommunens Grönstrukturplan finns riktlinjer för tillgång till friyta för skolgårdar. Dessa är inlagda 
i strategin. Riktlinjerna utgår från Boverkets rekommendationer. Då Grönstrukturplanen uppdateras 
kommer dessa att utvärderas och omarbetas. Beslut att inte längre nyttja Engvallen som matchplan 
ligger utanför Stadsutvecklingsstrategins ramar. En del av Engvallen kommer även fortsättningsvis 
att kunna nyttjas som bollplan. Kommunen avser också ta fram ett planeringsunderlag för framtida 
behov av kultur- och fritidsanläggningar. 

Kommunen delar Länsstyrelsens bedömning av vikten av invånares delaktighet och inflytande i 
planeringen och kommer i den framtida planeringen att arbeta löpande med dessa frågor. 
Kommunen ser dock att metoder för detta behöver studeras från fall till fall och inte låter sig 
beskrivas generellt i den form av övergripande och strategiskt dokument som 
stadsutvecklingsstrategin är. 

Mellankommunala frågor kommer hanteras i fortsatt planeringsarbete.  

Upplysningar om tillkommande prövningar 

Kommunen kommer i fortsatt planeringsarbete ta hänsyn till behovet av tillkommande processer 
vad gäller exempelvis vattenverksamhet, markavvattningsföretag och markavvattningsförbud. 

Miljöbedömning 

Kommunens arbete har utgått från den utifrån hållbarhetsaspekter prövade målbilden. Respektive 
strukturförslag har därefter tagits fram utifrån sedvanligt planeringsunderlag där frågor som skyfall, 
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dagvatten, buller, kulturmiljö, risk etcetera översiktligt har tagits i beaktande. Den kommande 
planeringen kommer att ske genom större detaljplaneområden alternativt program där ett flertal 
miljöaspekter behöver fördjupas. Dessa fördjupningar kan komma att vara strukturpåverkande. 

 

Brandkåren Attunda 
 
Rekommenderar att kommunen identifierar riskområden, samt följer rekommendationer från 
Länsstyrelsen Stockholm vad gäller planläggning nära farligt gods-led. 

Ser positivt på inriktning vad gäller planeringen med hänsyn till skyfall. Tipsar om gröna tak samt 
multifunktionella gröna ytor. 

Det är av stor vikt att i det fortsatta arbetet ta ett helhetsgrepp gällande extrema nederbördsmängder 
(100-årsregn med klimatfaktor samt BHF-analys) för vattendrag som kan tänkas påverka bebyggelse. 
Det är bra att ta ett helhetsgrepp gällande extrema nederbördsmängder för att undvika att behöva lösa 
frågan i varje tillkommande detaljplan. 

Beakta framkomligheten för ambulansens samt räddningstjänstens fordon vid stora vattenansamlingar 
samt genom tillräckligt breda gator. 

Önskar att brandvattenförsörjningen tillgodoses.  

 
Kommunens svar 

En övergripande konsekvensutredning gällande risk har genomförts för strukturförslagen för västra 
Knivsta och Alsike stationssamhälle. Riskområden är identifierade. På Ostkustbanan förekommer 
transporter av farligt gods. Strukturförslagen utgår från att de två nya spåren dras parallellt med de 
befintliga, ett på vardera sida. Bebyggelsen placerad som närmast 25 meter från yttersta spårmitt 
(nya spår), i linje med rekommendationer. Var bebyggelse faktiskt kommer kunna placeras i 
förhållande till Ostkustbanan är beroende av hur de två tillkommande spåren dras och hur de 
trafikeras. 

Strukturförslagen är framtagna utifrån målsättningen att bevara befintliga terrängförhållanden i 
största möjliga mån, vilket definierar grundförutsättningarna för avrinning vid extremregn. I det 
fortsatta arbetet kommer en skyfallsanalys att göras utifrån den föreslagna bebyggelsestrukturen. 
Denna analys kommer sin tur att fungera som ett underlag i detaljplaneringen, där 
avrinningsvägarna utreds i detalj och placeringen av infrastruktur och byggnader regleras så att de 
hålls öppna. I det skedet beaktas också framkomligheten för ambulans och räddningstjänst.  

Skyfallsanalysen kommer också att beakta hur recipienternas flöden påverkas. Flödesberäkningens 
och skyfallsanalysens utformning kommer att utgå från Länsstyrelsen Uppsalas rekommendationer.  

All fortsatt planering av grönstruktur har ambitionen att den ska vara multifunktionell. Gröna tak är 
en av möjliga fördröjningsåtgärder som beaktas. 

Erforderlig brandvattenförsörjning kommer på sedvanligt sätt att hanteras inom respektive 
detaljplan.  
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Luftfartsverket  
Luftfartsverket lyfter vikten av att i planeringen ta hänsyn till flyghinder, att remittering ska ske till 
LFV samt att utbredningen av influensområdet för hinderytor som riksintresse bör beskrivas. 

 

Kommunens svar 

Stadsutvecklingsstrategin är inte en översiktsplan, utan en strategisk vägledning för fortsatt 
kommunal planering. I översiktsplanen beskrivs Knivsta idag, inklusive hinderytor och andra 
riksintressen. Kommunen har i sitt arbete med stadsutvecklingsstrategin tagit hänsyn till 
riksintressen, men har valt att inte inkludera formalia kring hantering av dessa då dessa redan 
beskrivs i översiktsplanen. Det har tydliggjorts i stadsutvecklingsstrategin att översiktsplanen även 
framöver ska användas vad gäller bland annat riksintressen. 

 

Polisen  
 
Har inte tagit del av förslaget, men lyfter det goda samarbete som skett mellan Polisen och kommunen 
i stadsbyggnadsfrågor. Viktigt att trygghets- och brottsrelaterade frågor får stort genomslag och är med 
tidigt i processen.  

 

Kommunens svar 

Kommunen delar Polisens bedömning om vikten av att trygghets- och brottsrelaterade frågor får 
stort genomslag och är med tidigt i processen och hoppas på god samverkan även framgent.  

 

Region Uppsala  
Vilka effekter ser kommunen av det som planeras? Vad innebär den föreslagna fördelningen av 
bostäder mellan västra Knivsta och Alsike och när i tid det planeras? Vilken koppling ser kommunen 
som behövlig mellan Alsike och Knivsta tätorter som främjar hållbara transporter? Tidplan för ny 
station i Alsike bör rimligen beaktas när nya bostäder förväntas börja byggas i Alsike. Särskilt med 
hänsyn till att kommunen helst ser att kollektivtrafik och gång- och cykel finns på plats före 
inflyttning. Knivsta kommun kan ha mycket att vinna på att prioritera stadsutvecklingen med start i 
västra Knivsta. 

Ny sträckning som inte sker parallellt med befintlig järnväg kan komma att förordas (av Trafikverket). 
I stadsutvecklingsstrategin tas inte detta upp i någon analys, trots att det bedöms få betydande 
påverkan på användningen av mark, miljö och landskap i nära anslutning till västra Knivsta och 
Alsike. 

På ett tydligare sätt lyfta fram ambitioner inom miljö- och klimatområdet, bland annat i fråga om 
påverkan på en god och attraktiv lokalmiljö och klimat.  

Strategin har inte lyft frågor om acceptabla gångavstånd för att nå bland annat kollektivtrafikens 
hållplatser eller bytespunkter. Handlar om fysisk närhet, genhet, men också utformning av 
bebyggelsemiljöerna. Extra viktigt med gånglänkar till och från kollektivtrafik. Ska vara säkert på 
olika tider av dygnet, och tillgängligt.  



Dialogredogörelse för stadsutvecklingsstrategi 2035 för  
västra Knivsta och Alsike stationssamhälle 

 Version 211126  
UTKAST INFÖR BESLUT OM ANTAGANDE 

 

   
Sida 28 av 122 

Region Uppsala kommer att genomföra en kollektivtrafikutredning med start 2022. I denna kommer 
regionen se över kollektivtrafiken i ett helhetsperspektiv. 

Reservera utrymme för utveckling av Knivsta station till ett resecentrum. 

Prioritera sträckan Alsike-Knivsta som tidig etapp i anläggandet av gång- och cykelväg inom ramen 
för avtalet. Sträckan kan eventuellt också användas för mindre eldrivna skyttelfordon. 

Finns utmaningar med det utpekade läget för vårdcentrum som behöver hanteras i det fortsatta arbetet. 
Behov av en fortsatt dialog om tillgänglighet och lokalisering för att säkra rätt förutsättningar. 

 

Kommunens svar  

Stadsutvecklingsstrategin avser att fungera som ett övergripande planeringsdokument. Den 
kommande planeringen kommer att ske genom större detaljplaneområden alternativt program där ett 
flertal miljöaspekter behöver fördjupas. Samtliga föreslagna strategiska ställningstaganden i 
stadsutvecklingsstrategin kommer att utredas i programskede och/eller detaljplaneskede.  

Närheten och tillgängligheten till kollektivtrafiken är viktig. Inom arbetet med transportplan för 
hållbar mobilitet används begreppet mobilitetsgaranti där Knivsta kommun tillsammans med 
Region Uppsala kommer att behöva ta fram en strategi för utvecklandet av kollektivtrafiken i 
Knivsta kommun. Denna fråga behöver kommunen tillsammans med Region Uppsala hantera i 
kommande kollektivtrafikutredning. De två nya stadsdelarnas placering bygger i stor utsträckning 
på närhet till kapacitetsstark kollektivtrafik. Diagram över avstånd till mobilitetshubbar har 
kompletterats med avstånd till de båda stadsdelarnas respektive resecentrum.  

Stadsutvecklingsstrategin utgår från Fyrspårsavtalet som stipulerar att de nya spåren ska dras 
parallellt med befintliga spår. Därmed har kommunen i sitt förslag utgått från det. Det finns 
sannolikt både för- och nackdelar med en annan lokalisering av spåren. Kommunen kommer att ta 
närmare ställning till det när järnvägsplanens lokaliseringsutredning genomförs. Dokumentet har 
kompletterats med övergripande resonemang om detta.  

En stationsutredning för Knivsta station kommer tas fram för att mer detaljerat se över 
markanvändandet och behov av utveckling.  

Regional gång- och cykelväg med eventuell kollektivtrafik kommer att utredas och planeras som en 
vidare åtgärd kopplat till den åtgärdsvalsstudie som nu pågår.  

En fortsatt dialog om det utpekade läget kommer att ska tillsammans med regionen och 
programkansliet för Effektiv och nära vård för att säkra de förutsättningar och den tillgänglighet 
som krävs för ett vårdcentrum. 

 

Roslagsvatten 
Det är överlag en tydlig och väl avvägd strategi.  

Önskar konkretisering av några punkter: 

• Vilka byar (sidan 27) och hur många fastigheter ska fungera som testbädd för ny teknik, och 
var tas beslutet om vilken teknik som ska användas? 

• Vilka testbäddar för cirkulära näringar (sidan 27) ska integreras i planeringen, vilka berörs och 
var tas beslutet om hur detta ska uppnås?  
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• Vilka frågor behöver lösas i planskedet (och ingå i uppdraget till planenheten), vilka frågor 
hanteras av Roslagsvatten (utifrån nya direktiv) och vilka frågor behöver hanteras av 
exploateringsenheten? Behöver planprogram tas fram?  

Roslagsvatten föreslår att ett politiskt direktiv antas om att en satsning ska ske på att utreda och 
eventuellt bygga testbäddar för alternativa tekniklösningar. 

 

Kommunens svar 

Innovationsbyar eller annan samhällsnyttig testbäddsverksamhet bygger på samverkan, och idéer 
behöver utvecklas till tillsammans med andra aktörer. I stadsutvecklingsstrategin pekas inga 
specifika områden för innovationsbyar eller testbäddar ut. Processerna befinner sig i ett tidigt skede 
och i stadsutvecklingsstrategin lyfts att kommunens vilja är att ge förutsättningar för 
innovationsbyar och testbäddsverksamhet i Knivsta och underlätta för/samverka med de företag och 
andra aktörer som vill satsa på dessa. Det är varken görbart eller önskvärt att på denna övergripande 
nivå ange vilka fastigheter och aktörer det är som berörs, eftersom det beror av mer specifikt vilka 
testbäddar det kan handla om, och vilka innovationer som ska drivas i innovationsbyarna.  

Hur vi går från ord till handling och hur kommunens olika delar samordnar sitt arbete är viktig fråga 
att behandla. Stadsutvecklingsstrategin är på en övergripande nivå och en eventuell anpassning av 
de interna processerna kvarstår att hantera. Förhoppningsvis kan en tydligare inriktning ges i en 
genomförandeplan för strategin som planeras att tas fram efter det att strategin har antagits.  

 

Skanova-Telia  
Skanova önskar i ett tidigt skede medverka i planarbetet, det vill säga när detaljplanarbete inleds. 

 

Kommunens svar 

Kommunen noterar önskemålet om att kontakt tas tidigt i kommande detaljplaneprocesser, och 
hoppas på god samverkan. Kommunen tolkar yttrandet som att Skanova-Telia inte har något att 
erinra mot planerna i sin nuvarande form. 

 

Trafikverket 
Trafikverket lyfter vikten av att kommunens ambitioner med stadsutvecklingen vägs samman med 
utvecklingen av Ostkustbanan och övrig kollektivtrafik, samt det lokala, regionala och statliga 
vägnätet. Det viktigt att i ett inledande skede skapa en gemensam bild av förutsättningar, målsättning 
och kommande arbetssätt för alla olika parter. 

Ostkustbanan 

Trafikverket kommer att starta en lokaliseringsutredning gällande de nya spåren år 2022. Det är viktigt 
att kommunen i Stadsutvecklingsstrategin och kommande planering tar hänsyn till Trafikverkets 
process. I arbetet ingår även utredning om passager och barriäreffekter. Det är viktigt att en dialog och 
ett nära samarbete sker mellan Trafikverket och kommunen kring passagerna för att reda ut 
förutsättningar och kostnadsfördelningar.  
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Markanspråk utifrån framtida utbyggnad 

Bild på sidan 36 respektive sidan 48 med tillhörande bildförklaringar (sidan 37 respektive sidan 49) 
visar ett spårområde på 30 meter. Trafikverket vill förtydliga att om lokaliseringen av två 
tillkommande spår blir i befintlig sträckning kan markanspråket bli annat och mer omfattande än det 
som redovisas i bilderna. De två tillkommande spåren dimensioneras för att kunna trafikeras av tåg i 
250 kilometer i timmen vilket innebär att spåren behöver ha en rätare linjeföring än dagens. 

Dialog med Trafikverket 

Det är viktigt att projekt Fyra Spår Uppsala och kommunen har en fortsatt bra dialog om varandras 
planarbete så att processerna drar nytta av varandra. 

Åtgärdsvalsstudie Trafikplats och vägar i Uppsala och Knivsta kommun kopplat till 
stadsutveckling 

Det pågår en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Trafikplats och vägar i Uppsala och Knivsta kommun 
kopplat till stadsutveckling. Eftersom ÅVS inte är färdigbehandlad enligt processen kan Trafikverket 
inte i detta läge ställa sig bakom eller yttra sig om de förslag kommunen har föreslagit i strategin. 

Väghållaransvar 

Strategin indikerar att flertalet statliga vägar kommer ändra funktion vilket medför att det är naturligt 
att utreda ifall väghållaransvaret ska gå över till kommunen. Stadsstrukturen ska premiera gång, cykel 
och kollektivtrafik vilket är prioriteringar som inte får genomföras på Trafikverkets vägar. 
Trafikverket vill därför i detta yttrande inleda en dialog om det framtida väghållarskapet inom Knivsta 
kommun som behöver ses över. En process med vägövertagande kan ta tid så det är viktigt att dialogen 
inleds tidigt. 

Stadsmiljöavtal 

Trafikverket vill uppmärksamma kommunen om att ansöka om stadsmiljöavtal. Syftet med avtalet är 
att främja hållbara stadsmiljöer genom att ge stöd som leder till en ökad andel persontransporter med 
kollektivtrafik eller cykeltrafik, eller hållbara godstransportlösningar.  

Hälsa och säkerhet 

Transporter av farligt gods är en viktig aspekt att beakta när ny bebyggelse planeras intill 
transportanläggningar. Det är viktigt att man tar upp frågan om hänsyn för att minska risker tidigt i 
processen. Trafikverket ser positivt på att kommunen avser att beakta frågor om buller och vibrationer 
vid framtida planering och vill påminna om att det är exploatören och kommunens ansvar att vid 
framtagande av detaljplaner och bygglov se till så att gällande bullerriktvärden uppfylls. 

 

Kommunens svar 

En del i samarbetet kring planeringen av infrastruktur är den åtgärdsvalsstudie som nu pågår 
kopplat till järnvägsprojektets omland. Knivsta kommun delar åsikten att det är av stor vikt att 
fortsatt dialog och samarbete sker mellan järnvägsprojektet, Trafikverket Region öst och Region 
Uppsala. 

Dialog kring väghållaransvar bör vara något som faller inom den fortsatta planeringen och arbetet 
kopplat till pågående åtgärdsvalsstudie för järnvägsprojektets omland. 

Kommunen har i framtagandet av stadsutvecklingsstrategin och strukturförslag vägt samman 
Trafikverkets riksintresseprecisering för Ostkustbanan inklusive nya spår, Trafikverkets 
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funktionsutredning för station Alsike med olika spårlägen och kommunens vilja att skapa en station 
väl integrerad i stadsväven. Strukturen är endast översiktligt studerad och fortsatt arbete inom de 
olika delområdena får visa på vilken utformning som är mest lämplig i anslutning till spårområde. 
Kommunen uppmanar Trafikverket att snarast möjligt kommunicera mer exakt kring eventuella 
förändrade krav på spårområde.  

Kommunen utreder löpande möjligheter för stöd till utvecklingen, inklusive stadsmiljöavtal, och ser 
positivt på möjligheten till detta inom föreslagen utveckling. 

 

Vattenfall Eldistribution  
Det är viktigt att Vattenfall Eldistribution kontaktas i ett så möjligt tidigt skede som möjligt vid 
framtagande av detaljplaner för att kunna säkerställa elförsörjningen. Informerar även om ytbehov och 
riskavstånd för tekniska anläggningar.  

 

Kommunens svar 

Kommunen noterar önskemålet om att kontakt tas tidigt i kommande detaljplaneprocesser, och 
hoppas på god samverkan. Stadsutvecklingsstrategin anger inte i detalj utformningen av varken 
tekniska anläggningar eller bebyggelse. Kommunen tolkar yttrandet som att Vattenfall inte har 
något att erinra mot planerna i sin nuvarande form.  

 

Vattenfall Heat Generation 
Positivt att kommunen identifierat fem insatsområden för hur stadsutvecklingen kan bidra till 
energiomställning med mera. Positivt med samverkan mellan aktörer, viktigt att kommunen är 
drivande och sammanhållande kraft genom hela processen. 

Positivt med relativt tät blandad bebyggelse, det ger bättre förutsättningar för effektiv 
energiinfrastruktur och energianvändning. Viktigt att titta på kombinationer av både lokala och 
storskaliga system, då samtliga etapper inte kommer att ha samma förutsättningar och behov. Bör tas 
fram definition av “klimatneutral energianvändning på områdesnivå".  

Bör göras en utredning kring hur samoptimering mellan el-, värme och kyla kan möjliggöras för att 
uppnå en effektiv energianvändning och ett minimalt resursutnyttjande i stadsdelarna.  

Viktigt att avfall som uppstår både under byggfasen och över hela livstiden minimeras, samt att fossila 
fraktioner undviks för att minska klimatavtrycket från samhället och speciellt nya stadsdelar. Planera 
för system för resursåtervinning för avfall som ändå uppstår.  

Positivt med intentionen att sammankoppla olika system, möjliggör en energieffektiv och cirkulär 
stad. Ett exempel är att ta vara på energin som finns i avloppsvattnet. 

Vattenfall planerar att ersätta en av pannorna i värmeverket vid Gredelbyleden med en 5 MW 
pelletspanna, målsättningen är att den ska vara i drift före 2025. Utreds att komplettera med en 
ackumulator, d.v.s. ett energilager för att jämna ut laster på dygns- och veckobasis.  

Föreslår också att skrivelsen på sidan 109 om att ingen ytterligare yta krävs för fjärrvärmeverk inom 
utvecklingsområdena tas bort då det eventuellt kan behövas ytterligare yta för fjärrvärmeproduktion i 
Alsike.  
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Framför att vilken uppvärmningsform byggaktörer väljer i stor utsträckning är kopplat till det statliga 
investeringsstödet. Som det är utformat nu finns en tendens att byggaktörer väljer elbaserad 
uppvärmning istället för fjärrvärme.  

Något otydligt i strategin: vill Knivsta att gränsvärden i Klimatdeklarationen ska införas tidigare än 
den nationella lagstiftningen, det vill säga före 2027? Vattenfall tror att det kan vara bra att invänta 
Boverkets implementering av emissionsfaktorer, ett omfattande arbete fram till 2027.  

Positivt till inriktningen om fossilfri transport och energiproduktion. 

 

Kommunens svar 

Kommunen är i uppstartsfas av delprojekt ”Energi & Klimat” där fem olika insatsområden ingår. 
Ansatsen är att inom projektet leda arbete framåt i framtagandet av en handlingsplan för att nå 
ambitionerna i respektive insatsområde, inklusive att tydligare definiera vad en klimatneutral 
stadsdel är. Projektet kommer att genomföras i form av en samskapandeprocess där kommunen 
tillsammans med olika intressenter definierar möjliga vägar för de lösningar som kan svara mot 
kommunens behov och hållbarhetsambitioner. 

Utöver ovan så har kommunen sedan januari 2021 samarbete med en företagsdoktorand som 
undersöker hur olika infrastruktursystem (exempelvis energi, vatten och avlopp) kan bidra till ett 
minskat behov av tillförda resurser genom en ökad lokal återvinning och inbördes samverkan. 

Kommunen delar uppfattningen om vikten av god avfallshantering under hela livscykeln för en 
byggnad samt undvikandet av fossila fraktioner. 

Skrivningen om yta för fjärrvärmeverk ändras i strategin.   
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Föreningar och intressegrupper 
 
Gruppen för cykel- och promenadväg utmed Gamla Stockholmsvägen, 
väg 255, Uppsala-Vassunda 
Framför att cykelväg bör anläggas längs med väg 255, som en satsning på folkhälsa, trafiksäkerhet och 
närområdesturism med mera.  

[Till yttrandet finns bifogat två debattartiklar insända av föreningen.] 

 

Kommunens svar 

Kommunen delar uppfattningen om att en cykelväg bör anläggas längs med väg 255. 

Väg 255 ligger utanför området som omfattas av stadsutvecklingsstrategin. En gång- och cykelväg 
längs med väg 255 är dock något som utreds inom ramen för den åtgärdsvalsstudie som nu pågår i 
ett samarbete mellan Trafikverket, Region Uppsala, Knivsta kommun och Uppsala kommun. Det 
finns sedan tidigare också ett beslut om samfinansiering av detta objekt mellan Region Uppsala och 
Knivsta kommun.  

Knivsta kommun har angett detta objekt som en av de brister som kommunen önskar finns med i 
den kommande länstransportplanen. Länstransportplanen för 2022-2033 är nu ute på remiss och den 
pågående åtgärdsvalsstudien är tänkt att vara färdig under våren 2022. Färdigställande av 
åtgärdsvalsstudien behöver inväntas innan det är möjligt att gå vidare med planeringen av objektet. 

 

Naturskyddsföreningen  
 
Vad som avses med hållbart definieras inte närmare i stadsutvecklingsstrategin. Miljökvalitetsmålen 
ska vara styrande för utvecklingen i Knivsta. Naturskyddsföreningar önskar från kommunen mer 
konkreta ställningstaganden kring vilka framtidsfrågor som anses vara viktiga och hur kommunen 
arbetar för att på ett så bra och hållbart sätt som möjligt tackla dessa.  

Ansatsen vad gäller hållbar mobilitet är bra. Särskilt viktigt anser föreningen att det är att prioritera 
och planera för kollektivtrafik, gång och cykel tidigt.  

Måste framgå tydligare att byggnation på jordbruksmark skall undvikas för framtida resiliens.  

Viktigt att både existerande och kommande grönytor görs tillräckligt stora för att kunna gynna 
biologisk mångfald även i urbana områden. Kommunen bör ha en betydligt högre ambition och ange 
kvantitativa mål som blir styrande för utvecklingen. Andelen grönyta i de nya områdena i västra 
Knivsta och Alsike bör vara minst 50 procent.  

Innan exploatering enligt förslag till stadsutvecklingsstrategi påbörjas måste åtgärder vidtas för att 
komma till rätta med nuvarande dagvattenhantering liksom vattenförekomsternas ekologiska status.  

Allt dagvatten ska renas i naturliga processer i och igenom dammar med lämpliga växter, innan det når 
ån. Även befintliga direktutsläpp i ån bör åtgärdas enligt ovan.  
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VA-lösningar är särskilt kritiska för en stor utbyggnad när befintligt reningsverk inte har kapacitet nog 
ens i dagsläget. På sikt är ett framtida lokalt reningsverk med separerande system önskvärt, men på 
kort sikt tror vi att en anslutning till Käppalaverket är den bästa lösningen ur miljösynpunkt. 
Naturskyddsföreningen är av åsikten att utbyggnaden inte bör fortsätta förrän VA-frågan är löst. 
 

Kommunens svar 

Kommunen har i stadsutvecklingsstrategin arbetat utifrån de mål som finns formulerade i Agenda 
2030, de planetära gränserna och de sociala grundvalar som ingår i Kate Raworths “donutekonomi”. 
Dessa mål omfattar fler hållbarhetsaspekter än de nationella miljömålen, och tar hänsyn till hållbar 
utveckling på lokal, nationell och global nivå. I kommunens fortsatta arbete kommer både 
miljökvalitetsmål, Agenda 2030 och andra ramverk för hållbarhet att användas.  

Knivsta kommun håller med om att det är viktigt att i tidiga skeden av planeringen säkerställa att 
hållbara färdsätt premieras och finns på plats för att boende tidigt ska kunna skaffa sig hållbara 
vanor gällande resande.  

Genom att planera för en utbyggnadsstruktur i tidigt skede där bebyggelsen samlas på en mer 
begränsad yta skapas goda möjligheter att spara både mer jordbruksmark och mer naturmark. Att 
göra anspråk på jordbruksmark i förslagen på utbyggnad har i möjligaste mån undvikits.  

I den fortsatta planeringen ska tillgången till parker följa de riktlinjer som är beslutade i 
Grönstrukturplan och den kommande Strategi för tätorternas utemiljöer. Ambitionen är att andelen 
grönyta i de nya stadsdelarna ska vara så hög som möjligt, men också att grönskan ska vara så 
mångfunktionell som möjligt.  

Knivsta kommun arbetar med att ta fram en Strategi för tätorternas utemiljöer som kommer att 
resultera i en handlingsplan vilket motsvarar en parkplan. En knivstaspecifik Grönytefaktor kommer 
att tas fram.  

Ett lokalt åtgärdsprogram för Knivstaån och Pinglaström som omfattar både hur befintliga miljöer 
och tillkommande byggnationer påverkar vattendragen kommer att färdigställas 2022. Att förbättra 
vattenkvaliteten i Knivstaån och Pinglaström kommer också att gynna Garnsviken/Mälaren.  

Knivsta kommun har tagit beslut om att formellt ansöka om medlemskap i Käppalaförbundet. 
Förutsättningarna för medlemskap är goda, Käppalaförbundet har förberett för Knivstas 
medlemskap men förbundets beslut behöver ratificeras av förbundets medlemskommuner innan det 
vinner laga kraft. 

 

Omställningsgruppen i Knivsta 
Sammanfattningsvis anser Omställningsgruppen i Knivsta att till förslaget till stadsutvecklingsstrategi 
innehåller många goda delar, men att förslaget på grund av dess brister i relation till den 
samhällsomvandling som krävs behöver omarbetas från grunden.  

Vi i Knivsta och i resten av världen befinner oss i ett kritiskt klimatnödläge. De mål vad gäller 
utsläppsminskningar som finns i förslaget kopplas otillräckligt till verksamma medel för att nå målen. 
Förslagen som finns är otillräckliga, och de behöver utvecklas betydligt och lyftas till en övergripande 
nivå som genomsyrar hela dokumentet. 

En stadsutvecklingsstrategi behöver omfatta hela Knivsta kommun och alla aktörer.  

Tillväxtmålet i Fyrspårsavtalet behöver omprövas. 
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Tätorternas föreslagna utveckling tar inte hänsyn till att tillvarata värdefulla kulturmiljöer och den 
karaktär av trädgårdsstad som Knivsta haft till för ett antal år sedan. Konstruktiv dialog med invånarna 
krävs.  

Omställningen kräver resursförstärkning och utbildning av kommunens medarbetare, invånare och 
näringsliv.  

Att omvandla Gredelbyleden till stadsgata riskerar att skapa mobilitetsproblem och öka buller, 
föroreningar och olycksrisker.  

Kommunen måste minska sina utsläpp med mer än 16,4 procent årligen fram till 2040, detta måste 
vara strategins huvudmål och vägar framåt måste vara konkreta och fokusera på dialog och samverkan. 
Ingen vet hur vi ska kunna åstadkomma detta.  

Osäkert om tät och hög bebyggelse ens leder till någon signifikant minskning av kommunens 
växthusgasutsläpp, samtidigt som detta medför kraftig negativ påverkan på människors boendemiljö 
samt på natur och biologisk mångfald. 

Den täta bebyggelsen innebär en försämrad social hållbarhet då det saknas tillräckliga grönytor, 
kopplingar till naturområden samt ekosystemtjänster. Andelen grönyta i de nya områdena i västra 
Knivsta och Alsike bör vara minst 50 procent.  

Viktigt att fördjupa beskrivningar och principer som har koppling till hållbarhet, klimatförändringar, 
behovet av klimatanpassning, att ta till vara och förstärka ekosystemtjänster, tillräcklig grönstruktur 
inklusive grönytor i alla bostadsområden, ett antal centralt belägna parker (både större och mindre), 
fler gröna stråk, behovet av träd i hela stadsbilden, hantering av dagvatten för att säkerställa 
vattenrening, biologisk mångfald och trevliga miljöer.  

Utred verktyg för att säkerställa hållbarhet vid försäljning och exploatering av kommunalt ägd mark 
men också exploatering på privat ägd mark. 

Miljökvalitetsmålen ska vara styrande för utvecklingen i Knivsta.  

Angeläget att kommunen snarast tar fram en parkplan för hela Knivsta samt grönytefaktorer för att 
säkerställa behovet av tätortsnära natur, bland annat med stadsparker. Redan nu borde till exempel 
disponentvilletomten omvandlas till en vacker stadspark. 

Kommunen bör inventera träd, peka ut vilka som ska sparas samt inrätta tjänst för trädansvarig 
tjänsteperson. 

Bör framgå att byggnation på jordbruksmark ska undvikas. 

Öka kunskapen om ekosystemtjänster för hos de som arbetar med planering och infrastruktur i 
kommunen. 

Angeläget att verkligen vidta åtgärder för att minska föroreningsbelastningen på Knivstaån och 
nedströms liggande Garnsviken/Mälaren. Angeläget att ta fram planer för hur dagvattnet ska renas 
även inom befintliga bebyggda miljöer. 

På sikt är ett framtida lokalt reningsverk med separerande system önskvärt, men på kort sikt tror vi att 
en anslutning till Käppalaverket är den bästa lösningen ur miljösynpunkt. 
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Kommunens svar 

Den framtagna stadsutvecklingsstrategin utgår från mål och inriktningar i bland annat 
översiktsplanen, kommunens Vision 2025 och Fyrspårsavtalet.  

Syftet med stadsutvecklingsstrategin är att lägga en grund för utvecklingen av västra Knivsta och 
Alsike stationssamhälle. Översiktsplanen är det dokument som omfattar och styr hela kommunens 
utveckling.  

Stadsutvecklingsstrategin följer kommunens åtaganden enligt Fyrspårsavtalet. Avtalets innehåll 
behandlas dock inte inom ramen för detta arbete. 

De två strukturförslagen för västra Knivsta respektive Alsike stationssamhälle har under processen 
prövats mot kulturmiljövärden så som värdefulla kulturmiljöer.  

Genom att omvandla Gredelbyleden till stadsgata så ändrar vi dess karaktär och det kommer att 
skapas ökade möjligheter för oskyddade trafikanter att färdas längs med leden. Gredelbyleden 
kommer fortsatt att bibehålla sin funktion som en viktig länk över järnvägen och mellan de västra 
och östra delarna av Knivsta.  

Att minska kommunens koldioxidutsläpp är en viktig målsättning. Eftersom 
stadsutvecklingsstrategin inte hanterar hela kommunen så kan den inte styra på 
kommunövergripande nivå. I förslaget är målsättningen bland annat att de nya stadsdelarna ska vara 
klimatneutrala till 2035 och att det ska vara möjligt att leva ett fossilfritt liv. 

I den fortsatta planeringen ska tillgången till parker följa de riktlinjer som är beslutade i 
Grönstrukturplan och den kommande Strategi för tätorternas utemiljöer. Ambitionen är att andelen 
grönyta i de nya stadsdelarna ska vara så hög som möjligt, men också att grönskan ska vara så 
mångfunktionell som möjligt.  

Fördjupade utredningar av samtliga föreslagna aspekter ska göras i den fortsatta planeringen genom 
ett antal styrdokument samt revidering av grönstrukturplan och översiktsplan.  

Kommunen har genom sitt stora markinnehav möjlighet att styra mot olika hållbarhetsaspekter vid 
försäljning av mark för bebyggelse. Enligt strategin så ska en särskild hållbarhetsöverenskommelse 
tecknas mellan exploatör och kommun inför varje projekt. 

Kommunen har i stadsutvecklingsstrategin arbetat utifrån de mål som finns formulerade i Agenda 
2030, de planetära gränserna och de sociala grundvalar som ingår i Kate Raworths “donutekonomi”. 
Dessa mål omfattar fler hållbarhetsaspekter än de nationella miljömålen, och tar hänsyn till hållbar 
utveckling på lokal, nationell och global nivå. I kommunens fortsatta arbete kommer både 
miljökvalitetsmål, Agenda 2030 och andra ramverk för hållbarhet att användas.  

Knivsta kommun arbetar med att ta fram en Strategi för tätorternas utemiljöer som kommer att 
resultera i en handlingsplan vilket motsvarar en parkplan. En knivstaspecifik Grönytefaktor kommer 
att tas fram. Disponentvilletomten ingår i ett pågående detaljplaneprojekt där möjligheten att skapa 
en park utreds.  

Påverkan på specifika träd och konsekvenserna av detta utreds inför vare exploatering. Ansvaret för 
träd i samhällsplaneringen är fördelat mellan flera tjänstepersoner, eftersom det är många 
verksamheter som berör träd. Tjänstepersoner i den kommunala förvaltningen får 
kompetensutveckling löpande inom ett flertal hållbarhetsaspekter, där värdet av ekosystemtjänster 
ingår. 

I den fortsatta planeringen kommer kommunen att i mer detalj utreda huruvida exploateringen kan 
genomföras på annan plats. En av grundförutsättningarna i kommunens inriktning för hållbar 
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utveckling (specificerat i bland annat översiktsplan och Fyrspårsavtalet) är dock att bostäder ska 
byggas samlat och i kollektivtrafiknära läge, vilket innebär tydliga begränsningar i vilka geografiska 
placeringar som är aktuella för bebyggelse.  

Ett lokalt åtgärdsprogram för Knivstaån och Pinglaström som omfattar både befintliga miljöer och 
tillkommande byggnationer påverkar vattendragen kommer att färdigställas 2022. Att förbättra 
vattenkvaliteten i Knivstaån och Pinglaström kommer också att gynna Garnsviken/Mälaren.  

Knivsta kommun har tagit beslut om att formellt ansöka om medlemskap i Käppalaförbundet. 
Förutsättningarna för medlemskap är goda, Käppalaförbundet har förberett för Knivstas 
medlemskap men förbundets beslut behöver ratificeras av förbundets medlemskommuner innan det 
vinner laga kraft. 

 

Styrelsen Knivsta IK  
Ängby Park är en av Knivstas viktigaste kulturbärande platser. En förutsättning för att kunna driva och 
arrangera olika event kräver möjlighet att parkera intill. Vi vill veta varför man i planen väljer att 
bygga bort parkeringen? För oss är detta helt ofattbart och oacceptabelt.  

 

Kommunens svar 

Kommunen delar uppfattningen att Ängby Park är en viktig och kulturbärande plats som bör 
bevaras och utvecklas tillsammans med utvecklingen av västra Knivsta. Stadsutvecklingsstrategin 
säger inte att parkeringen/grusytan ska tas bort utan någon ersättande lösning utan föreslår en 
kvartersstruktur där det inte är bestämt vilken användning respektive kvarter ska/bör ha. Bättre 
möjligheter till gång och cykel samt en förbättrad kollektivtrafik genererar dessutom ett minskat 
behov av att resa med bil till många målpunkter. När området kring Ängby Park ska planeras mer i 
detalj så måste till exempel frågan om hur parkens behov tillgodoses på bästa sätt hanteras. Knivsta 
IK och andra sakägare kommer vara viktiga parter i den dialogen. 
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Politiska partier 
Innehållet i yttranden från politiska partier återfinns nedan i sin helhet, med undantag från bifogade 
bilder. Yttrandena är sorterade i alfabetisk ordning. Kommunen har inte besvarat yttranden från 
politiska partier.  

 

Knivsta.Nu 
Knivsta.Nu är starkt kritiskt till att beslutet om den nya strategin, precis som Fyrspårsavtalet, drivs 
igenom politiskt mindre än ett år före ett allmänt val. Den här typen av stora och framtidsstyrande 
beslut bör enligt vår mening diskuteras i en valrörelse innan beslut fattas. Medborgardialogen borde ha 
inletts mycket tidigare och under en mycket längre tid än tre sommarmånader. 

Knivsta.Nu röstade nej till fyrspårsavtalet 2017 på grund av att det innebär en storskalig expansion av 
Knivsta kommun med en mycket stor befolkningsökning, som inte är förankrad bland kommunens 
invånare. Stadsutvecklingsstrategin riskerar att i grunden förändra kommunens trivsamma 
småstadskaraktär som för många varit en avgörande faktor för att välja att flytta till Knivsta kommun. 

Därför är vi även emot förslaget till Stadsutvecklingsstrategi. 

Vi anser att Knivsta kommun bör minska utbyggnadstakten. 

Besluten om Stadsutvecklingsstrategi 2035 för västra Knivsta och Alsike borde skjutas fram till efter 
valet den 11 september 2022. 

 

Kristdemokraterna 
Vi avvisar stadsutvecklingsstrategin 2035 för västra Knivsta och Alsike i sin helhet 
 
Kristdemokraterna avvisar stadsutvecklingsstrategin ”Knivsta 2035” i sin helhet då den baseras på 
fyrspårsavtalets tankar kring en utveckling av kommunen med en oerhört tät stadsbyggnad i centrala 
och västra Knivsta och Alsike. Vår uppfattning är att en utveckling med 15 000 lägenheter i centrala 
Knivsta och Alsike, byggda i så kallade ”bilfria stadsdelar” där 30 procent av lägenheterna ska vara 
hyresrätter varav ca 500 lägenheter ska vara någon slags ”social housing” med låga hyror för att skapa 
en mer heterogen stadsbild, är en oklok utveckling som riskerar att skapa samhälle och stad som KD 
inte eftersträvar. 

Den framlagda strategin visar tydligt att det inte enbart spelar roll hur mycket man bygger utan även 
hur man bygger och vilken typ av samhälle man vill se. Antalet bostäder behöver minska kraftigt, och 
i stället för flerbostadshus behöver andelen småhus öka.  

Kristdemokraterna kommer konsekvent att avvisa planer som innebär tät bebyggelse i betong, oavsett 
hur många objekt det rör. I stället välkomnar vi småskalig bebyggelse med bevarade grönytor och låga 
våningshöjder. Mot bakgrund av detta ser vi efter valet 2022 stora svårigheter att samarbeta med 
partier som inte helt eller delvis delar denna vision.  

Vi har en annan vision 
 
I Knivsta har bostadsbyggandet och utformningen av centralorten resulterat i ett ökat missnöje hos 
invånarna. Man har inte upplevt att estetiska och sociala värden har prioriterats. Dessutom har den 
höga byggtakten resulterat i en ohållbar situation på Gredelbyleden, i dagsläget med avstängda filer 
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och begränsad framkomlighet för såväl persontrafik som blåljusfordon. Detta är ett orimligt pris att 
betala. 

Vi vill bygga Knivsta på ett annat sätt än det som presenteras i stadsutvecklingsstrategin. Dels vill vi 
se ett lägre antal bostäder, men framför allt vill vi se ett annat utförande. En väldigt tydlig illustration 
om hur kristdemokrater vill bygga kommer från när BSK Arkitekter och Veidekke inför valet 2018 lät 
ett antal riksdagspartier ta fram var sin bostadspolitisk vision. Moderaterna, Socialdemokraterna, 
Miljöpartiet och Kristdemokraterna fick tillsammans med yrkeskunniga ta fram underlag och planera 
för en fiktiv stadsdel, och resultatet blev lättöverskådligt för väljarna. Ville man ha höghus och en 
tätare bebyggelse kunde man rösta på de tre första, och ville man ha låga hus och grönare omgivningar 
kunde man rösta på KD. Dessa värden står sig fortfarande. 

[Bifogade bilder av Kristdemokraternas respektive Miljöpartiets vision.] 

Kristdemokraterna i Knivsta vill: 
 
• Se en mycket varsam byggnation av hus med 2–5 våningar i centrum med hög arkitektonisk kvalitet 

• Omvandla Knivsta från stationssamhälle till en trivsam småstad 

• All nybyggnation ska ske i mänsklig skala med plats för lek, idrott och kultur 

• Det ska finnas känsla av närhet och möjlighet till naturupplevelser och rekreation  

• Utveckla Knivstaån med en strandpromenad, med möjlighet till både lek och rekreation 

• Att byggnaderna ska upplevas som fastighetsindelade eller vara fristående med en lekfull och vacker 
form. Småskalighet och en formmässig brokighet ger en igenkänningsfaktor som skapar en ökad 
trygghetskänsla 

• Se mer arkitektonisk variation inom småstaden och mellan de enskilda byggnaderna. 

• Variera byggnadshöjder och volymer med levande gatumiljö 

• Bygga trädgårdsstad i västra Knivsta som ska övergå till ett välmående villasamhälle 

• Utveckla småstaden för ett rikt näringsliv genom att bygga för näringsverksamhet. Det ger en 
”dagligbefolkning” i Knivsta med fler arbetstillfällen. Fler arbetstillfällen ger underlag för 
restauranger och butiker vilket skapar en trivsam miljö 

• Fokusera byggnation av verksamhetslokaler i centrum, dvs caféer, näringsverksamhet i lägre plan, 
kontorslokaler och bostäder 

Vår vision för Alsike 
 
Alsike är i grunden en mycket trivsam plats att bo på. Tyvärr försvåras invånarnas tillvaro av dyra 
bilbegränsande åtgärder av styret. Vägen har byggts om ett flertal gånger, med bland annat igenbyggda 
bussfickor, farthinder och för små rondeller. Detta är inte bara dyrt utan även olämpligt. Vi vill i stället 
fortsätta att utveckla villasamhället i Alsike, och på sikt ser vi positivt på en utveckling med 
småhusbebyggelse i ringen Knivsta-Alsike-gamla Alsike-Trunstavägen. Det ska både finnas plats för 
bilen, som blir alltmer miljövänlig, och kollektivtrafik liksom för gångtrafikanter och cyklister.  

Kristdemokraterna i Knivsta vill: 
 
• Behålla värdefull skogsmark och grönytor 
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• På ett naturligt sätt binda samman Björksta-Knivsta-Alsike-Uppsala med en gång och cykelväg längs 
järnvägen 

• Slopa planerna på tågstation i Alsike då två tågstationer i kommunen ger försämrad tågtrafik, dels 
riskerar försöken att skapa två centrumlika tätorter vilket innebär att vi inte får tillräckligt liv i någon 
av dem. I stället satsar vi på väl utbyggd kollektivtrafik och tillräckliga pendlarparkeringar i Knivsta 

• I närtid bygga motorvägsavfart/påfart i Halmby, på så sätt minskas trafikflödet genom Alsike 
samtidigt som landsbygden i och kring Lagga och Östuna får närmare till Uppsala. 

Vår vision för en levande landsbygd – hjärtlandet 
 
Den överdrivna exploateringen i Knivsta och Alsike har lagt en våt filt över utvecklingen på 
landsbygden. Alla byggen sker i stället centralt och resultatet blir oönskad förtätning. Samtidigt har 
kommunen en stor landsbygd, som tyvärr ofta glöms bort. Vi vill därför gärna se en omsorgsfull och 
organisk tillväxt i befintliga byar runtom i våra socknar, inte minst som ett trivsamt alternativ till 
överexploateringen i kommunens tätorter. 

Kristdemokraterna i Knivsta vill: 
 
• Möjliggöra för nya landsbygdsbyar 

• Med omsorg utveckla befintliga landsbygdsbyar 

• Bevara våra landsbygdsskolor 

• Omarbeta VA-planen utifrån den nya lagstiftningen 

• Bevara delar av mark kring sjöar för närhet till natur 

• Se över möjligheterna för en småbåtshamn vid Ekoln för ökad tillgänglighet till Mälaren 

• Bevara befintliga och bygga nya elljusspår 

 

Liberalerna 
Inledningsvis vill vi vara tydliga med att vi, Liberalerna i Knivsta har en annan syn på Knivstas 
utveckling än majoritetens vars förslag till en ny Stadsutvecklingsstrategi huvudsak vilar på 4-
spårsavtalet. Förslaget till stadsutvecklingsstrategi går i stora delar emot vad vi i Liberalerna vill för 
Knivsta. 

Vi Liberalerna anser även att denna fråga hade kunnat vänta till valrörelsen då det är en mycket viktig 
fråga för våra kommuninvånare. Kommunens invånare behöver få en ärlig chans att hinna tycka till 
om förslaget. 

Vidare är detta ett svar på den så kallade ”majoritetens” dialogversion av Stadsutvecklingsstrategi 
2035 för västra Knivsta och Alsike där dialogen pågår 1 juni - 15 september 2021. 

Vi har redan sett effekterna av en allt för hög tillväxt i kommunen där konsekvensanalys inom flera 
områden saknas. En snabb utbyggnadstakt skapar stress. Det blir trångt i skolor och trafikmässigt är 
det redan idag kö för att komma ut på E4:an på morgonen. Med en långsammare utbyggnadstakt 
hinner samhället utvecklas med fokus på kärnverksamhet och kvalité. Liberalerna vill lyfta och bevara 
det som är unikt för Knivsta. Liberalerna i Knivsta anser att följande punkter bör adresseras och 
arbetas in i den kommande stadsutvecklingsstrategin. 
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• Vi ska ha kunskap om hållbarhetsfrågorna när det gäller klimat- och miljöfrågor. Vi saknar en 
djupare analys av beslut gällande klimat- och miljö. Som ett exempel kan anges den framtida 
vattenkvalitén i Knivsta ån. 

• Vi (= Knivstas politiker och förvaltning) måste göra en analys av social hållbarhet. Detta behöver 
göras innan fortsatt utbyggnad då man idag vet att trångboddhet ökar risker för fysisk och psykisk 
ohälsa. Flera erfarenheter och kunskaper om effekterna av trångboddhet i små lägenheter har vi 
nyligen fått genom pandemin. I fyrspårsavtalet anges att minst 30 % av nya bostäder ska vara 
hyresrätter, dvs. minst 5000. I dagsläget är det dock mest villatomter som efterfrågas i Knivsta 
kommun. Det bör finnas en större lyhördhet för boendeformer som efterfrågas. Vidare bör 
konsekvenserna av alltför storskaliga homogena boendeformer och dess konsekvenser för samhället i 
stort nogsamt utredas. 

• Liberalerna i Knivsta vill att tydliga satsningar på våra barn inom förskola / skola finns med. En 
kunskapsskola värd namnet med trygga miljöer, mötesplatser, och större grönområden. En snabb 
expansion med hög inflyttning riskerar att påverka lärande miljön negativt. Hur påverkas elevgruppers 
förutsättningar för lärande av ständiga tillskott av elever? Hur påverkas personalens arbetsmiljö av att 
verka i en miljö där utbyggnadstakten är hög? Att stressa fram olika lösningar för våra minsta – vår 
framtid - blir inte bra på sikt. 

• Att vi bevarar viktiga natur- och kulturvärden för framtida generationer. När det gäller viktiga natur- 
och kulturvärden behövs en tydligare plan. Inte enbart för att tillvarata och bevara dessa områden men 
också för att synliggöra och tillgängliggöra dem för kommande generationer. Har vi väl byggt bort 
dem är det för sent. En ny grönstrukturplan behöver tas fram snarast. Bevarande av gröna stråk och 
grönområden för djur, arter och människor är av yttersta vikt. 

• VA-frågan är löst innan fortsatt utbyggnad. Vi ska inte skynda på byggprocessen innan vi har en ny 
lösning för fortsatt utbyggnad på plats. En analys av hur detta påverkar kommande planer är av 
yttersta vikt. 

• Vi har en fungerande infrastrukturplan med fungerande infrastruktur innan fortsatt utbyggnad. Vi har 
stora utmaningar framför oss eftersom en tydlig infrastrukturplan saknas. I dagsläget har vi redan stora 
problem med framkomligheten både på Gredelbyleden och på Brunnbyvägen in till Alsike. En 
storskalig utbyggnad utan fungerade trafikflöden där nya på och avfarter saknas är ingen bra lösning. 
Det behövs fler överfarter och en förbifart innan Knivsta centrum / Nydal och Alsike byggs ut. 

I dagsläget har invånare i Knivsta tillgång till parkeringsplats på tomten eller i nära anslutning till sin 
lägenhet. I det nya förslaget ska framtida invånare inte ha bil. 75 % av hushållen i storstäderna och 85 
% på landsbygden äger idag ett fordon. Ett parkeringstal enligt fyrspårsavtalet på 0.3 betyder att fyra 
lägenheter om 75 kvm delar på en parkeringsplats. Detta resulterar i att endast 25% av Knivsta hushåll 
ska ha bil. Många som bor i Knivsta är barnfamiljer som pendlar och kollektivtrafik saknas för att 
täcka behovet. Det är inte heller bilen i sig som är problemet utan utsläppen. Så även med elbil 
kommer behov av parkering att finnas. Med sikte på fler elbilar behövs en utredning kring det låga p-
talet och dess konsekvenser för invånarnas mobilitet ses över.  

Sammanfattning: 
 
Det sociala experiment som pågår i Knivsta kommun där det förtätas och byggs ut i snabb takt kan 
ingen förutsäga effekterna av. Vi kan dock som politiker försöka ta ett ansvar genom att endast ta 
beslut som grundar sig på vetenskaplighet och djupare analyser. 

Vi behöver även ta ansvar för den snabbt växande andel ungdomar i kommunen och minska deras 
känslan av otrygghet och förebygga psykisk ohälsa. De ska kunna lita på att politiska beslut fattas med 
invånarnas bästa för ögonen. Vi bör även tillvarata ungas möjlighet att påverka beslut rörande 
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kommunens utveckling. Barnen i förskola och skola utsätts för ständiga förändringar med en snabb 
utbyggnadstakt. Detta påverkar arbetsro och hälsa negativt både för barn och pedagoger. 

Kunskap efter pandemin visar också att det inte är bra ur ett hälsoperspektiv med trångboddhet. 
Liberalerna i Knivsta förespråkar en lägre utbyggnadstakt, bevarande av grönområden och viktiga 
kulturområden. Vi ska ta hänsyn till barns uppväxtmiljö och fysiska och psykiska hälsa. Vi ska inte 
bara ha en trygg förskola och skola med hög kvalité och en trygg miljö utan också valmöjlighet för 
våra äldre. Vi vill också förenkla människors vardag med tillgång till parkeringar (högre p-norm) och 
möjlighet till fler elstolpar. I en pendlarkommun som Knivsta behöver vi underlätta invånarnas vardag 
där bilen behövs för många för att få ihop livspusslet. Vi behöver också fungerande och väl utbyggda 
stationsnära pendlarparkeringar. Liberalerna i Knivsta vill slutligen även betona vikten av att 
samhällsservice och affärsverksamheter tydligare planeras in i utbyggnadsplanerna. 

 

Miljöpartiet de gröna i Knivsta 
Miljöpartiet är nöjda med stora delar av denna strategi och att de nya stadsdelarna som planeras att 
växa fram i Knivsta har sin utgångspunkt i möjligheten att leva hållbart i det blivande samhället. 
Dokumentet är gediget och belyser många olika aspekter. Tanken på mobilitet utan krav på tillgång till 
egen bil och med verksamheter, bostäder, lokaler för skolverksamhet och butiker och annan service 
samlade i stadsdelarna tycker vi är väldigt bra. Att bebyggelsen ska vara varierad och i mänsklig skala 
är också positivt liksom fokuset på grönstruktur och ekologi 

Vi skulle ändå vilja föra fram några synpunkter på strategin och dess innehåll. 

Sammanfattning: 
 
Vi efterlyser tydliga skrivningar av hur hållbarheten hos själva byggprocessen och materialet som 
används kan garanteras. Begreppet cirkulärt byggande och dess tillämpning bör beaktas. För att vi som 
kommun ska kunna få kontroll på detta och kunna ställa krav, samt att även möjliggöra för flera olika 
upplåtelseformer bör utarrendering av mark som komplement till, eller ersättning av, försäljning 
införas. Mark som arranederas ut ger dessutom inkomster under lång tid till kommunen. 

Detaljerade synpunkter: 
 
1. Inledning 
 
Under rubriken utgångspunkter, utmaningar och möjligheter 

Under rubriken klimatutmaningar 

Vi vill särskilt framhålla vikten av att även Knivsta har en självförsörjning av livsmedel och att det 
därför är viktigt att man bara vid särskilda skäl ianspråktar jordbruksmark. Vi vill alltså framhålla det 
lokala perspektivet jämte det globala. Vi saknar tydliga kopplingar till Agenda 2030 i dokumentet. 

2. Stadsutvecklingsvision på lång sikt 
 
Allmänt vill vi trycka på vikten av att följa planeringsordningen. Det finns alltför mycket historia där 
ivriga markägare vill snabbt exploatera sin mark och att de även fått möjlighet att göra det trots att 
helheten i samhällsutvecklingen gått förlorad. 

Under rubriken Mål för stadsbyggandet 

Under rubriken en klimatsmart stad 
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Vi menar att målet för Knivsta bör vara bli koldioxidneutral, vilket innebär mer än bara fossilfritt. I 
nuvarande dokument saknas ett mål när koldioxidneutralitet ska uppnås. 

Vi vill att dokumentet förtydligas då det gäller beskrivning av hur byggprocesser, byggmaterial, 
byggrutiner sker på ett miljövänligt sätt samt minimera energiåtgång vid drift av byggnader. Med 
andra ord, en tydlig beskrivning av hur byggnation kan anpassas förhindra att klimatet påverkas 
negativt. Nuvarande beskrivning baseras på förväntade frivilliga överenskommelser. Vi ska motverka 
klimatförändringar såväl som anpassa oss till de förändringar som trots allt redan sker med ett 
extremare väder. Detta föreslår vi som ett eget tema i kapitel 4. 

Under rubriken Knivsta 2035 med utblick mot 2057 

Grönstruktur 2035 med utblick mot 2057 

Man bör förtydliga vad som avses med ett ”större” rekreations och friluftsområde sett till yta. 

3. Två hållbara stadsdelar i västra Knivsta och Alsike 
 
På den inledande kartan visas i stora drag hur marken ska användas. Här vill vi framhålla det positiva 
att nu Ängvallen behållits som grönområdet. Vi vill också lyfta fram vikten av att grönområdet i form 
av Årum samt g/c överfart över järnvägen planeras och färdigställs i ett tidigt skede. Att marken i 
anslutning till centrala Ängby, som kommunen förvärvade i anslutning till planläggning bör reserveras 
och omvandlas till en större park med lekutrustning mm. 

Under rubriken bebyggelsestruktur 

Här tänker vi att dokumentet bör beskriva vad som avses med ”mindre parker och torg” ytmässigt. 

Under rubriken mobilitetsstruktur 

Vi tycker det är viktigt att alla som tillåts exploatera mark i dessa områden bidrar på liknande sätt till 
de investeringar som krävs. Hittills har kommunens bolag avkrävts långt mer än andra privata bolag 
och privatpersoner. Det är inte rätt, det bör bara likvärdigt. Vi har stora kostsamma investeringar som 
ska finansieras med exploateringsintäkter. 

4. Tematiska strategier 
 
Vi tycker det ska finnas ett eget tema om byggprocesser och byggmaterial och deras påverkan på 
hållbarheten. 

4.1 Hållbar mobilitet 
 
Under rubriken transportplan för hållbar mobilitet 

Viktigt att minska behovet av att skjutsa till ffa förskolor är viktigt. Att placera större enheter i 
utkanten av samhället, som skett senaste åren kan göra att behovet av att skjutsa med bil ökar jämfört 
med om förskolorna ligger integrerat i området. 

Under rubriken gemensamma mobilitetslösningar 

Att arbeta med trygghetsperspektivet är viktigt när man planerar sk mobilitetshubbar. Parkeringshus, 
om sådana byggs, upplevs ofta som otrygga tex. 

4.2 Grön infrastruktur 
 
Under rubriken ekologisk kompensation 
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Ökad trygghet är viktig när en stad planeras, och belysning är en del av detta. Belysning har dock 
negativa effekter på ekosystemet ffa för nattaktiva insekter och fladdermöss, vilket uppmärksammas 
allt mer. Detta nämns inte i SUSen. För att minimera dessa negativa effekter, bör-även detta beaktas i 
planeringen. Det finns en hel del åtgärder man kan vidta för att minska problemen för nattdjuren och 
samtidigt behålla det mesta av den eftersträvade trygghetseffekten. 

Vidare, vad gäller skadelindring bör man arbeta efter principen att ”träd ersätts med träd” och att 
kolsänkor ska ses till. 

Under rubriken parker och sociotoper 

Även här lyfter vi fram möjligheten till en central park intill centrala Ängby på den mark kommunen 
förvärvat. 

4.5 Social hållbarhet 
 
Under rubriken fysisk miljö som bidrar till trygghet och säkerhet. 

Trygghetsarbete vid planering av s.ki mobilitetshubbar är viktigt efter som de lätt kan upplevas 
otrygga 

4.6 Kulturmiljö 
 
Under rubriken bevara och utveckla värdefulla miljöer 

Här vill vi lyfta fram Boängsvägen som ett exempel på något vars värden måste skyddas bättre än vad 
som skett det senaste åren. Vi har för flera år sedan ett ledamotsinitiativ i SUN angående detta. 

4.7 Energi och klimat 
 
Under rubriken koldioxidbudget för Knivsta 

Här blir det tydligt att Knivsta saknar skarpa klimatmål, vilket vi efterfrågar. Det redovisas 
beräkningar på vad som skulle kräva av Knivsta för att nå 2 gradersmålet, men inga mål finns uppsatta 
kring detta. 

5. Genomförande 
 
Under rubriken utbyggnadsordning 

Vi vill bara understryka hur viktigt det är att hålla sig till en planerad utbyggnadsordning som inte 
styrs av ekonomiska incitament i första hand utan av tanken ”bra i varje ögonblick” när man arbetar 
med planer med lång horisont. Vi vill också att vissa satsningar måste komma tidigt i 
uppbyggnadsprocesserna i områdena som tex fungerande kollektivtrafik så att man inte vid inflyttning 
skar rutiner kring mobilitet med egen bil och anläggande av grönområden och mobilitetsfunktioner för 
barn och unga. 

Under rubriken exploateringskalkyl 

Här lyfts den väldigt viktiga aspekten med medfinansiering som måste komma från alla som 
exploaterar i dessa områden. 

Under rubriken strategisk markanvändning 

Vi vill lyfta vikten av olika upplåtelseformer. Genom att hyra ut mark istället för att sälja den har 
kommunen kvar rådighet och kan ställa krav på hållbarhet utöver lagstiftning. Det är också gynnsamt 
för vissa typer av upplåtelseformer att denna möjlighet finns. KS har beslutat att titta på detta och det 
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bör ske i närtid. At arrendera ut mark ger dessutom kontinuerliga intäkter till kommunen, dvs en mera 
långsiktig ansvarsfull ekonomisk politik 

Under rubriken markanvisningar 

Även här bör vi lyfta fram att mark kan hyras ut som byggrätt. 

  

Socialdemokraterna  
Stadsutvecklingsstrategin är väl skriven och innehåller många intressanta förslag. Från 
Socialdemokraternas sida instämmer vi i helheten och ansatserna som dokumentet beskriver, men det 
finns några områden som vi skulle vilja lyfta fram och som vi anser förtjänar mer analys och 
diskussion. 

Kollektivtrafik, busstråk och gatunät 
 
Kollektivtrafik och busstråk 

I förslaget är ringled och kollektivstrafikstråk placerade endast i de nya stadsdelarna. Boende i de äldre 
delarna av Knivsta synes även fortsättningsvis att sakna kollektivtrafik i rimlig omfattning. Vi är 
medvetna om att stadsutvecklingsstrategin endast ska omfatta de två nya stadsdelarna, men eftersom 
kommande kollektivtrafik ska fungera för alla invånare, och i såväl nya som gamla stadsdelar, så bör 
detta avspeglas i planen och visa på ett förslag som täcker hela Knivsta. Detsamma gäller 
kollektivtrafik mellan resecentrum och områden utanför tätorterna. 

Placeringen i västra Knivsta av de primära busstråken hamnar så nära järnvägen och ett framtida 
resecentrum att till exempel de som kommer att bo i framför allt de västra, men även de nordliga 
delarna av det nya området inte kommer att ha någon direkt nytta av den föreslagna lösningen för 
busstrafiken. Detta behöver ses över och arbetas om. Det är rimligt att boende i de nya områdena får 
liknande mobiltetsnorm. 

I Alsike täcker förslaget hela stadsdelen, både äldre och kommande delar vilket är bra. 

I Knivsta bör ett kommande resecentrum placeras på den östra sidan, dvs i centrum av Knivsta, med 
närhet till en ny cykelväg längs järnvägen till Alsike. 

Gatunät 

Kommande gatunät i de nya stadsdelarna måste vara så utformat att fler gator än huvudgatan kan 
trafikeras med mindre fordon. Med tanke på den osäkerhet som gäller för utvecklingen av den privata 
fordonstrafiken så är det är viktigt att förslaget utformas så flexibelt som möjligt för framtiden. 

Stadsgator 

Utformningen och omfattningen av stadsgatorna bör tas upp till diskussion och värdering. Det är inte 
självklart att de nuvarande tankarna på att omvandla Gredelbyleden, Brunnbyvägen och Trunstavägen 
till stadsgator är det bästa sättet att skapa en bra, säker och sammansatt trafikmiljö. Redan dagens 
lösningar längs till exempel Gredelbyleden och inte minst Brunnbyvägen har många fördelar, 
samtidigt som parkeringsplatser längs en större gata eller led inte alltid torde vara det bästa ur 
trafiksäkerhetssynpunkt och framkomlighetsperspektiv. 

Vårdcentrum VC 
 
Ett vårdcentrum ska vara lättillgängligt, helst så nära centrum som möjligt, Det måste gå att angöra 
VC med kollektivtrafik och ambulanser, och det måste finnas tillräcklig med parkeringsplatser, då alla 
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besökare inte kommer att kunna tas sig till VC kommunalt. Den föreslagna placeringen uppfyller inte 
alla dessa kriterier; visserligen nära den nya bussgatan, men från järnvägsstationen är det en god bit att 
gå, och dessutom i en kuperad terräng. Det är också tveksamt om tomten är tillräckligt stor för att 
rymma alla funktioner som behövs. 

En bättre placering än förslagets, anser vi vore mitt emot Engvallen. Det är lättillgängligt, plan mark, 
nära järnvägen och kollektivtrafikstråket. 

Social hållbarhet 
 
Ett socialt hållbart samhälle är ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, 
vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i 
samhällsutvecklingen. 

Granngemenskap är en hörnsten för att känna tillit och förtroende. Det måste finnas platser i direkt 
anslutning till bostäderna där boende kan träffas och umgås. Innergårdarna måste vara tillräckligt stora 
och husen inte vara högre än att det går att ha god kontakt med människor på gården eller på gatan 
utanför. 

Tryggheten att kunna byta bostad inom ett område när livssituationen ändras är viktig. För att uppnå 
det och motverka segregation krävs att det byggs varierat med olika bostadstyper, upplåtelseformer 
och bostadsstorlekar. I strategin lyfts olika typer av bebyggelse fram, från radhus till femvåningshus 
och enstaka högre hus. Vi anser att också småhus och kedjehus ska kunna rymmas i de nya områdena. 

Framtidens Knivsta skall välkomna alla, även de som har socioekonomiskt svårare förutsättningar. Det 
är viktigt att kommunen och de som bidrar till Knivstas utveckling medvetet och aktivt, skapar 
förutsättningar så att även personer med lägre inkomst får möjlighet att bo och verka i vår kommun. 

Grönstruktur och rekreation 
 
Stadspark 
 
Plats för en stadspark saknas i det nuvarande förslaget. En stadspark bör ha en central placering, men 
ska också kännas trygg och inbjudande. Funktioner som en stadspark kan eller bör ha är planteringar, 
scen, lekpark, och promenadstråk med sittplatser. Den ska erbjuda lugn och ro, men också ge 
möjlighet till aktivitet. Placeringen bör vara sådan att den inte endast blir en passage. 

En placering längs ån på östra sidan kan ge möjlighet till en vattenspegel. Ett annat alternativ är att 
nyttja Ängby Park som en bas och placera Stadsparken väster och öster om Ängby Park. 

Odling 

I strategin anges området längs järnvägen som ett område som skulle kunna rymma både en 
järnvägspark, rekreation, ekosystemtjänster och odling. Detta skulle enligt förslaget kunna kombineras 
med pumphus för avloppsvatten och andra tekniska installationer. 

Då ytan är bitvis smal, sluttar ned mot ån, och ligger i riskzonen för översvämningar, verkar området 
mindre lämpligt för odling. I ÖP 2017 finns ett ställningstagande att mark ska upplåtas för bostadsnära 
odling, såsom stadsodling och odlingsområden i anslutning till nya bostadsområden. Viss stadsodling 
kan möjligen ske längs järnvägen, men området uppfyller inte kravet på odlingsområde i närheten av 
bostadsområden. 

Vi skulle vilja se planering av områden med odlingslotter eller kolonilotter både i västra Knivsta och i 
Alsike. 
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Idrottsplatser 
 
Knivsta är en av Sveriges snabbast växande kommuner med en stor andel unga invånare. I takt med att 
fler flyttar till Knivsta ökar också behovet av fritidsanläggningar såsom anläggningar för friidrott, 
fotboll, bad och andra uteaktiviteter. Att planera för att ersätta de fotbollsplaner som försvinner vid 
exploatering i västra Knivsta är bra, men inte tillräckligt. När antalet barn och ungdomar växer, växer 
också behovet av flera idrottsplatser. Majoriteten av dessa bör planeras på gång- och cykelavstånd till 
de nya bostadsområdena. 

Fyra spår 
 
Det viktiga är att värna trafiken till Stockholm och Uppsala, och att en ny station byggs i Alsike. 
Mindre viktigt är var de två nya spåren placeras. 

Idag passerar många tåg med hög hastighet genom Knivsta utan att stanna. Om denna trafik flyttas 
från spåren som passerar genom Knivsta och Alsike skulle det inte påverka den lokala tågtrafiken 
negativt. Bostäder nära spåren, befintliga och planerade, skulle gynnas av lägre bullernivåer.  

Klimatanpassning 
 
Klimatförändringarna sker i allt snabbare takt. Nederbördsmönstren ändras med stora regionala och 
lokala variationer. Sedan arbetet med Stadsutvecklingsstrategin påbörjades har det blivit allt tydligare 
att mycket större hänsyn måste tas till klimatförändringarna när ny bebyggelse planeras. 

Delar av Knivsta och Alsike ligger väldigt lågt och kan vara i riskzonen för översvämningar vid 
kraftig nederbörd. Det, liksom påverkan av långvariga värmeböljor och torka, måste studeras och 
stadsutvecklingsstrategin anpassas till att hantera de nya förutsättningarna. 

Knivsta och Alsike under utbyggnadstiden 
 
Utbyggnad planeras att ske under lång tid. I Knivsta kommer den enda genomfarten, Gredelbyleden att 
vara tungt belastad. Vidare planerar Trafikverket under samma tid att bygga om/bygga bort korsningen 
mellan Knivstavägen/järnvägen. Även i Alsike finns risk för stora störningar då den nya stationen ska 
byggas och samtidigt stora områden ska bebyggas. 

Det är av yttersta vikt att en god planering görs för att störningarna ska bli så små som möjligt. 
Vardagen måste fungera för medborgare och företagare i Knivsta och Alsike på ett bra sätt under hela 
tiden det pågår utbyggnad och förändringar. 

Kollektivtrafik måste finnas på plats från början i de nya områdena. Likaså är det viktigt att 
byggtrafiken stör eller störs så lite som möjlig under byggtiden. I det läget kan byggnation av gator 
och infrastruktur inte byggas samtidigt som bostäderna färdigställs. 

Vid behov bör omledningar av gator göras av mer permanent karaktär, detta för att såväl privat- som 
nyttotrafik ska störas så lite som möjligt. Så länge som Gredelbyleden är den enda genomfarten genom 
Knivsta skall alltid Gredelbybron vara öppen för trafik i båda riktningarna. 

Ett förslag är att inrätta lokala omlastningscentra för byggmaterial, för att optimera transporterna och 
begränsa omfattningen av tung trafik genom Knivsta och Alsike. 

Sammanfattningsvis 
 
Sammantaget så instämmer Socialdemokraterna i helheten och ansatserna som lyfts fram i förslaget, 
men samtidigt vill vi se fördjupade analyser och förslag inom ett antal områden så att helheten blir 
bättre för nuvarande och kommande invånare i Knivsta. 
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De mest centrala punkterna att jobba vidare med; 

• Utformningen av kollektivtrafiken i sin helhet 

• Gatunätets flexibilitet för olika fordonsslag 

• Stadsgatornas omfattning och utformning 

• Vårdcentrums placering 

• Socialt hållbart byggande med plats för alla, oavsett ekonomiska förutsättningar 

• Ett varierat byggande för att kunna skapa möjlighet till bostadsbyte och motverka segregation 

• Plats för en levande och nära stadspark i västra Knivsta 

• Prioritering av gröna områden, t.ex. genom mer och större områden för odlingslotter och kolonilotter 

• Flexibelt förhållningssätt till de nya spårens placering. 

• Klimatanpassad infrastruktur – de förstärkta klimateffekterna måste studeras och stadsutvecklingen 
anpassas till att hantera de nya förutsättningarna 

• En utbyggnad som gör att vardagen fungerar för medborgare och företagare i Knivsta och Alsike på 
ett bra sätt. Det förutsätter en mycket god planering och praktiska lösningar från kommunen och alla 
aktörer som deltar i utvecklingen 

• Kollektivtrafik måste finnas på plats från början i de nya områdena 

• En fortsatt stark och engagerade dialog med kommuninvånarna, de nuvarande och kommande – det 
är de som skall leva och bo i Knivsta som skall vara med och utforma hur det skall vara 

 

Vänsterpartiet 
Vänsterpartiet är i stort nöjda med förslaget till Stadsutvecklingsstrategi 2035 och gläds åt att en 
kortvesrision tagits fram till dialogen. Hela dokumentet är, trots att det innehåller så mycket bra, tufft 
att ta sig igenom. Vi är också positiva till den väl tilltagna svarstiden samt de olika presentationer, 
aktiviteter och dialoger som genomförts under remisstiden. 

Nu till våra synpunkter med stort fokus på barnen och klimatet. 

Hållbar mobilitet 
 
Under detta stycke finns det mycket positivt som Vänsterpartiet skriver under på. Som exempel ”De 
nya och befintliga stadsdelarnas transportinfrastruktur och transportorganisation ska göra det enklare, 
snabbare och billigare att resa med ett hållbart transportslag. Barn och unga ska självständigt kunna 
röra sig säkert i sin närmiljö.” Under de senaste tio åren har priset på bensin ökat med 26 procent. 
Under samma period har priserna i kollektivtrafiken ökat med 43 procent.” 

Vänsterpartiet ser med spänning fram mot transportplanen med billigare och hållbara transportslag. 

Grönstruktur och offentliga rum 
 
Här slår vi hop mycket viktiga texter om gröna och offentliga rum. En text om grönstruktur som lyfter 
de viktiga gröna miljöerna, för såväl barn, vuxna som ekosystemtjänsterna, i de växande stadsdelarna. 
Offentiga rum i bostadsnära lägen ser vi som bra komplement till naturreservaten och stadsparken. En 
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stadspark som vi hoppas kommer innehålle en skatepark och därmed uppnå ett löfte ur förslaget: ” 
Barn och ungas villkor ska särskilt beaktas i planeringen av de gröna miljöerna.” 

Vänsterpartiet ser positivt på konst i de offentliga miljöerna och ser gärna begränsningar av 
konsumtionshöjande reklam i de samma. 

Social infrastruktur och gemensamma samhällsfunktioner 
 
”När Knivsta växer behöver de stadsmiljöer som skapas vara hållbara, jämlika, trygga och 
inkluderande” kan vi läsa i förslaget. Det håller vi naturligtvis med om och ser positivt på de rubriker 
och texter som ryms inom denna sociala del av strategin. 

Vänsterpartiet gläds åt att den så viktiga dialogen redan startat med de föreningar som spelar fotboll i 
Knivsta och Alsike. Vi vill snarast se en tidsplan inklusive placerinagar av större och mindre planer 
för en av kommunens största ungdomsverksamheter. Slutligen önskar vi tydligare placerignar och 
tidpunkter för gymnasieskola, simhall och närvårdscentrum. 
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Företag 

TB-gruppen bostad AB 
Gällande översiktsplan vann laga kraft 2019 och är ett aktuellt dokument. Stadsutvecklingsstrategin 
måste ta sin utgångspunkt i den politiskt fastställda översiktsplanen och vad som där visas som 
prioriterade utvecklingsområden för bebyggelse. 

Det pågår detaljplaneläggning för bland annat ”Träfallet” och ”Myrberget” öster om Alsike, inom 
prioriterat utvecklingsområde. Dessa (och andra) pågående detaljplaner bör redovisas tydligare i 
illustrationerna till stadsutvecklingsstrategi – nu visas dessa områden med pågående detaljplaner som 
naturmark. 

Befintliga tätortsgränser bör visas tydligt. 

Fastigheterna Ekeby 1:163, 1:164, Vrå 1:60 i Alsike är utpekade som prioriterat utvecklingsområde 
för bebyggelse i översiktsplan 2017. Idag utgörs den äldre gården av impedimentmark med sly och 
buskar och marken är inte brukningsvärd. Markägarna är intresserade av att utveckla en småskalig 
bebyggelse till exempel i form av en hållbar och modern ”ekoby”. Markområdet markeras lämpligen 
som kommande bebyggelse på privat mark i stadsutvecklingsstrategin - helt i linje med 
översiktsplanen. 

[bifogat yttrandet finns kartbilder som markerar fastigheterna i översiktsplanen respektive 
strukturförslaget, samt en bilaga med förslag på utveckling av fastigheterna med småskalig bebyggelse 
i form av framför allt radhus] 

 

Kommunens svar 

Kartillustrationerna har reviderats för att bättre visa bland annat pågående detaljplanering.  

De nya stadsdelarna kallade västra Knivsta och Alsike stationssamhälle som pekas ut för 
bebyggelseutveckling ryms till största del inom nu gällande översiktsplans (2017) prioriterade 
utvecklingsområden för bebyggelse. Under framtagande av stadsutvecklingsstrategin har områden i 
närheten av kapacitetsstark kollektivtrafik prioriterats. Områden längre bort, till exempel nämnda 
fastigheter, har inte ansetts prioriterade för utveckling. Översiktsplanen ger stöd vid en bedömning 
men kan, liksom stadsutvecklingsstrategin, inte ensamt ligga till grund för att ett område anses 
lämpligt att utveckla med bebyggelse. Kommunen tar i arbetet med en ny översiktsplan med sig 
visat intresse för utveckling av fastigheterna Ekeby 1:163, 1:164 och Vrå 1:60. 
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Privatpersoner 
Samfälligheten Asklunden (45 namnunderskrifter): 

Inom det planerade utbyggnadsområdet återfinns en rad fornlämningar som är värda att utforska samt 
bevara för eftervärlden. Dessa har inte undersökts i modern tid och med moderna metoder. Gravplatser 
och älvkvarnar runt Päronvägen kan antyda på ett bosättningsområde som brukats från bronsålder 
fram till vikingatid. Vi motsätter oss kraftfullt bebyggelse av området innan detta klargjorts.  

Dungen bakom Apelsinvägen 1-15 har ett rikt djurliv, med otaliga arter av fåglar, småvilt samt större 
djur. Området har blivit en viktig plats för fri lek för barn i området och utnyttjas av barn från alla 
delar av Västra Ängby.  

Vi motsätter oss även starkt bebyggelse på den lilla gräsbetäckta "kullen" vid Apelsinvägen med 
jämna nummer (radhusområdet). Kommunen har avsatt ytan till ängsområde vilket är föredömligt.  

Samfälligheten motsätter sig kraftigt den storleken på bebyggelse i området kring Västra Ängby då 
området i stort består av radhus, parhus och villor. För att området skall bibehålla sin karaktär bör inte 
områdena bebyggas, utan kommunen skall lämna ytorna som grön resp rekreationsområden. 

Det är av yttersta vikt att inte misstag upprepas vad gäller utformning av bebyggelse/arkitektur i 
Knivsta kommun (ref Knivsta centrum). 

[till yttrandet bifogas utdrag ur Riksantikvarieämbetets Fornsök/Inventeringboken, föreslagen 
bebyggelsestruktur, samt en lista med namnunderskrifter av boende i samfälligheten] 

 

Kommunens svar 

Flera synpunkter har inkommit om just området vid Apelsinvägen och vi har nu ändrat i 
stadsutvecklingsstrategin för att möta önskemålen – se sidan 40 i strategin.  

Den föreslagna strukturen i stadsutvecklingsstrategin är schematisk och kommer att utredas vidare i 
ett senare skede vad gäller bland annat fornlämningar, skala och bebyggelsens volym. En bärande 
princip i stadsutvecklingsstrategin är dock att samtliga nytillkomna bostäder ska finnas i ett rimligt 
kollektivtrafiknära läge. Med tanke på områdets närhet till tågstationen bedömer kommunen att 
ytterligare småhus på platsen skulle innebära en ineffektiv och ohållbar markanvändning.  
 
Kommunen delar samfälligheten Asklundens bedömning att ytor för fri lek är viktigt och har som 
ambition att med stadsutvecklingsstrategin säkra god tillgång till park och natur i de båda 
stadsdelarna. Inför den fortsatta planeringen av Ängbyetappen kommer vi att utreda hur marken 
användas idag, hur barn använder dungen och vilka naturvärden som finns på plats. Då kan vi 
bedöma i vilken grad de kan bevaras eller kompenseras för på annan plats.  

 

Privatperson 1: 

Behåll lantliga Knivsta. 
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Kommunens svar 

Ambitionen är att ta med Knivstas identitet in i framtiden, och en del av den är det lantliga och 
naturnära, med ett levande jordbruk. När vi planerar för två sammanhållna stadsdelar kan vi bevara 
natur och värdefull jordbruksmark. 

För att kunna utvecklas på ett hållbart sätt behöver kommunen i sin planering göra avvägningar 
mellan allmänna och enskilda intressen. Stadsutvecklingsstrategin bidrar till allmänna nyttor i form 
av grönskande, varierade, trivsamma miljöer där fler har nära till mer, utan att skapa orimlig negativ 
konsekvens för enskilda. Mer detaljerad placering och utformning av bebyggelsen utreds vidare i 
respektive detaljplan och det kommer då finnas möjlighet att påverka. Se även “Kommunens 
övergripande svar på synpunkter som ifrågasätter stadsutvecklingsstrategin mer generellt” på sidan 
12 i denna dialogredogörelse.  

 

Privatperson 2:  

 
I det förändrade klimatet kommer vi behöva beakta hur vi kan kyla våra bostäder tillräckligt under den 
varma årstiden för tillräcklig komfort och att undvika negativ hälsopåverkan. I den nya planen bör 
även ingå att fundera på möjligheterna till fjärrkyla eller andra direktiv för byggande av bostäder för 
att hålla rimliga temperaturer.  
 
Det är bra att kommunen satsar på passivhus i skolor och andra allmänna lokaler, men de måste kunna 
kylas tillräckligt på sommaren vilket inte alltid är fallet.  
 
 

Kommunens svar 

Gällande fjärrkyla så är det inget som finns i Knivsta och Alsike idag. Kommunen delar 
uppfattningen om att behovet kan komma att uppstå framöver, särskilt om tätorterna får ett större 
inslag av kontor, arbetsplatser och offentliga lokaler. Kommunen är själv ingen part som kan 
tillhandahålla fjärrkyla men det bör föras en dialog med sådana leverantörer framöver. Kommunen 
ser till att det finns tillräcklig plats i bland annat gatumark så att det går att lägga ner rör för 
fjärrkyla. 

Synpunkten om vikten av kyla i de passivhus som kommunen själva bygger skickas vidare till 
Kommunfastigheter i Knivsta AB då det är de som står för byggnationen av kommunens lokaler. 

 

Privatperson 3: 

Lägg mer fokus på planering av parker med bra avstånd från järnvägen, inte bara på byggnader, 
lokaler osv. 

Med tanke på all bebyggelse så bör infrastrukturen med vägar, rondeller, gångbanor, 
järnvägsövergångar finnas i planeringen då det är redan nu köbildningar på vissa ställen. 
 

Kommunens svar 

I och med Fyrspårsavtalet har kommunen åtagit sig att bygga bostäder i kollektivtrafiknära läge – 
det vill säga i närheten av den befintliga järnvägsstationen i Knivsta och den kommande stationen i 
Alsike. Tillgången till grönska kommer att följa de riktlinjer som finns i kommunens 
grönstrukturplan så att de som bor i Knivsta får god tillgång till grönområden. Ta gärna del av 
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grönstrukturplanen på knivsta.se/grönstrukturplan. Yta för en stadspark har nu planerats in i 
stadsutvecklingsstrategin - se sidan 40 i strategin. 

När de två stadsdelarna växer fram så kommer ny infrastruktur tillkomma och befintlig struktur 
ändras. När olika detaljplaner tas fram för delområden och kvarter så kommer trafiksituationen och 
lösningar för denna att utredas. Övergripande utredningar vad gäller trafikalstring tas redan fram 
inom en övergripande åtgärdsvalsstudie som pågår. I den ser Knivsta kommun, tillsammans med 
Trafikverket, Region Uppsala och Uppsala kommun, över inte bara tätortstrafiken utan även det 
regionala och i viss mån det nationella vägnätet. Inom åtgärdsvalsstudien redogörs att ett steg är att 
gå vidare är med ytterligare trafikanalyser. Eftersom kommunen håller med om att det är viktigt att 
infrastruktur av olika slag finns med tidigt har stadsutvecklingsstrategin kompletterats med en 
stadsutvecklingsprincip som understryker just detta. Du hittar stadsutvecklingsprinciperna på sidan 
33 i strategin. 

 

Privatperson 4:  

Läser att ”kommunen ska visa särskild hänsyn till befintlig bebyggelse och privatägda fastigheter” & 
”Kommunen har inte för avsikt tvinga privata fastighetsägare att utveckla sina fastigheter men är 
öppen för en dialog”. Kan ni ge ett exempel på utveckling av fastigheten Vrå 1:230? Finns det risk 
kommunen tvingar fastighetsägare att sälja?  
 
På Alsike-kartan så ser det ut som om Källdalsvägen försvinner helt. Vad finns det för idéer/förslag 
hur transport till och från fastigheter på Källdalsvägen ska fungera?  
 

Kommunens svar 

De privata fastigheter som ligger i Alsike stationssamhälle kommer inte att behöva förändras på 
något sätt. Kommunen kan eventuellt undersöka möjligheten att utveckla vissa tomter till något 
annat om intresse finns och om det anses lämpligt i övrigt, till exempel med hänsyn till grannar. Det 
bedöms som osannolikt att enstaka fastigheter som är belägna som Vrå 1:230 skulle kunna 
utvecklas till något annat under den överskådliga framtiden. Eventuell utveckling prövas i en 
detaljplaneprocess där platsens förutsättningar, fastighetsägarens önskemål och kommunens 
ambitioner vägs samman. Om ny bebyggelse ska uppföras på privat ägd mark bör det ske i linje 
med stadsutvecklingsstrategins stadsutvecklingsprinciper (sidan 33 i strategin). 

Det finns starkt skydd i lagstiftningen mot att enskilda fastighetsägare ska tvingas sälja fastigheter 
på grund av ett allmänt intresse och kommunen har utifrån rådande läge och planering inget intresse 
av att tvinga fram försäljningar och/eller utveckling av särskilda fastigheter. 

När Trafikverket ska planera och genomföra järnvägsutbyggnaden kan det eventuellt bli aktuellt att 
se över vissa fastighetsgränser. Om de två nya spåren byggs längs med befintlig järnvägskorridor så 
kommer det att behövas ett större spårområde.  

Källdalsvägen påverkas framför allt av hur Trafikverket väljer att placera de två nya spåren. 
Kommunen kommer i fortsatt arbete jobba för att säkerställa att angöring kan ske till fastigheter.  

 

Privatperson 5: 

I dagsläget är Knivsta en fin by mellan Uppsala och Stockholm, som erbjuder relativt billiga bostäder 
och möjlighet till lite grönska, perfekt för en barnfamilj, men Knivsta har tyvärr nästan ingenting att 
erbjuda för de yngre, ensamstående och familjer utan barn. Det saknas kultur, service, restauranger, 



Dialogredogörelse för stadsutvecklingsstrategi 2035 för  
västra Knivsta och Alsike stationssamhälle 

 Version 211126  
UTKAST INFÖR BESLUT OM ANTAGANDE 

 

   
Sida 54 av 122 

arbetsplatser, till och med parker, det är även långt bort från allt detta (och kommunikationerna har 
inte blivit enormt bättre de senaste 40 åren), det vill säga det man kan förvänta sig av en by på landet.  
 
Bygg det folk efterfrågar, det vill säga en blandning av lägenheter, radhus och villor med trädgårdar i 
områdena.  

Eftersom Knivsta ligger på landet är bilparkering förstås ett krav då familjer inte annars kommer 
kunna storhandla, åka till Gränby centrum etcetera. 
 

Kommunens svar 

Ett av huvudsyftena med att utveckla de två nya stadsdelarna är just att förbättra tillgången på 
service och lokala arbetsplatser. Med bebyggelse som innehåller både bostäder och arbetsplatser av 
olika typ kan fler vistas och trivas i Knivsta. Genom att låta bebygga en del mark kan kommunen 
även finansiera satsningar på exempelvis trevliga parker och torg. En annan mycket viktig del är att 
kommunikationerna både inom tätorterna och till andra delar av regionen förbättras genom två nya 
spår, en ny station och satsningar på infrastruktur för gång-, cykel- och kollektivtrafik. 

I de nya stadsdelarna kommer det att finnas bilparkering, men inte i samma utsträckning som i 
befintliga delar av Knivsta i dag. Det ska heller inte behövas parkering i samma utsträckning. Som 
stadsdelarna är planerade så kommer tillgången till kollektivtrafik att göra det lätt för boende och 
verksamma att transportera sig på annat sätt. Det kommer också att vara nära till service, som 
butiker, skolor och vård i stadsdelarna, vilket gör det möjligt att gå eller cykla för att exempelvis 
handla, uträtta ärenden och ta sig till förskolan eller skolan.  

Exempelvis storhandling vid större köpcentra är ju ett bra exempel där tillgång till bilpool kan fylla 
syftet.  

 

Privatperson 6:  

Bor ute i Åby nordväst om Västra Ängby. Markägaren och tillika vår granne har tillsammans med 
BoKlok tagit fram förslag på att bebygga åkermarken mellan Västra Ängby och Åby. Något som vi 
som bor här tycker skulle vara katastrofalt. Enligt den plan över stadsutvecklingen som ni publicerade 
förra veckan så vill ni bevara just den marken som åkermark. Hur säkra kan vi vara på detta? Vi 
grannar här är beredda på att kämpa för att förslaget inte skall gå igenom. Skulle bara vilja veta från 
ert håll hur säkert det är att marken inte kommer att bebyggas.  

Kommunens svar 

Stadsutvecklingsstrategin ger stöd vid en bedömning men kan, liksom översiktsplanen, inte ensam 
ligga till grund för huruvida ett område anses olämpligt eller lämpligt att utveckla med bebyggelse. 
Vi tar med synpunkten in i det vidare arbetet med en ny översiktsplan för hela Knivsta kommun.  

 

Privatperson 7:  

Bra med en varierad bebyggelse: arbetsplatser och bostäder blandat. 

Bra med en utformning som uppmanar till fossilfria transporter, helst till fots eller med 
cykel och där man slipper ha mycket trafik i bostadskvarteren, slipper ha gator och kvarter 
fullparkerade med bilar samt slipper stora parkeringsytor. 
 
Viktigt att plantera växter och rejäla träd längs gatorna för att få grönska och svalka under 
värmeböljor.  
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Bra med mobilitetshubbar, men viktigt att placering, utformning och bemanning blir sådan att 
mobilitetshubbarna inte upplevs som otrygga (parkeringshus är väldigt platssparande och bra men kan 
upplevas som otrygga).  
 
Nybyggnation bör begränsas till redan hårdgjorda ytor såsom industriområden, parkeringar samt 
påbyggnad med fler våningar på befintliga byggnader. Grönområden, skog och jordbruksmark bör 
bevaras.  
 
Nybyggnation har tyvärr stor negativ inverkan på klimat och miljö. Det finns redan över 5 miljoner 
bostäder och 42 kvm boyta per person i landet, samt många tomma kontor och andra lokaler som kan 
byggas om till bostäder. Istället för nybyggnation bör vi se till att utforma åtgärder, lagar och regler så 
att befintliga bostäder och lokaler används bättre. Genombrottet i distansarbete i och med pandemin 
har ändrat förutsättningarna för var många människor kan och vill bo och arbeta.  
 

Kommunens svar 

En viktig ambition i Fyrspårsavtalet och stadsutvecklingsstrategin är att de nya områdena ska ha en 
klimatneutral bebyggelse. Det är extra viktigt att den tillkommande bebyggelsen har så stor 
flexibilitet som möjligt och ett samnyttjande av flera funktioner. Ett exempel där det finns stor 
potential till samnyttjande är om skollokaler kan användas under kvällar och helger av föreningar 
och andra. Det finns också en stor potential i att utforma lokaler för delade arbetsplatser, vilket gör 
att alla inte behöver ha ett arbetsrum i bostaden.  

Även befintlig bebyggelse skulle kunna gynnas av en sådan flexibilitet. 

Samtidigt som man löser en bostadsbrist och satsar på en stad som har stor möjlighet att ge boende 
och verksamma en möjlighet till hållbart resande, så är det viktigt att tänka på att inte bygga något i 
onödan. Det som byggs inte får påverka klimatet negativt mer än nödvändigt. Energianvändningen 
ska, bland annat för det som byggs, vara klimatneutral på områdesnivå.  

Kommunen instämmer i vikten av att mobilitetshubbar placeras, utformas och sköts så att de blir 
trygga och säkra att använda. Mobilitetshubbarna kommer inte vara parkeringshus i ordets 
nuvarande innebörd, utan kombinera mobilitetstjänster med annan service och innehåll, som till 
exempel paketutlämning, kafé och drop in-arbetsplatser. När mobilitetshubbarna används på flera 
olika sätt kan de göras till mer attraktiva platser där fler människor vistas under större delar av 
dygnet. Det ökar tryggheten. 

Gaturummen så som de är illustrerade har tillräckligt utrymme för grönska som gör rörelse och 
vistelse där mer angenäm. Grönskan kan också omhänderta dagvatten. En kompletterande text om 
grönska i gaturummet har nu lagts till i stadsutvecklingsstrategin – se bland annat sidan 71 i 
strategin. 

Genom att planera för en något tätare bebyggelse skonas grönområden, skog och jordbruksmark 
intill stadsdelarna. Det är en av grundtankarna i stadsutvecklingsstrategin. När de två stadsdelarna 
planeras och byggs kommer grönstrukturplanens riktlinjer för tillgång till grönområden 
implementeras. På det sättet säkras samtidigt att det finns tillräckliga grönytor för sociala 
ekosystemtjänster i stadsmiljön. 
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Privatperson 8:  

Ser ut som om det blir väldigt trångt mellan nya fyrspåren och privata fastighetsägare i närhet till nya 
Alsike station. Var går gränsen när det gäller ansvar mellan Trafikverket och kommunen? Vem ska 
man ha en dialog med om fyrspår och ny Alsike station direkt påverkar ens fastighet? 
Ansvarar Trafikverket för allt inom 800 meters i omkrets från nya stationen? Eller var går gränsen? 
 
Kan ni ge några exempel på vad ”utveckling av fastigheter” skulle kunna vara när det gäller privata 
fastighetsägare i dialog med kommunen? Tänker då framförallt på privata fastigheter i närhet med den 
nya Alsike Station.  
 

Kommunens svar 

Trafikverket ansvarar för frågor gällande fastigheter som kan komma att beröras av hur de nya 
spåren placeras. Det är ännu inte bestämt var de nya spåren kommer att ligga. Det ska som ett första 
steg utredas i en lokaliseringsutredning som Trafikverket påbörjar under år 2022. Ligger er fastighet 
då inom området för järnväg/järnvägsstation så ansvarar Trafikverket för frågan. 

Det finns starkt skydd i lagstiftningen mot att enskilda fastighetsägare ska tvingas sälja fastigheter 
på grund av ett allmänt intresse och kommunen har utifrån rådande läge och planering inget intresse 
av att tvinga fram försäljningar och/eller utveckling av särskilda fastigheter. Kommunen kan 
eventuellt undersöka möjligheten att utveckla vissa tomter till något annat om intresse finns och att 
det är lämpligt i övrigt till exempel med hänsyn till grannar och så vidare.  

Eventuell utveckling prövas i en detaljplaneprocess där platsens förutsättningar, fastighetsägarens 
önskemål och kommunens ambitioner vägs samman. Om ny bebyggelse ska uppföras på privat ägd 
mark bör det ske i linje med stadsutvecklingsstrategins stadsutvecklingsprinciper, som du hittar på 
sidan 33 i strategin.  

 

Privatperson 10:  

Önskar att aktivitetsområden för vuxna och barn prioriteras. Till exempel fler planer än Engvallen och 
aktivitetsområde liknande det i norra Alsike vid Adolfsbergsskolan.  
 
Idag är det högt tryck på Forsbyvägen, blir orolig för hur dessa nya bostäder kommer påverka 
belastningen i centrum.  
 

Kommunens svar 

Möjligheten för allmänheten att nyttja skoltomter på kvällar och helger - på samma sätt som vid 
Adolfsbergsskolan i Alsike idag - finns inskrivet i stadsutvecklingsstrategin. När parker och 
grönområden planeras ska vi ta hänsyn till invånarnas behov, både när det gäller utformningen av 
parken/grönområdet och när det gäller vilka anläggningar som ska finnas på de olika områdena.  

I Knivsta kommer exploateringen framför allt ske på den västra sidan av järnvägen och ambitionen 
är att minska bilanvändningen genom att erbjuda god möjlighet att resa via gång-, cykel- eller 
kollektivtrafik. Trots det så kan exploateringarna i Knivsta leda till en ökad trafikmängd jämfört 
med idag och spilla över på befintligt vägnät. Det pågår redan utredningar om lösningar för 
trafikalstring och tillkommande vägnät, och fler utredningar kommer att inledas i takt med att vi får 
ett ökat flöde mellan den västra och östra sidan av järnvägen. Vad gäller de mest centrala delarna så 
är inriktningen att det ska vara genare och effektivare att röra sig genom att gå eller att cykla. 
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Privatperson 12:  

Jag ser inget konkret angående de nya järnvägsspårens placering. Ingen mer tågtrafik genom 
samhället, all godstrafik eller snabbtåg som inte stannar kan ligga utanför. 
 
Låt inte Knivsta växa för mycket utan behåll småstadskaraktären och inte fler höga hus tack. 
 
Det blir kostsamt att utöka kommunens service av till exempel skola och omsorg.  
 

Kommunens svar 

Placeringen av de nya järnvägsspåren är ännu inte bestämd. Trafikverket kommer under 2022 att 
inom arbetet med järnvägsplanen påbörja en lokaliseringsutredning som ska avgöra detta. 

Det stämmer att en ökad folkmängd innebär att kommunen behöver bygga ut den kommunala 
servicen. Men den befintliga verksamheten behöver också kontinuerlig påfyllnad av barn för att 
vara kostnadseffektiv (den inflyttning och utflyttning som sker inom det befintliga bostadsbeståndet 
är otillräcklig för att fylla befintliga förskolor och grundskolor).  

Vidare leder fler invånare till ökade skatteintäkter. Även statliga utjämningsbidrag erhålls när 
exempelvis barn flyttar in eller föds i kommunen. Denna intäkt motsvarar en genomsnittlig kostnad 
för barn i förskola och grundskola i Sverige. Det är en utmaning att bygga upp ny kommunal 
verksamhet efter en genomsnittlig kostnad, men med god planering och vägval har kommunen vid 
ett flertal tillfällen visat att det är möjligt. Det är också viktigt att se frågan på kort och lång sikt - 
efter år 5 är investeringen i regel en god affär för kommunen. 

 

Privatperson 14:  

Implementera "naturliga" gräs/växttak eller motsvarande i stadskärnan, alternativt vita tak. Detta gör 
så att solstrålarna som når byggnaderna reflekteras och gör lokala området betydligt mycket svalare än 
med klassiska "mörka" takpaneler. Dessutom gör "växt/grästak" upp för den naturliga mark som 
försvinner när man bygger nytt.  
 
Gredelbyleden måste ledas om för tung trafik. 
 

Kommunens svar 

I kommunens arkitekturpolicy uppmuntras till tak med växtlighet. Så kallade “gröna tak” hjälper till 
i dagvattenhantering och gynnar biologisk mångfald. De blir också en del i gestaltningen. Vi tar 
med oss informationen i vårt fortsatta arbete.  

Gröna tak kan dock tyvärr inte ersätta naturmark, men kan komplettera grönskans funktion i 
stadsmiljön. I den mer detaljerade planeringen är det en av de möjligheter som tas i beaktande.  

Gredelbyledens funktion som större genomfartsgata i Knivsta innebär en snabbare resväg för en del 
tung trafik som går i öst-västlig riktning. I samband med att Gredelbyledens karaktär ändras och blir 
en så kallad stadsgata så kan en del tung trafik tänkas ändra sina transportvägar till det större 
nationella vägnätet - som ju är utpekat för detta ändamål. Gredelbyleden kommer dock även 
framöver att vara en viktig koppling över järnvägen. 

 

Privatperson 15:  

Utegym kan bli flera och behåll massor av grönytor som rekreation.  
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Engvallen kan vara kvar, familjer som flyttar hit har också barn som vill spela fotboll och dessutom 
kan fotbollslag ta tåget hit på match när det är nära tågstationen glöm inte det, vilket är miljötänk.  
 

Kommunens svar 

Då västra Knivsta och Alsike byggs ut kommer ytor för aktiviteter att finnas i grönområden och på 
skolgårdarna i stadsmiljön. Stadsutvecklingsstrategin anger inte hur dessa ytor ska utformas, men 
önskemålet om fler utegym tas vidare till kommunens fritids- och kulturkontor. Tillgång till 
grönytor kommer att följa de politiskt beslutade riktlinjerna i grönstrukturplanen, som ska tillse att 
alla som bor och verkar i Knivsta får god tillgång till grönska och natur.  

Flera fotbollsplaner kommer inom en snar framtid att byggas i Kölängen. De ska ersätta 
matchplanen på Engvallen. I samband med att detaljplan i Kölängen tas fram utreds 
transportmöjligheter till och från fotbollsplaner där.  

 

Privatperson 16:  

Gredelbyleden måste ledas om för tung trafik!  
 

Kommunens svar 

Gredelbyledens funktion som större genomfartsgata i Knivsta innebär en snabbare resväg för en del 
tung trafik som går i öst-västlig riktning. I samband med att Gredelbyledens karaktär ändras och blir 
en så kallad stadsgata så kan en del tung trafik tänkas ändra sina transportvägar till det större 
nationella vägnätet - som ju är utpekat för detta ändamål. Gredelbyleden kommer dock även 
framöver att vara en viktig koppling över järnvägen. 

 
Privatperson 17  
 
Utvidga området med karaktärsområde/kulturhistorisk bebyggelse till att omfatta hela fastigheten 
Ängby 5:3, för att skydda det gamla komministerbostället, uppfört 1847, och den tillhörande gamla 
trädgården.  
 

Kommunens svar 

Kommunen instämmer i vikten av att bevara komministerbostället. Föreslagen bebyggelse på/i 
anslutning till fastigheten är nu struken ur stadsutvecklingsstrategin. 

 

Privatperson 18:  

Fel markering av ålder och kulturvärde för ”Villa Ängby”.  
 

Kommunens svar 

Kommunen tackar för den mycket noggranna synpunkten. Kartorna har reviderats.  

 

Privatperson 19:  

Behåll Engvallen, gynna fysisk aktivitet inte minst för barn och unga. Boende vill ha nära till detta i 
sin vardag.  
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Kommunens svar 

För att kommunen ska kunna fullfölja sina åtaganden behövs Engvallens yta för andra rekreativa 
funktioner än enbart fotboll. Engvallen föreslås utvecklas till en plats för idrott, rekreation och del 
av stadspark.  

Det kommer att finnas gott om ytor för aktiviteter i stadsdelarna - i parker, grönområden och på 
skolgårdarna. Tillgång till grönytor kommer att följa de politiskt beslutade riktlinjerna i 
grönstrukturplanen, som ska tillse att alla som bor och verkar i Knivsta får god tillgång till grönska 
och natur.  

Flera fotbollsplaner kommer inom en snar framtid att byggas i Kölängen. De ska ersätta 
matchplanen på Engvallen. 

 

Privatperson 20:  

Är en skatepark möjlig i Knivsta centrum?  
 

Kommunens svar 

Vi tolkar detta som ett önskemål som vi tar med oss i framtida planering. Kanske något för en 
kommande stadspark? 

 

Privatperson 21:  

Bra att det skapas mer utrymme för service och butiker i gatuplan med bostäder ovanpå. Gärna 
premiera lokala butiker.  
 

Kommunens svar 

I de detaljplaner som kommer att tas fram för de olika kvarteren i de två stadsdelarna styrs vilken 
kategori av verksamheter som tillåts. Kommunen har dock inga möjligheter att direkt styra vilket 
företag som flyttar in i en bottenvåningslokal. Det är fastighetsägare och hyresgäst som gör den 
överenskommelsen.  

Däremot kan ju både kommunen och knivstaborna se till att vi har en god dialog med kommande 
exploatörer och andra intressenter om hur önskemål och efterfrågan ser ut. Vi hoppas precis som du 
på att vi kommer att få ett brett utbud, gärna med lokala butiker. 

 

Privatperson 22:  

Trevligt att barn och unga kan röra sig fritt, men se till att inte ge underlag för kriminalitet 
runtomkring mobilitetshubbarna.  
 

Kommunens svar 

Kommunen instämmer i vikten av att mobilitetshubbarna placeras, utformas och sköts så att de blir 
trygga och säkra att använda. ”Hubbarna” kommer inte vara parkeringshus i ordets nuvarande 
innebörd, utan kombinera mobilitetstjänster med annan service och innehåll, som exempelvis 
paketutlämning, kafé och drop in-arbetsplatser. När mobilitetshubbarna används på flera olika sätt 
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kan de göras till mer attraktiva platser där fler människor vistas under större delar av dygnet. Det 
ökar tryggheten. 

 

Privatperson 23:  

Misstag att bygga i täta kvarter, det kommer bli morgondagens slum. Säg upp Fyrspårsavtalet och 
bygg mestadels småhus.  
 
De nya spåren behövs ändå inte. De gynnar inte Knivsta och har i dagsläget möjlighet till en utökad 
trafikmängd än den befintliga. 
 

Kommunens svar 

Kommunens inställning är att två nya järnvägsspår är välkomna. Trafiken på Ostkustbanan i 
rusningstid är idag så intensiv att kapacitetstaket vid vissa tidpunkter redan är nått för vad den 
befintliga järnvägen klarar av. Projektet Fyra spår Uppsala ger förutsättningar för hållbara 
persontransporter och godstransporter. Regionen växer och både regionaltåg, fjärrtåg och godståg 
får möjlighet att öka sin turtäthet på den befintliga järnvägen. När två spår blir fyra kan fler tåg gå 
tätare och punktligare. En spårutbyggnad ger möjligheten att hantera pendeltågstrafik och fjärrtrafik 
åtskilt och därmed kan också nya stationer längs sträckan byggas. Läs gärna mer om projektet Fyra 
spår på Trafikverkets webbplats: https://www.trafikverket.se/nara-dig/Uppsala/vi-bygger-och-
forbattrar/fyra-spar-uppsala/  

För att kunna utvecklas på ett hållbart sätt behöver kommunen i sin planering göra avvägningar 
mellan allmänna och enskilda intressen. Stadsutvecklingsstrategin bidrar till allmänna nyttor i form 
av grönskande, varierade, trivsamma miljöer där fler har nära till mer, utan att skapa orimlig negativ 
konsekvens för enskilda. Mer detaljerad placering och utformning av bebyggelsen utreds vidare i 
respektive detaljplan och det kommer då finnas möjlighet att påverka. Se även “Kommunens 
övergripande svar på synpunkter som ifrågasätter stadsutvecklingsstrategin mer generellt” på sidan 
12 i denna dialogredogörelse.  

 

Privatperson 24:  

Bygg det som en majoritet av landets invånare vill ha, det vill säga småhus, istället för att utgå från 
Agenda 2030 och bygg avsevärt mindre antal bostäder i både Alsike och Knivsta. 
 
Viktigt att de nya spåren passerar Knivsta station.  
 

Kommunens svar 

Antalet bostäder som ska bygga regleras i Fyrspårsavtalet och är inte något som 
stadsutvecklingsstrategin kan påverka. Utvecklingen som föreslås i stadsutvecklingsstrategin 
motsvarar ungefär den tillväxttakt som varit i Knivsta under de senaste tio åren. Skillnaden mot 
tidigare är att kommunen nu, med stadsutvecklingsstrategin, kan ta ett samlat grepp för att möta den 
förväntade tillväxten och ge Knivsta de bästa förutsättningarna för framtiden.  

Knivsta och Alsike har relativt stor andel småhus idag. För att spara mark för exempelvis parker och 
grönområden föreslår strategin en något tätare bebyggelse som innehåller en blandning av 
bostadstyper i de två framtida stadsdelarna. Det gör att fler kan bo nära bra kollektivtrafik och 
service, och ger också ett bättre underlag för handel och näringsliv. I och med det skapas 
förutsättningar för invånarna att leva och verka på ett sätt som inte påverkar klimatet negativt. När 

https://www.trafikverket.se/nara-dig/Uppsala/vi-bygger-och-forbattrar/fyra-spar-uppsala/
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Uppsala/vi-bygger-och-forbattrar/fyra-spar-uppsala/
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vi bygger mer sammanhållet kan vi också spara värdefull natur och jordbruksmark intill 
stadsdelarna. 

I kommunens avtal med staten anges att de nya spåren ska placeras längs med befintliga spår. 
Oavsett detta så måste Trafikverket pröva vilken dragning som är den mest lämpliga. Det görs 
genom en lokaliseringsutredning som Trafikverket ansvarar för och som inleds 2022. 
Stadsutvecklingsstrategin styr således inte över vart de nya spåren placeras – det kommer 
Trafikverket att besluta om. 

 

Privatperson 25:  

Låter bra men hur ska tung trafik passera Knivsta?  
 

Kommunens svar 

Tung trafik kommer fortfarande att kunna passera Knivsta. När Gredelbyledens karaktär förändras 
kan dock en del av den tunga trafik som idag går igenom Knivsta komma att välja det nationella 
vägnätet i stället - som ju är utpekat för detta ändamål. I takt med ökat bostadsbyggande kan också 
tillkommande, nya vägnät komma att hantera sådan trafik. 

I framtiden kommer Knivsta kommun att behöva ytterligare överfarter över järnvägen, både för 
motorfordon och för gående/cyklister. Det finns förslag till placering av sådana överfarter i 
stadsutvecklingsstrategin. I dagsläget är det dock inte säkert att placeringarna blir just där - 
utredningar pågår. Det är dock säkert att det kommer att bli fler överfarter. Det behövs för att möta 
framtidens transportbehov. 

 

Privatperson 26:  

Gör om förslaget, ta bort mobilitetshubbar och ha vanliga parkeringar i tillräckligt antal istället. 
 
Se till att det byggs småskaligt. Öka mängden villor, radhus och småhus då fler vill bo så, påeldat av 
tid för hemarbete. Se till att spara mer ytor för ekologisk mångfald, fritid och rekreation i centrala 
Knivsta.  
 

Kommunens svar 

Markparkeringar är väldigt ytkrävande. Mobilitetshubbar är en lösning för att få större friytor, för 
att kunna ha fler parker och andra grönytor i stadsdelarna. Genom att minska trafikmängden på en 
del bostadsgator får dessutom alla människor möjligheten att röra sig fritt i samhället.  

Knivsta och Alsike har relativt stor andel småhus idag. För att spara mark för exempelvis parker och 
andra mötesplatser föreslår strategin en något tätare bebyggelse som innehåller en blandning av 
bostadstyper. 

 
 
Privatperson 27: 
 
Mänskligheten står inför stora hot. Nya generation bör försöka avstå utvecklingshybris. Utbyggnaden i 
Knivsta bör ske mycket försiktigt. 
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Kommunens svar 

Att kommunen valt att utveckla Knivsta med två stadsdelar har många anledningar. En viktig sådan 
är just att framtidens Knivsta ska byggas hållbart, enligt miljömålen i Agenda 2030. Med två 
sammanhållna områden är det lättare att få till hållbara lösningar som gör det lätt att leva och verka 
hållbart. Man kan lättare gå och cykla dit man ska. Stadsdelarna kommer att ligga nära 
kollektivtrafik, med goda bussförbindelser och med de två järnvägsstationerna i centrum – Knivsta 
station och kommande Alsike station.  

För att kunna utvecklas på ett hållbart sätt behöver kommunen i sin planering göra avvägningar 
mellan allmänna och enskilda intressen. Stadsutvecklingsstrategin bidrar till allmänna nyttor i form 
av grönskande, varierade, trivsamma miljöer där fler har nära till mer, utan att skapa orimlig negativ 
konsekvens för enskilda. Mer detaljerad placering och utformning av bebyggelsen utreds vidare i 
respektive detaljplan och det kommer då finnas möjlighet att påverka. Se även “Kommunens 
övergripande svar på synpunkter som ifrågasätter stadsutvecklingsstrategin mer generellt” på sidan 
12 i denna dialogredogörelse.  

 
 
Privatperson 28: 

I förslaget är vår fastighet involverad genom en “parkodukt”. Behöver vi involveras i diskussioner om 
genomförande redan nu? 
 

Kommunens svar 

Stadsutvecklingsstrategin innebär att de norra delarna av Alsike, inklusive ”parkodukten” och 
parkområdet, planeras mer i detalj först efter 2035. Exakt var parkodukten placeras och hur den 
utformas behöver studeras närmare. Från kommunens sida finns inget behov av att föra någon 
djupare dialog om detta i dagsläget eftersom planering och genomförande ligger så långt i 
framtiden. 

 
 
Privatperson 29 (anonym synpunkt): 

Känns för storskaligt och tar inte hänsyn till huvudsakliga villabebyggelsen idag. Riskerar att bli ett 
nytt Märsta, där inga barnfamiljer vill bo. 
 

Kommunens svar 

Knivsta och Alsike har relativt stor andel småhus idag. För att spara mark för exempelvis parker och 
andra mötesplatser föreslår strategin en något tätare bebyggelse. När bebyggelsen hålls samman kan 
vi också spara mer natur och värdefull jordbruksmark intill stadsdelarna. Kvarteren som föreslås i 
stadsutvecklingsstrategin rymmer blandad bebyggelse, med plats för såväl flerbostadshus som 
radhus. 

För att kunna utvecklas på ett hållbart sätt behöver kommunen i sin planering göra avvägningar 
mellan allmänna och enskilda intressen. Stadsutvecklingsstrategin bidrar till allmänna nyttor i form 
av grönskande, varierade, trivsamma miljöer där fler har nära till mer, utan att skapa orimlig negativ 
konsekvens för enskilda. Mer detaljerad placering och utformning av bebyggelsen utreds vidare i 
respektive detaljplan och det kommer då finnas möjlighet att påverka. Se även “Kommunens 
övergripande svar på synpunkter som ifrågasätter stadsutvecklingsstrategin mer generellt” på sidan 
12 i denna dialogredogörelse.  
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Privatperson 31: 

Flytta inte fotbollsplaner från ”Pizzavallen” samt Engvallen till Kölängen. Detta känns som det går 
emot det ni själva föreslår då närhet till fritidsaktiviteter och rekreation för många boende centralt 
försvinner. Mer trafik kommer genereras av detta. Barn och unga behöver nära till rekreation. 
Kölängen har dessutom värdefulla naturvärden som går förlorade om fotbollsplaner anläggs.  
 

Kommunens svar 

För att kommunen ska kunna fullfölja sina åtaganden behövs Engvallens yta för andra rekreativa 
funktioner än enbart fotboll. Området föreslås utvecklas till en plats för idrott och rekreation. Det 
kommer att finnas gott om ytor för aktiviteter i stadsdelarna - i parker, grönområden och på 
skolgårdarna.  

I samband med att detaljplan tas fram för Kölängens nya fotbollsplaneområde utreds påverkan på 
naturvärden där. 

 

Privatperson 32: 

Hur kan Gredelbyleden bli en stadsgata? Var går gränsen för hus nära centrum, de som ska vara 4-5 
våningar? Redan nu är husen högre i centrum och småstadskaraktären förstörd.  
 

Kommunens svar 

Gredelbyleden kommer fortsatt att vara en viktig länk mellan den västra och östra sidan av 
järnvägen även om den nu blir en mer levande gata. När Gredelbyledens karaktär förändras kan 
dock en del av den tunga trafik som idag går igenom Knivsta komma att välja det nationella 
vägnätet i stället - som ju är utpekat för detta ändamål. I takt med ökat bostadsbyggande kan också 
tillkommande, nya vägnät komma att hantera sådan trafik. 

I framtiden kommer Knivsta kommun att behöva ytterligare överfarter över järnvägen, både för 
motorfordon och för gående/cyklister. Det finns förslag till placering av sådana överfarter i 
stadsutvecklingsstrategin. I dagsläget är det dock inte säkert att placeringarna blir just där - 
utredningar pågår. Det är dock säkert att det kommer att bli fler överfarter. Det behövs för att möta 
framtidens transportbehov. 

Exakt vilka byggnader som kommer få 4–5 våningar har inte bestämts, men det handlar om 
merparten av de områden som föreslås fram till 2035. Husen närmast järnvägsstationerna i västra 
Knivsta och Alsike föreslås bli lite högre, medan kvarteren längre ut från stadskärnorna föreslås få 
en lägre bebyggelse, med lägre flerbostadshus och radhus. När kommunen tar fram detaljplaner 
kommer det studeras närmare vilken bebyggelse som är lämplig på varje enskild plats. Kommunens 
stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy kommer också vara vägledande i utformning av 
bebyggelsen. Du kan ta del av det dokumentet på knivsta.se/stadsbyggnadsprinciper. 

 
 
Privatperson 30, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 51, 54, 55, 56, 57, 61, 72, 73, 75, 78, 79, 
80, 83, 85, 91, 92, 94, 95, 99, 101, 102, 103, 104, 108, 109, 117, 118, 119, 122, 137, 138, 146, 147, 
155, 156 (liknande synpunkter, olika synpunktslämnare):  

1. Två nya spår leder till bland annat ökat buller och barriäreffekter. Spåren kommer inte 
Knivstas invånare till nytta, det vore bättre att låta dem gå utanför tätorterna.  
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2. Processen för att ta fram strategin borde ha varit öppnare och involverat kommuninvånarna.  
3. Tät bebyggelse med små lägenheter ökar otryggheten och segregationen. 
4. Försvårar för de som behöver egen bil för att lösa livspusslet (exempelvis barnfamiljer, 

personer med funktionsnedsättningar, hantverkare)  
5. Att grönytor och åkermark tas bort eller hårdgörs påverkar dagvattenhantering negativt och 

ger många sämre tillgång till naturen.   
6. Påverkan från byggande är inte klimatsmart.  
7. Området runt Boängsvägen och Vrå Gård bör bebyggas varsamt för att bevara gammal 

kulturmiljö och naturvärden runt Pinglaström.  
8. Ekonomiska analyser saknas för hur strategin påverkar Knivsta kommun, exploatörer och 

boende.  
9. Den föreslagna typen av bebyggelse är inte den som efterfrågas under pandemin.  
10. Strategin motverkar den sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarheten och är ett stort 

experiment av oprövat samhällsbyggande.  
 
 

 
Kommunens svar 

1. Buller och barriäreffekter är två väldigt viktiga saker att beakta när de nya spåren planeras. Hur 
mycket buller som tillåts är reglerat i plan- och bygglagen och kommunen arbetar tillsammans med 
Trafikverket och Region Uppsala på lösningar som ska överbrygga befintliga och eventuellt 
kommande barriäreffekter. De nya spåren kommer Knivstas invånare till nytta genom att de 
kommer att ge bättre och utökad kollektivtrafik både norrut och söderut. En nackdel med att placera 
de nya spåren utanför tätorten är att det då skapas en ny barriär i landskapet och att fler får längre 
till kollektiva färdsätt. 

2. Det är olyckligt att processen har upplevts som mindre öppen. Medborgardialog är prioriterat i 
Knivsta kommun, och utredningen och dialogen har skett i linje med hur det brukar fungera när 
strategisk planering bedrivs i svenska kommuner. Att en kommun utreder stadsutvecklingsfrågor 
under flera års tid, och sedan för en dialog om dessa strategier med boende och verksamma på det 
sätt som är gjort i samband med stadsutvecklingsstrategin, är alltså ingenting som är unikt för 
Knivsta utan tvärtom det vanligaste tillvägagångssättet. 

Kommunens bedömning är att dialog under tre och en halv månad är jämförbart med, eller kanske 
något längre än, vad som är vanligt för denna typ av dokument. Under perioden har en olika 
dialogaktiviteter genomförts, som dialogmöten och guidade promenader. Tyvärr har pandemin gjort 
att vissa sorters dialogaktiviteter inte har kunnat genomföras 

Även efter att stadsutvecklingsstrategin antas så kommer det att finnas många möjligheter för dig 
som bor och verkar i Knivsta att fortsatt vara med och påverka utvecklingen. Strategin är ett 
vägledande dokument som sätter ramarna för stadsdelarna. Men det säger inte exakt hur de olika 
kvarteren och byggnaderna ska se ut. Det bestäms först i de kommande detaljplanerna. I samband 
med varje ny detaljplan bjuder kommunen, som alltid, in till samråd enligt plan- och bygglagen. Då 
kan alla som vill vara med och lämna synpunkter.  

Det finns som sagt en stark önskan hos kommunen att alla som bor och verkar i Knivsta ska kunna 
vara med och påverka när de två stadsdelarna planeras och byggs. Då får vi ett framtidens Knivsta 
som många kan trivas med och känna sig delaktiga i. Vi kommer därför att bjuda in till olika 
dialoger framöver, som exempelvis fler så kallade Fokusråd inom ramen för kommunens 
Medborgarråd med samtal kring olika stadsutvecklingsområden. Det kan handla om hur en framtida 
Alsike station kan komma att se ut, vad som ska finnas i Knivsta stadspark och hur området kring 
Knivsta station ska utvecklas. 
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Slutligen kan nämnas finns flera olika sätt för den som vill att vara med och delta i diskussionen om 
framtidens Knivsta. Ett viktigt forum är det medborgarråd som sedan 2019 är öppet för alla 
invånare över 16 år, där bland annat stadsutvecklingsfrågor diskuteras.  

Det kan också sägas att eftersom stadsutvecklingsstrategin inte är ett juridiskt bindande dokument 
så regleras det inte av plan- och bygglagen, och det finns därför inget lagkrav på tid eller innehåll i 
dialog eller samråd. 

3. Det är inte i linje med stadsutvecklingsstrategin att uppföra tät bebyggelse med små lägenheter. 
Strategin framhåller tvärtom vikten av blandad bebyggelse, med olika former, storlekar och typer av 
bostäder tillsammans med andra användningsområden, som service, arbetsplatser och lokaler för 
fritidsaktiviteter. Att skapa trygga stadsmiljöer handlar om en mängd olika faktorer, allt från 
belysning till närvaro av andra människor, och kommunen har löpande dialog med exempelvis polis 
och byggaktörer för att öka tryggheten. 

4. Det kommer fortfarande vara möjligt att nyttja bil. Det finns exempelvis lagkrav på att det ska 
vara möjligt att köra fram och stanna i närheten av bostadsentréer, och att personer med 
funktionsnedsättningar ska kunna parkera nära sin bostad. När Knivsta växer så ökar även 
närservicen. Ambitionen är att boende och verksamma till exempel ska kunna uträtta ärenden, gå ut 
och äta och besöka vårdcentralen nära hem och arbetsplats. Det leder till ett minskat bilberoende. 
Möjlighet till egen bil kommer fortsatt finnas om än inte i samma utsträckning som det gör idag. 

5. Ett lokalt åtgärdsprogram för Knivstaån och Pinglaström ska tas fram. Det ska beskriva hur 
dagvattnet kan hanteras i områdena så att vattendragen kan nå god kvalitet. 
Stadsutvecklingsstrategin följer kommunens grönstrukturplan. Genom att planera bebyggelse i 
enlighet med de riktlinjer som står i planen kan många bo i närheten av grönska. 

6. Byggnation står för en relativt stor del av de utsläpp som påverkar klimatet negativt. Det är därför 
viktigt att branschen utvecklar klimatsmarta tekniker och att bland andra kommunen ställer höga 
krav på dem som ska bygga i stadsdelarna. Stadsutvecklingsstrategin har skärpts vad gäller vikten 
av att kommunen ställer krav på hållbara byggmetoder och –material. Se bland annat sidan 99 i 
strategin. 

7. Påverkan på kulturmiljö och Pinglaström är viktiga aspekter. Dessa kommer att behandlas i det 
framtida detaljplanearbetet för dessa områden. Strukturförslaget för Alsike stationssamhälle har 
justerats för att visa att område kring Pinglaström är ett viktigt grönt stråk. Utveckling kring Vrå 
herrgård bedöms inte aktuellt inom ramen för stadsutvecklingsstrategin. Se strukturen på sidan 52 i 
strategin. 

8. Enligt de tidiga och övergripande analyserna som kommunen har gjort av exploateringsekonomin 
för de nya stadsdelarna så finns det goda förutsättningar att genomföra planerad utbyggnad med 
tillhörande infrastruktur. Genom det centrala och attraktiva läget så kan kommunen sälja mark till 
ett relativt högt pris och därmed finns det utrymme att göra nödvändiga investeringar för att få 
välfungerande områden. Inför varje projekt kommer fördjupande analyser att göras för att 
säkerställa att det inte arbetas med något som inte är genomförbart. Exploatörer kommer inte att 
vilja starta sina projekt om det inte finns ekonomi i dem. Boende och fastighetsägare bör inte 
påverkas negativt då service, infrastruktur, kollektivtrafik med mera kommer att förbättras. 

9. Stadsutvecklingsstrategin har en lång tidshorisont – längre än tiden som pandemin har pågått. För 
att på ett smart sätt skapa förutsättningar för hållbara och robusta stadsdelar som håller över tid kan 
inte kommunen anpassa sin långsiktiga planering till en mer kortsiktig trend. Därför är också 
strategin ett mer övergripande dokument, som inte anger exakt vilken bebyggelse som ska uppföras 
på en viss plats utan i stället sätter grundstrukturen och ramarna för de två stadsdelarna. Den tar 
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även hänsyn till annat som efterfrågas och behövs för ett hållbart och trivsamt framtidens Knivsta - 
till exempel jordbruksmark, grönytor och ett hållbart transportsystem. 

10. Stadsutvecklingsstrategin utgår bland annat från Agenda 2030, kommunens Vision 2025 och 
Fyrspårsavtalet (vilket är resultatet av den statliga satsningen Ökat och hållbart bostadsbyggande). 
Den mer konkreta planeringen utgår i stor utsträckning från den utvärdering som kommunens 
tjänstepersoner och förtroendevalda gjorde 2019, där alternativa vägar framåt bedömdes utifrån hur 
hållbara de var. Olika målbilder presenterades och den mest hållbara vägen framåt valdes. Under 
projektets gång har konsekvenserna vad gäller ekonomiskt, ekologisk och social hållbarhet studerats 
av kommunens sakkunniga samt av externa experter och forskare. Slutsatsen är sammanfattningsvis 
att strategins inriktning är mer hållbar än många motsvarande eller befintliga projekt - även om det 
finns mycket som behöver studeras närmare i fortsatt planeringsarbete. Stadsutvecklingsstrategin 
har kompletterats med en beskrivning av dessa hållbarhetsbedömningar - se sidan 20 i strategin. I 
stort är stadsutvecklingsstrategins inriktning väl beprövad, i linje med utvecklingen av stadsdelar i 
Sverige de senaste decennierna. Vissa specifika tekniska frågor har en hög innovationsgrad. 
Utbyggnaden kommer också ske under mycket lång tid, och successivt förändras och förbättras.  

 
 
Privatperson 37 
 
Önskar pendeltågsstation i Alsike, hundrastgårdar anpassade för små hundar, café, restauranger och 
butiker. Viktigt med grönska och att Alsike förblir lugnt. Önskemål om att bara bygga bostadsrätter.  
 

Kommunens svar 

Det är visserligen inte kommunen som beslutar om vilka tåg som kommer trafikera den nya 
stationen i Alsike, men kommunen bedömer det som högst sannolikt att det kommer bli 
pendeltågstrafik. Region Uppsala har åtagit sig att tillse att kollektivtrafikförsörjningen blir bra till 
de nya stadsdelarna. Stadsutvecklingsstrategin har inte studerat vad som ryms inom grön- och 
naturområden, men kommunen tar med sig synpunkten om olika typer av hundrastgårdar.  

Det är tänkt att finnas lokaler för bland annat kaféer, restauranger och/eller butiker i de nya 
stadsdelarna. Olika typer av grönska är en mycket viktig del av de nya stadsdelarna, med allt från 
små kvartersparker till stora sammanhängande skogsområden. Genom olika typer, storlekar och 
upplåtelseformer för bostäder skapas blandade stadsdelar där olika människor kan trivas. Det gör 
den sociala sammanhållningen bättre.  

 
 
Privatperson 44  
 
Äger fastigheterna Vrå 1:7 och Vrå 1:124 och är intresserade av att utveckla dessa som del av 
stadsutvecklingsstrategin. 
 

Kommunens svar 

Kommunen välkomnar privata utvecklingsinitiativ och tar kontakt med de aktuella fastighetsägarna 
för att diskutera lämplig väg framåt.  
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Privatperson 45 
 
Knivsta måste anpassas för biltrafik, med elbilar blir det hållbart. De som inte har bil kommer bosätta 
sig i centrala Stockholm eller Uppsala. Gredelbyleden måste vara en framkomlig genomfart.  
 

Kommunens svar 

Oavsett drivmedel så kräver parkeringar mycket yta. För att frigöra yta för grönska och 
mötesplatser, samt spara natur och jordbruksmark, vill kommunen därför samla parkeringarna i så 
kallade mobilitetshubbar. I takt med att samhället växer, med bland annat förbättrad kollektivtrafik 
och en utbyggd gång- och cykeltrafik, så minskar även bilberoendet.  
 
Gredelbyleden kommer fortsatt att vara en viktig länk mellan den västra och östra sidan av 
järnvägen även om dess karaktär förändras till en mer levande gata. 

Läs om mobilitetshubbar på knivsta.se/mobilitetshubb. 

 
 
Privatperson 46 
 
Viktigt att det inte blir bråk och stök i de nya områdena. Arkitekturen i nya områden ska vara mer 
genomtänkt än i Knivsta centrum. Storleken på nya områden skrämmer, är det ekonomiskt genomtänkt 
och går det att bevara Alsikes karaktär?  
 

Kommunens svar 

Trygghetsfrågan är mycket viktig för kommunen. Stadsutvecklingsstrategin och kommunens 
fortsatta arbete med detaljplaner är en viktig ingrediens i att öka trygghet och säkerhet, men inte det 
enda som påverkar. Även fastighetsägare, polis, socialtjänst och det lokala närings- och 
föreningslivet har viktiga roller att spela.  

Arkitekturen i de nya områdena ska ta hänsyn till stadsutvecklingsprinciperna i 
stadsutvecklingsstrategin, samt utgå från kommunens strategi Stadsbyggnadssprinciper med 
arkitekturpolicy. Genom att ta ett större och samlat grepp kring utvecklingen, som vi gör i 
stadsutvecklingsstrategin, blir det lättare att se till att arkitektur och gestaltning i olika områden blir 
väl avvägd både vad gäller offentliga platser och bebyggelse. Du hittar strategins 
stadsutvecklingsprinciper på sidan 33 i strategin. Kommunens antagna Stadsbyggnadsprinciper med 
arkitekturpolicy finns på knivsta.se/stadsbyggnadsprinciper.  

De två stadsdelarna kommer byggas ut under mycket lång tid. Det går inte att så här tidigt göra en 
detaljerad kalkyl av olika budgetposter, men de huvudsakliga tillvägagångssätten för finansiering är 
väl beprövade.  

Vissa delar av Alsike kommer se annorlunda ut i framtiden än vad de gör idag. Det kommer till 
exempel bli mer bebyggelse, fler iordningställda parker och en ny tågstation med torg och service. 
Samtidigt är Alsike stort, och det är viktigt att det som byggs möter befintliga områden och 
bebyggelse på ett väl avvägt sätt. Naturområden, Vrå herrgård och småskalig bebyggelse kommer 
finnas kvar.  

 
 
Privatperson 47 
 
Vill inte se en exploatering av ängen nedanför Vrå herrgård. Det är så vackert med öppna ytor och på 
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vintern åker man skidor där och det är så öppet och fint.  
 

Kommunens svar 

Vrå gård och ängen nedanför ligger inom ett område som avses att planläggas. Det är ännu inte 
bestämt när och om en detaljplaneläggning kommer påbörjas. Hur området ska utvecklas kommer 
att prövas under en eventuell planprocess. Under en sådan kan alla som bor och verkar i Knivsta 
vara med och påverka.  

Kommunen tar med denna synpunkt in i det vidare arbetet. 

 
 
Privatperson 49 
 
Strategin har tagits fram under flera år, men endast med tre månader för invånare att lämna 
synpunkter. Ifrågasätter lämpligheten i utbyggnad av spår med hänsyn till buller, planen för biltrafik 
samt påverkan på den kommunala ekonomin. Det hade varit bättre med folkomröstning eller ett 
medborgarråd för att ta med allmänhetens synpunkter. 
 

Kommunens svar 

Kommunen håller med om vikten av dialog. Genom de 3,5 månader som det varit öppet för 
synpunkter samt genomförda informationsmöten, digitala kartor, promenader, fokusråd med mera 
har kommunen försökt möta upp det behovet. Totalt har nära 400 synpunkter, tankar och idéer 
kommit in från privatpersoner, myndigheter, företag och andra intressenter. Läs gärna mer om 
medborgardialogen och kommande medborgardialoger under kommunens svar till privatperson 30 
med flera i denna redogörelse. Du kan också ta del av information om dialogen i kommunens 
dialograpport - knivsta.se/dialograpport. 

Det är de förtroendevalda i kommunens högsta beslutande organ kommunfullmäktige som beslutat 
om Fyrspårsavtalet, som bland annat ger utbyggnad av Ostkustbanan med två nya järnvägsspår 
genom Knivsta kommun och en ny station i Alsike. Utbyggnaden har varit efterfrågad under en 
längre tid för få en bättre kollektivtrafik.  

 
 
Privatperson 50 
 
Framgår inte på vilken sida av befintlig järnväg de nya spåren kommer dras. Har precis som flera 
andra fastighet vid spåren, vars värde kommer minska till följd av ökat buller. Det måste finnas 
alternativa dragningar för de nya spåren så att inte så många drabbas av ökat buller och minskade 
fastighetsvärden.  
 

Kommunens svar 

Det är inte klart exakt hur de nya spåren ska dras och det avgörs heller inte av kommunen. 
Trafikverket kommer att ta fram en järnvägsplan som avgör det exakta läget. Som sakägare kommer 
man få flera chanser att yttra sina synpunkter i den processen. Den första delen av järnvägsplanen är 
en lokaliseringsutredning som ska avgöra vilken korridor som är den mest lämpliga och den 
utredningen ska påbörjas under 2022. Oavsett var spåren dras är så klart buller och risk viktiga 
aspekter att beakta.  
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Privatperson 52 
 
[synpunktslämnaren har inkommit med nytt yttrande, som ersätter detta. Se Privatperson 67] 
 
 
Privatperson 53 
 
Önskar att fastigheten Vrå 1:180 inkluderas i kommande detaljplaner, för att på så sätt enklare få 
möjlighet att ansluta till kommunalt vatten och avlopp.  
 

Kommunens svar 

Fastigheten ligger i södra Alsike, en bit ifrån de områden som omfattas av stadsutvecklingsstrategin. 
Det är för närvarande inte aktuellt att ta fram detaljplaner för det området och därmed tyvärr inte 
heller aktuellt att anlägga kommunalt vatten och avlopp där. 

 
Privatperson 58 
 
Har tagit del av den av Knivsta kommun framtagna utvecklingsstategin och ställer mig mycket kritisk 
till den utveckling som presenteras. Mina huvudinvändningar beskrivs nedan: 
 
[yttrandet innehåller ingen ytterligare text] 
 
 
Privatperson 59, 132 (liknande yttranden, olika synpunktslämnare) 
 
Mycket kritisk till den utveckling som presenteras.  
Otillräcklig medborgardialog och kommunen har undanhållit information från allmänheten. Hade varit 
bättre att börja med att hämta in synpunkter från allmänheten och sedan ta fram ett förslag utifrån 
dessa.  
Utbyggnaden blir för snabb, det är bättre med organisk tillväxt för att låta de olika pusselbitarna 
anpassa sig.  
Utbyggnaden blir för tät, vilket skapar alienation och främlingsskap, som i miljonprogrammet.  
Reningsverket och annan infrastruktur räcker inte till, och det blir inte billigt att bygga ut den.  
Det som byggts i Knivsta på senare tid har framför allt varit små lägenheter, det är fel typ av bostäder 
då det resulterar i genomströmning av boende, svårighet att jobba hemma och i förlängningen 
alienation.  
 

Kommunens svar 

Det är olyckligt att processen har upplevts som mindre öppen. Medborgardialog är prioriterat i 
Knivsta kommun, och utredningen och dialogen har skett i linje med hur det brukar fungera när 
strategisk planering bedrivs i svenska kommuner.  

Kommunens bedömning är att dialog under tre och en halv månad är jämförbart med, eller kanske 
något längre än, vad som är vanligt för denna typ av dokument. Under perioden har olika 
dialogaktiviteter genomförts, som dialogmöten och guidade promenader. Med anledning av 
pandemin har tyvärr inte fysiska träffar kunnat genomföras, men vi tycker ändå att vi genom denna 
dialog har fått mycket kunskap och tankar kring stadsutvecklingen. Med hjälp av dem har vi nu 
reviderat stadsutvecklingsstrategin på olika sätt. Vi tar också med oss synpunkterna in i andra 
processer och projekt. 

Även när stadsutvecklingsstrategin är antagen så kommer det att finnas många möjligheter för dig 
som bor och verkar i Knivsta att fortsatt vara med och påverka utvecklingen. Strategin är ett 
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vägledande dokument som sätter ramarna för stadsdelarna, men säger inte exakt hur de olika 
kvarteren och byggnaderna ska se ut. Det bestäms först i de kommande detaljplanerna. I samband 
med varje ny detaljplan bjuder kommunen in till samråd enligt plan- och bygglagen. Då kan alla 
som vill vara med och lämna synpunkter. Läs gärna mer om medborgardialogen och kommande 
medborgardialoger under kommunens svar till ett flertal samlade inkomna synpunkter på sidan 54 i 
denna redogörelse. Du kan också ta del av dialogen på knivsta.se/dialograpport.  

Angående din synpunkt om utbyggnadstakt hänvisar vi till det generella svaret på sidan 13 i denna 
redogörelse. 

När det gäller reningsverket så är kapaciteten förmodligen nådd någon gång efter 2025. Knivsta 
kommun har tagit beslut om att formellt ansöka om medlemskap i Käppalaförbundet i syfte att 
kunna ersätta reningsverket med en överföringsledning till Käppalaverket på Lidingö. 
Förutsättningarna för medlemskap är goda, Käppalaförbundet har förberett för Knivstas 
medlemskap men förbundets beslut behöver godkännas av förbundets medlemskommuner innan 
beslutet blir gällande och vinner laga kraft.  

Stadsutvecklingsstrategin har som utgångspunkt att det ska vara lätt och trivsamt att bo, leva och 
verka i Knivsta. Detta sker dels genom att skapa förutsättningar för blandade stadsdelar, med 
bostäder av olika typer, i olika storlekar och med olika upplåtelseformer, dels genom att service och 
arbetsplatser planeras in i kvarteren tillsammans med bostadsbebyggelsen. Målet är “lagom” täta 
stadsdelar, byggda i mänsklig skala. Med en sådan stadsplanering motverkas alienation och 
främlingskap, med social hållbarhet i fokus. Se gärna exempel på hur ett kvarter kan se ut i de 
framtida stadsdelarna på sidan 42-43 i strategin. 

 
 
Privatperson 60 (anonym kommentar) 
 
Det är inte ett bra argument att det kommer bli bättre sen när det är klart.  
 

Kommunens svar 

Planen är att det ska bli så bra som det går redan från början! De två stadsdelarna kommer ju att 
växa fram ett område i taget, och tanken är att ett område ska stå så färdigt som möjligt, med 
bostäder, förskolor, kollektivtrafik och annan service helt eller åtminstone delvis på plats, innan 
nästa del påbörjas. Du som bor och verkar i stadsdelarna ska alltså kunna ha ett trivsamt, lugnt och 
tryggt liv från start, även om det kanske byggs i ett intilliggande område.  

Att tillse att invånare och verksamma i de nya områdena har ett gott liv redan från början är 
prioriterat. Stadsdelarna kommer ju kommer ju att växa fram under lång tid – så lång tid att det nära 
nog motsvarar ett barns hela uppväxt – och trivsel och trygghet under byggtiden blir därför ett 
centralt mål. Med god planering och samordning från både kommunen och andra aktörer hoppas vi 
kunna nå det målet. Läs gärna om planerna för hur stadsdelarna ska växa fram, område för område, 
bland annat på sidan 42 och i kapitel 5 i strategin. 

 
 
Privatperson 62 
 
Flyttade till Alsike utan att känna till planerna. Vill ha lantliga villaområden, inte höghus och en 
station så att massa människor kommer i omlopp här.  
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Kommunens svar 

Knivsta och Alsike har relativt stor andel småhus idag. För att spara mark för exempelvis parker och 
andra mötesplatser föreslår strategin en något tätare bebyggelse i de två stadsdelarna. Då kan vi 
spara mer natur och värdefull jordbruksmark - en viktig del av Knivstas identitet. Kvarteren som 
föreslås i stadsutvecklingsstrategin rymmer blandad bebyggelse, med plats för såväl flerbostadshus 
som radhus, och med plats för grönskande parker och gröna gaturum i kvarteren. 

För att kunna utvecklas på ett hållbart sätt behöver kommunen i sin planering göra avvägningar 
mellan allmänna och enskilda intressen. Stadsutvecklingsstrategin bidrar till allmänna nyttor i form 
av grönskande, varierade, trivsamma miljöer där fler har nära till mer, utan att skapa orimlig negativ 
konsekvens för enskilda. Mer detaljerad placering och utformning av bebyggelsen utreds vidare i 
respektive detaljplan och det kommer då finnas möjlighet att påverka. Se även “Kommunens 
övergripande svar på synpunkter som ifrågasätter stadsutvecklingsstrategin mer generellt” på sidan 
12 i denna dialogredogörelse.  

 
 
Privatperson 63 
 
Kommunen har beslutat att en äng vid Apelsinvägen ska utvecklas för att gynna biologisk mångfald, 
samtidigt som planer finns på att anlägga hus på just den platsen, hur kan kommunen ta fram 
motstridiga planer? Dessutom skulle 2–5-våningshus se förfärligt ut. Behåll gröna områden för hållbar 
utveckling, bygg gärna längs Knivstavägen istället och låt resterande västra Ängby vara som det är.  
 

Kommunens svar 

Flera synpunkter har inkommit om just området vid Apelsinvägen och strukturförslaget har nu 
ändrats - se sidan 40 i strategin.  

Stadsutvecklingsstrategin anger inte i detalj att bebyggelsen ska vara ett visst antal våningar på en 
viss plats. Utformningen kommer att bestämmas i varje enskild detaljplan, bland annat vad gäller 
skala, naturvärden och användning av specifika platser.  

Generellt kan dock sägas att bebyggelsen ska luta sig mot kommunens antagna 
Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy. Du kan ta del av stadsbyggnadsprinciperna med 
arkitekturpolicy på knivsta.se/stadsbyggnadsprinciper.  

Ängen vid Apelsinvägen ingår i ett projekt där gräset tillåtits växa till ängsmark för att se vilka 
värden i form av växtlighet och biologisk mångfald som finns på platsen. En utvärdering av dess 
värden kommer att ingå i arbetet med fortsatt planering av området. Hur värdena kan förvaltas 
kommer också att utredas vidare.  

 

Privatperson 64 

Oroad över utveckling kring västra Ängby, framför allt kring Apelsinvägen. Planerade byggnader 
skiljer sig avsevärt från befintlig bebyggelse, och skogen innehåller gamla träd och används av barn 
och djur.  
 

Kommunens svar 

Flera synpunkter har inkommit om just området vid Apelsinvägen och strukturförslaget har nu 
ändrats - se sidan 40 i strategin.  
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Stadsutvecklingsstrategin anger inte i detalj att bebyggelsen ska vara ett visst antal våningar på en 
viss plats. Utformningen av bebyggelsen kommer att bestämmas i varje enskild detaljplan, bland 
annat vad gäller skala, naturvärden och användning av specifika platser.  

Generellt kan dock sägas att bebyggelsen ska luta sig mot kommunens antagna 
Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy. Du kan ta del av stadsbyggnadsprinciperna med 
arkitekturpolicy på knivsta.se/stadsbyggnadsprinciper.  

 
 
Privatperson 65 
 
Framför synpunkter huvudsakligen kring fastigheter och genomförande i västra Knivsta.  

- Vem ska bygga, äga och driva skolor, gator, torg och parker inom Lötängen? Ska kommunen 
köpa in mark så blir det mycket dyrt.  

- Bra att Engvallen bevaras.  
- Söder om Engvallen föreslås kvarter och en skoltomt som inte förhåller sig till nuvarande 

fastighetsgränser eller bebyggelse. Detsamma gäller parkmarken längs Knivstaån, en del är 
privatägd mark. Vore bättre att utgå från befintliga fastighetsgränser och vägar. 

- Det finns mer privatägd mark än vad som markerats som snedstreckat i rosa på kartan.  
- Vore bättre att dra de nya spåren längs med E4.  
- De nya stadsdelarna kommer inte vara billösa, de flesta kommer inte arbeta lokalt, och de 

flesta kommer inte åka kollektivt.  
 

Kommunens svar 

I Lötängen (och i alla detaljplaner) kommer kommunen att bygga ut gator, torg och parker på 
exploatörernas bekostnad. Skattebetalarna betalar alltså inget extra för den byggnationen. 
Exploatören överlåter gatumark med mera utan kostnad till kommunen. 

Kommunen har försökt förhålla sig till befintliga fastighetsgränser och bebyggelse och samtidigt 
pekat ut en strategisk inriktning för utvecklingen av sammanhållna och hållbara stadsdelar där 
marken används effektivt och det är lätt att röra sig. Grundambitionen är att ingen privatägd mark 
ska förändras om inte fastighetsägaren vill det.  

Placering av de nya spåren ska utredas av Trafikverket i samband med att de tar fram en 
järnvägsplan. 

Förhoppningen är att så många som möjligt i stadsdelarna ska känna att det går bra att leva ett liv 
utan att vara beroende av fossila transporter och att de känner att de har en trygg gatumiljö. Det 
kommer att vara nära till god kollektivtrafik var du än befinner dig i stadsdelarna, och lätt att gå 
eller cykla. I de så kallade mobilitetshubbarna kommer det finnas parkeringsplatser för 
motorfordon, men också andra möjligheter för resor och transport, som delningslösningar som 
bilpooler och pooler för elcyklar och elscootrar. Läs gärna mer om mobilitetshubbar på 
knivsta.se/mobilitetshubb.  

 
 
Privatperson 66 

Mycket fina blomplanteringar i Knivsta. Centrum är fult. Bör skapa en lekplats vid Willys.  
 

Kommunens svar 

Kommunen tackar för inspelet och tar med oss detta som ett förslag i framtida planering. 
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Privatperson 67 

1. Vill medverka till att fastigheten Knivsta Ekeby 1:79 ingår som en del i utvecklingen av Alsike och 
att fastigheten ska ingå i detaljplan. 
2. Positiva till bostadsbebyggelse på fastigheten Knivsta Ekeby 1:79 och att bebyggelsen utökas 
österut ifrån den norrgående sträckningen av Ekedalsvägen i riktning mot Björkkällevägen jämfört 
med den nuvarande version av Stadsutvecklingsvisionen. 
3. Positiva till att den så kallade “Gröna slingan” placeras i kanten på fastigheten Knivsta Ekeby 1:79 
då det ger möjlighet för allmänheten att ta del av den vackra utsikten och få tillträde till naturvärdena i 
området. 
 

Kommunens svar 

Kommunen välkomnar privata utvecklingsinitiativ och tar kontakt med de aktuella fastighetsägarna 
för att diskutera lämplig väg framåt.  

 
 
Privatperson 68 
 
Ser ut att vara lite grönt i de nya stadsdelarna, vilket ser trist ut. Borde finnas avsatt mark för större 
lekplatser. 
 

Kommunens svar 

Det kommer finnas rätt mycket grönska inne i stadsdelarna, men allt syns inte så tydligt i 
strukturförslagen. Grönska kommer att finnas i gatumiljöerna, i parkerna, på skolgårdar och på 
bostadsgårdar.  

Alla som bor och verkar i stadsdelarna ska ha tillgång till grönytor för utevistelse inom 150 meter 
från sin bostad och områden för friluftsliv och rekreation inom 800 meter, i linje med riktlinjerna i 
kommunens grönstrukturplan. Ta gärna del av grönstrukturplanen på knivsta.se/grönstrukturplan. 

Lekplatser kommer att finnas i de nya parkmiljöerna. Ambitionen är att parkerna ska vara attraktiva 
för fler åldersgrupper och rymma olika sorters möjligheter till aktivitet. Det ökar trivseln och 
tryggheten.  

 
 
Privatperson 69 
 
Större vikt borde läggas vid att bevara och skydda natur och friluftsområden.  
 

Kommunens svar 

När vi bygger ”lagom” tätt och högt, och samlar exempelvis parkeringsplatser i mobilitetshubbar, 
blir stadsdelarna yteffektiva. Då kan vi bevara natur- och friluftsområden intill tätorterna och det 
blir nära till skog, ängar och badsjöar. Alla som bor och verkar i stadsdelarna ska ha tillgång till 
grönytor för utevistelse inom 150 meter från sin bostad och områden för friluftsliv och rekreation 
inom 800 meter, i linje med riktlinjerna i kommunens grönstrukturplan. Ta gärna del av 
grönstrukturplanen på knivsta.se/grönstrukturplan. 
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Privatperson 70 (anonym) 
 
Spara mark genom att bygga högt. Ett ordentligt bostadskomplex med servicefunktioner (jämför 
klassiska ABC) kan uppfylla alla behov av lägenheter för en lång tid. 
 

Kommunens svar 

En av stadsutvecklingsstrategins inriktningar är just att spara mark genom att bygga något tätare. 
Dock är det viktigt att småstadskänslan bevaras och att det finns ljus, luft och överblick i de nya 
stadsdelarna. I kvarteren kommer det att finnas både bostäder, arbetsplatser och service. För att 
främja trygghet, orienterbarhet och trivsel kommer bebyggelsen delas in i mindre och blandade 
kvarter, med byggnader i olika höjd och storlek, snarare än större komplex. Se gärna de 
exempelkvarter som vi presenterar på sidan 43 i stadsutvecklingsstrategin. 

 
 
Privatperson 71 
 
Har varit med på fokusrådets möten, vilket varit intressant och givande. Vill tillägga ytterligare 
synpunkter. 
Går det att lägga de nya spåren i två plan, med det undre i tunnel, genom centrala Knivsta.  
Planerna ser bra ut, men parkeringsplatser för bilar tar för stor plats. Kan man lägga dem under husen? 
Kan man skapa grönområden/odling på taken på några byggnader? 
Viktigt med lokaler och mötesplatser för social ekonomi, kanske i skolor under tiden dessa inte 
används.  
Allra viktigast att områdena blir integrerade för att undvika uppdelning mellan grupper.  
Synd att Gredelbyleden har blivit genomfartsväg för tung trafik. 
 
 

Kommunens svar 

Var spåren kommer att lokaliseras är något som Trafikverket påbörjar en utredning om kring år 
2022. Utredningen kommer tillsammans med järnvägsplanen att visa hur spårdragningen ska 
utformas. Att lägga spåren under mark är dyrt och något som Trafikverket tar ställning till. 

Parkering är främst tänkt att ske i så kallade mobilitetshubbar. Var du än befinner dig i stadsdelarna 
ska det vara nära till en “hubb”. Då frigör vi mer yta för bland annat grönområden och mötesplatser. 
Yta frigörs även med parkeringsgarage under marknivå, men för att kunna bibehålla befintlig 
grönska och minimera påverkan på befintliga markförhållanden så bör detta undvikas. Att inte 
bygga garage under mark ökar dessutom innergårdar och friytors möjlighet att filtrera och ta hand 
om dagvatten. Samtidigt ökar det möjligheten att bevara så kallade spridningskorridorer för 
funktionell grönska. 

Gredelbyleden kommer fortsatt att vara en viktig länk mellan den västra och östra sidan av 
järnvägen även om dess karaktär förändras. En mer levande gata gör det möjligt även för skyddade 
trafikanter att röra sig fritt. När leden förändras kan tung trafik komma att välja andra vägar för 
transporter. 

I framtiden kommer Knivsta kommun att behöva ytterligare överfarter över järnvägen, både för 
motorfordon och för gående/cyklister. Det finns förslag till placering av sådana överfarter i 
stadsutvecklingsstrategin. I dagsläget är det dock inte säkert att placeringarna blir just där – 
utredningar pågår. Det är dock säkert att det kommer att bli fler överfarter eftersom de behövs för 
att möta framtidens transportbehov. 
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Odling och grönska på tak kan vara en teknisk utmaning, men är inget som 
stadsutvecklingsstrategin omöjliggör. Detta är ett inspel som vi tacksamt tar med i den fortsatta 
planeringen. 

 
 
Privatperson 74 
 
Vill inte att det byggs bostäder på vallen vid Kölängen, då denna plats används för rekreation och är 
det enda kvarvarande större grönområdet i Knivsta. 
 

Kommunens svar 

Stadsutvecklingsstrategin fokuserar på utveckling av stadsdelarna västra Knivsta och Alsike 
stationssamhälle, där området Kölängen inte ingår. I övriga kommunen gäller kommunens 
översiktsplan när byggnation planeras.  

Planläggning pågår för att möjliggöra anläggandet av fotbollsplaner på Kölängen samt en 
utveckling av området som ett friluftsområde. I planeringen ska det beaktas att området är ett 
rekreationsområde. Syftet är att skapa ett centralt beläget, koncentrerat frilufts-och sportområde för 
alla Knivstas aktiva invånare.  

Stadsutvecklingsvisionen har nu reviderats för att visa pågående detaljplanering parallellt med de 
två stadsdelarna, se sidan 28 i strategin. 

Det finns även ett positivt planbesked för radhus i anslutning till Kölängen på fastighet Gredelby 
2:1. Nästa steg i processen är att planenheten inleder ett planläggningsarbete för att vidare se över 
markens lämplighet. Kommunen ska i planeringen ta hänsyn till och göra de avvägningar som 
behövs mellan olika intressen, såväl allmänna som enskilda. 

 
Privatperson 76 
 
Utred bullerplank eller högre bebyggelse längs Gredelbyleden för att skärma av buller.  
 

Kommunens svar 

Absolut! I samband med utbyggnad av bebyggelse längs Gredelbyleden kommer möjliga lösningar 
för att minimera buller att utredas. 

 
 
Privatperson 81 
 
Dialog och fokusråd bra men borde kommit tidigare. Knivsta bör behålla småskaligheten.  
 

Kommunens svar 

Kommunen håller med om vikten av dialog. Genom de 3,5 månader som det varit öppet för 
synpunkter samt genomförda informationsmötena, digitala kartor, promenader, fokusråd med mera 
har kommunen försökt möta upp det behovet. Totalt har knappt 400 yttranden, tankar och idéer 
inkommit till oss på kommunen, och de har, tillsammans med resultaten från samtalen inom 
Fokusrådet, varit mycket värdefulla i det fortsatta arbetet med stadsutvecklingsstrategin. De blir 
också vägledande framöver, när vi arbetar vidare med Knivstas framtida utveckling. 
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Läs gärna mer om medborgardialogen och kommande medborgardialoger under kommunens svar 
till privatperson 30 med flera i denna redogörelse. Du kan också ta del av dialogen på 
knivsta.se/dialograpport. 

För att kunna utvecklas på ett hållbart sätt behöver kommunen i sin planering göra avvägningar 
mellan allmänna och enskilda intressen. Stadsutvecklingsstrategin bidrar till allmänna nyttor i form 
av grönskande, varierade, trivsamma miljöer där fler har nära till mer, utan att skapa orimlig negativ 
konsekvens för enskilda. Mer detaljerad placering och utformning av bebyggelsen utreds vidare i 
respektive detaljplan och det kommer då finnas möjlighet att påverka. Se även “Kommunens 
övergripande svar på synpunkter som ifrågasätter stadsutvecklingsstrategin mer generellt” på sidan 
12 i denna dialogredogörelse.  

 
 
Privatperson 82 (anonym) 
 
Vill bekräfta att tidigare inskickad synpunkt mottagits.  
 
 
Privatperson 84 [6 separata yttranden från samma privatperson] 
 
Jag tycker att tiden för medborgardialog borde vara längre och man borde ha informationsmöten där 
en vettig dialog kan hållas.  
Att göra om Gredelbyleden till stadsgata innan en ny genomfartsled är på plats riskerar att göra det 
sämre för gående, cyklister, bilister och räddningstjänsten.  
Strategin borde innehålla riktlinjer på vad som är okej vad gäller störningar under utbyggnadstiden, 
exempelvis begränsa tiden som gator görs enfiliga eller hur långa omvägar gång- och cykelbanor får.  
Borde finnas mer infartsparkeringar för att möjliggöra för boende på landsbygden 
Fotbollsplaner som tagits bort eller tas bort bör ersättas med nya, alternativt tillfälligt anläggs på de 
områden som ska byggas 2040–2050. 
Hur ska parkering och snöupplag lösas om parkeringsplatsen vid Ängby park försvinner.  
 

Kommunens svar 

Kommunen håller med om vikten av dialog. Genom de 3,5 månader som det varit öppet för 
synpunkter samt genomförda informationsmötena, digitala kartor, promenader, fokusråd med mera 
har kommunen försökt möta upp det behovet. Totalt har knappt 400 synpunkter, tankar och idéer 
inkommit och de har varit mycket värdefulla för oss i det fortsatta arbetet med 
stadsutvecklingsstrategin.  

När stadsutvecklingsstrategin antagits så kommer det att finnas många möjligheter för dig som bor 
och verkar i Knivsta att fortsatt vara med och påverka utvecklingen. Strategin är ett vägledande 
dokument som sätter ramarna för stadsdelarna. I samband med varje ny detaljplan bjuder 
kommunen, som alltid, in till samråd enligt plan- och bygglagen. Då kan alla som vill vara med och 
lämna synpunkter. Vi kommer också att bjuda in till olika dialoger framöver, som exempelvis fler 
så kallade Fokusråd inom ramen för kommunens Medborgarråd med samtal kring olika 
stadsutvecklingsområden. Det kan handla om hur en framtida Alsike station kan komma att se ut, 
vad som ska finnas i Knivsta stadspark och hur området kring Knivsta station ska utvecklas. 

Gredelbyleden kommer fortsatt att vara en viktig länk mellan den västra och östra sidan av 
järnvägen även om dess karaktär förändras till en mer levande gata. Oskyddade trafikanter kommer 
att få bättre förutsättningar för att röra sig längs Gredelbyleden i och med detta.  
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Vi vet ännu inte när fler överfarter över järnvägen kommer att vara på plats, men vi vet att det 
kommer att behövas flera för att möta framtidens transportbehov. Åtgärder för den regionala och 
lokala trafiken utreds inom den åtgärdsvalsstudie som nu pågår tillsammans med Trafikverket, 
Region Uppsala och Uppsala kommun. Vidare utredningar kommer dessutom ta vid kopplat till 
detta, för att titta på möjligheterna för både befintligt och tillkommande vägnät.  

Störningar under byggnadsskeden ska minimeras i den utsträckning det är möjligt. De hanteras vid 
varje enskild entreprenad och beror delvis på vilka förutsättningar som råder på platsen. Innan 
byggverksamheter exempelvis spränger måste de anmäla det till polisen, som tittar på ordning och 
säkerhet samt ser till att Arbetsmiljöverkets regler följs. I företagens egenkontroll ska ingå att de 
närboende inte utsätts för mycket damm. Om det risken finns eller uppkommer bör byggföretaget 
vidta skyddsåtgärder för att minimera störning till omgivningen. För buller finns riktvärden för 
byggbuller från Naturvårdsverket. 

Om du som är boende ändå upplever mycket besvär med exempelvis damm eller annan olägenhet 
från byggverksamheten ska du anmäla det till kommunen.  

De så kallade mobilitetshubbarna som finns inplanerade i stadsdelarna, i anslutning till 
kollektivtrafiken, är tänkta att även fungera som infartsparkering för boende på landsbygden. 
Utöver det arbetar även Knivsta kommun tillsammans med Region Uppsala för att öka 
tillgängligheten till kollektivtrafiken även utanför tätorterna. En kommunövergripande 
kollektivtrafikutredning är planerad att påbörjas under 2022 i samarbete med Region Uppsala som 
är ansvarig regional kollektivtrafikmyndighet. 

Parkering intill målpunkter inne i stadsdelarna, som butiker, vårdcentraler och lokaler för 
fritidsaktiviteter, ska främst ske i anslutande mobilitetshubbar. Hur varje enskild lösning kommer 
att se ut är något som behandlas inom varje enskild detaljplan. 

Lä gärna mer om mobilitetshubbar på knivsta.se/mobilitetshubb. 

 
 
Privatperson 86 
 
Vänder mig mot förtätning vid Apelsinvägen. Ska varje grönyta bebyggas och hur har man tänkt med 
den trafiksituation som uppstår?  
 

Kommunens svar 

Flera synpunkter har inkommit om just området vid Apelsinvägen och strukturförslaget har nu 
ändrats - se gärna sidan 40 i strategin.  

Vissa grönytor kommer bebyggas, andra kommer bli finare parker. Den absoluta merparten av 
kommunens tätortsnära grönska kommer kunna sparas just genom att bebyggelsen samlas i två 
stadsdelar i stället för att spridas ut. I de nya stadsdelarna kommer det bli mycket bättre 
förutsättningar för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Det gör även att de resor som behöver ske med 
bil kan bli smidigare. Mer exakt utformning av mobilitetslösningar får studeras närmare i fortsatt 
planeringsarbete.  

 
 
Privatperson 87, 116 (liknande synpunkter, olika synpunktslämnare) 
 
Det publicerade förslaget framstår i sin helhet som ett inbillningsfoster.  
Kostnaderna för ett projekt av den här storleken kommer vida överstiga eventuella intäkter. 
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Livskvaliteten kommer minska dramatiskt för nuvarande och framtida generationer som eftersträvar 
samma värden i sin närmiljö. 
Vänder sig mot att kommunen ska utföra sina åtaganden innan staten utfört sina. 
Minskningen av natur och parkområden i centrala delarna är oacceptabel.  
Den föreslagna förtätningen är lika oförklarlig som onödig. 
Mer hänsyn borde tas till de som redan bor i Knivsta.  
Det borde inte byggas några lägenheter i Knivsta, Knivsta är attraktivt just genom att inte bygga. Om 
något ändå byggs så måste det vara utformat för att invånare äger sin bostad. 
Knivsta kan inte konkurrera med de två större städerna i närheten.  
Varför flytta vårdcentralen till ett grönområde? 
För att kunna ha evenemang behöver det finnas plats för tillresande.  
Dålig idé att bygga parkeringshus centralt, hur har resonemanget gått kring det? 
Bullervallen vid Gredelbyleden behöver återställas till sin tidigare storlek. Dålig idé att göra 
Gredelbyleden till stadsgata. 
Invånare vill, och i många fall måste, färdas med bil. Är det verkligen tänkt att invånare ska färdas 
med cykel? Majoriteten av aktiviteter i Knivsta ligger utanför cykelavstånd. 
Borde inte handla om att göra det svårare för bilister, bland annat eftersom det finns bilar som bidrar 
till att förbättra miljön. 
Kommunen borde inte ha undertecknat Fyrspårsavtalet. 
Den ekonomiska kalkylen är bristfällig.  
Strategin motverkar den sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarheten och är ett stort experiment 
av oprövat samhällsbyggande som kommer leda till ännu en överexploaterad och förtätad 
betongförort. 
 
 

Kommunens svar 

Stadsutvecklingsstrategin har tagits fram utifrån kommunens övergripande inriktning samt gällande 
lagar och regler. Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet har kontinuerligt belysts utifrån en 
mängd aspekter. Fyrspårsavtalet innebär att samtliga parter genomför sina åtaganden - på samma 
sätt som kommunen planerar sina åtaganden genom bland annat stadsutvecklingsstrategin så 
planerar regionen och Trafikverket sina åtaganden genom bland annat regionplan respektive 
åtgärdsvalsstudie.  

Knivsta har haft en stadig tillväxt under en längre tid och den kommer enligt prognoserna att 
fortsätta. Många vill flytta hit och visst har vi ett bra läge, nära storstäderna och med naturen runt 
hörnet. När kommunen planerar för två hållbara stadsdelar vill vi möta den förväntade tillväxten på 
bästa sätt. Genom att ta ett tidigt och samlat grepp om stadsutvecklingen kan vi planera för ett 
robust, trivsamt och hållbart Knivsta på lång sikt, med kloka lösningar för områden som transport, 
gator och vägar samt vatten och avlopp.  

Att kommunen valt att utveckla Knivsta med två stadsdelar har många anledningar. En viktig sådan 
är att framtidens Knivsta ska byggas hållbart, enligt miljömålen i Agenda 2030. Med två 
sammanhållna områden är det lättare att få till hållbara lösningar som gör det lätt att leva och verka 
hållbart. Man kan lättare gå och cykla dit man ska. Stadsdelarna kommer att ligga nära 
kollektivtrafik, med goda bussförbindelser och med de två tågstationerna i centrum – Knivsta 
station och kommande Alsike station. 

Som en del i kommunens vilja till hållbar utveckling slöts Fyrspårsavtalet, för att säkerställa 
infrastruktur och bra möjlighet till kollektivtrafik i de nya stadsdelarna. Fyrspårsavtalet innebär att 
Knivsta kommun åtar sig att möjliggöra för 15 000 nya bostäder till år 2057. Bostäderna ska byggas 
hållbart och kollektivtrafiknära. I gengäld bidrar staten med bland annat två järnvägsspår genom 
kommunen och ny station i Alsike. Regionen tillser bland annat en god kollektivtrafik. 
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När stadsdelarna växer fram är det viktigt att bevara Knivstas karaktär och identitet, med trygga 
miljöer och ett småskaligt liv. Den levande landsbygden i Knivsta är ett sådant karaktärsdrag. När vi 
bygger samlat behöver vi inte ta onödigt mycket natur och jordbruksmark i anspråk, och Knivsta 
kan till stor del fortsätta vara det naturparadis som många tycker att det är. Det är en av 
grundtankarna i stadsutvecklingsstrategin. Även inne i stadsdelarna planeras för grönområden. Det 
gäller att vara smart med ytan för att spara natur. Det ska finnas större och mindre parker, grönska i 
gaturummet och gröna bostadsgårdar. I planeringen följer Knivsta kommun riktlinjerna i 
kommunens grönstrukturplan.  

Att samla parkering i så kallade mobilitetshubbar är ett sätt att spara yta för andra funktioner. 
Parkeringsplatser är ytkrävande och när de inte sprids ut på gator och torg blir det mer plats för 
exempelvis parker. Det kommer fortsatt vara möjligt att ha bil. Men i de nya stadsdelarna kommer 
det ofta vara smidigast att gå eller cykla eller åka kollektivt, eftersom kollektivtrafiken, gång- och 
cykelvägar ska vara väl utbyggda. Inriktningen är att det ska bli lättare att anpassa färdmedel utifrån 
vilken resa man ska göra. Det kommer också att möjliggöras för bilpooler och andra 
delningslösningar. Om vi kan minska behovet av bil och andra fordonstransporter inne i 
stadsdelarna blir det tryggare. Dessutom påverkas inte klimatet negativt. Inrikes transporter står 
idag för en stor del av våra totala utsläpp gällande koldioxid. 

Vårdcentralens läge diskuteras. Under dialogprocessen har det kommit synpunkter på placeringen, 
och det kommer att ses över framöver.  

Den ekonomiska kalkylen kan göras på många olika nivåer. De tidiga exploateringsanalyserna visar 
att det är stora markvärden som genereras genom dessa planer. När marken säljs till byggbolag så 
kommer en del av den intäkten gå till att finansiera gator, parker, broar med mera. Beräknade 
markintäkter överstiger med god marginal kostnader för en sådan utbyggnad. Vatten och avlopp 
finansieras av de företag som bygger genom avgifter.  

Stadsutvecklingsstrategin sätter ramarna och grundstrukturen för stadsdelarna. Ambitionen är 
blandade kvarter, med bostäder, verksamheter och arbetsplatser. Den sociala hållbarheten är viktig. 
Det är viktigt att stadsdelarna får småstadskänsla och är trygga och trivsamma för alla. Hur 
byggnaderna och kvarteren mer exakt ska se ut bestäms först i varje enskild detaljplan – men lite vet 
vi redan nu om hur de kan komma att se ut. Byggnationen ska nämligen luta sig mot kommunens 
antagna stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy, som bland annat anger hur höga hus får vara 
i olika delar av tätorterna och vägleder kring färgsättning och stil. Även stadsutvecklingsstrategin 
rymmer ett antal principer som vägleder i arbetet med de framtida detaljplanerna. Varje ny byggnad 
ska hålla god kvalitet och vara anpassad till plats och befintlig bebyggelse. 

Sist men inte minst kan nämnas att stadsutvecklingsstrategin fokuserar på de två stadsdelarna i 
västra Knivsta och Alsike stationssamhälle. I övriga kommunen, som är relativt stor till ytan med 
samhällen, byar och landsbygd, är det kommunens översiktsplan som gäller när byggnader och 
områden planeras och byggs. De småstadsliknande miljöerna planeras i stadsutvecklingsstrategin 
just till områdena kring Knivsta station och kommande Alsike station. 

 
 
Privatperson 88, 97, 100, 110, 123, 124, 129, 136, 167 (liknande yttrande, olika 
synpunktslämnare) 
 
För snabb utbyggnadstakt skapar problem vad gäller infrastruktur och skolor.  
Kanske behövs hyresrätter men att ändra andelen kraftigt kommer att ändra den socioekonomiska 
sammansättningen i Knivsta.  
Det behövs fler överfarter för bil och en förbifart innan bebyggelsen i Knivsta centrum/Nydal tar vid. 
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Ett parkeringstal på 0.3 är för lågt satt. Många pendlar och kollektiva transporter finns inte alltid att 
tillgå. Låt även nya invånare kunna parkera nära sitt boende. 
Det blir dyrt för Knivstas skattebetalare att det ska byggas förskolor, skolor, vägar med mera. 
Omförhandla avtalet med staten och minska utbyggnadstakten. 
 

Kommunens svar 

Det stämmer att en ökad folkmängd innebär att kommunen behöver bygga ut den kommunala 
servicen. Men fler invånare leder också till ökade skatteintäkter. Även statliga utjämningsbidrag 
erhålls när exempelvis barn flyttar in eller föds i kommunen. Det är också viktigt att se frågan på 
kort och lång sikt - efter år 5 är det i regel en god affär för kommunen. 

Åtgärder för den regionala och lokala trafiken utreds dels inom den åtgärdsvalsstudie som nu pågår 
tillsammans med Trafikverket, Region Uppsala och Uppsala kommun. Vidare utredningar kommer 
dessutom ta vid kopplat till detta vad gäller befintligt och tillkommande vägnät. Ytterligare 
planskilda passager över järnvägen kommer att behövas, dels för att gående och cyklister lätt ska 
kunna ta sig mellan östra och västra delen av tätorterna, dels för motorfordon för att få en ökad 
robusthet i vägnätet. 

Det kommer såklart fortsatt vara möjligt att färdas med bil. Men i de nya stadsdelarna kommer det 
ofta vara smidigast att gå eller cykla eller åka kollektivt, eftersom kollektivtrafik, gång- och 
cykelvägar kommer vara väl utbyggda. Genom att samla mobilitetsfunktioner, som 
parkeringsplatser, bilpooler och kollektivtrafikhållplatser i och vid så kallade mobilitetshubbar i 
kvarteren skapas mer plats för exempelvis parker och andra mötesplatser inne i stadsdelarna. Fler 
människor kan röra sig fritt och tryggt i samhället, inte minst barn och unga. Läs gärna mer om 
mobilitetshubbar på knivsta.se/mobilitetshubb 

Inriktningen generellt är att det ska bli lättare att anpassa färdmedel utifrån vilken resa du ska göra. 
Om vi kan minska behovet av bil och andra fordonstransporter inne i stadsdelarna blir det tryggare. 
Dessutom påverkas inte klimatet negativt. Inrikes transporter står idag för en stor del av våra totala 
utsläpp gällande koldioxid. 

För att kunna utvecklas på ett hållbart sätt behöver kommunen i sin planering göra avvägningar 
mellan allmänna och enskilda intressen. Stadsutvecklingsstrategin bidrar till allmänna nyttor i form 
av grönskande, varierade, trivsamma miljöer där fler har nära till mer, utan att skapa orimlig negativ 
konsekvens för enskilda. Mer detaljerad placering och utformning av bebyggelsen utreds vidare i 
respektive detaljplan och det kommer då finnas möjlighet att påverka. Se även “Kommunens 
övergripande svar på synpunkter som ifrågasätter stadsutvecklingsstrategin mer generellt” på sidan 
12 i denna dialogredogörelse.  

 
 
Privatperson 89 
 
Föreslagen exploatering runt fastigheten Knivsta-Tarv 3:33 är hänsynslös mot boende och riskerar att 
förstöra en unik kulturmiljö. Den bryter också mot en rad lagar. Planerna bör skalas ned till en varsam 
exploatering i form av radhus/småhusbebyggelse i bostadsrätt/äganderättform som följer den befintliga 
bebyggelsen.  
Exploateringen strider mot plan- och bygglagen vad gäller att värna om miljöer som är “allmänt 
uppskattade”, samt att befintliga karaktärsdrag ska tillvaratas.  
Kommunen måste ta hänsyn till barnperspektivet, och grönområden som föreslås byggas bort är 
viktiga för barn.  
Stående vatten i föreslagen dagvattendamm får inte överstiga 0,2 meter då det innebär drunkningsrisk.  
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Exploateringen kommer att leda till ökade föroreningar och risker för skyfall med avseende på 
dagvatten.  
Grönområdena är också viktiga för biologisk mångfald och klimat, med skuggande och värdefulla 
träd. 
En sparsam exploatering med småhus är en mellanväg som kan tillfredsställa alla aspekter. 
Finns det ens en marknad för små trånga lägenheter? 
 
 

Kommunens svar 

Flera synpunkter har inkommit om just området vid Apelsinvägen och strukturförslaget har nu 
ändrats - se sidan 40 i strategin. 

Stadsutvecklingsstrategin anger inte i detalj att bebyggelsen ska vara ett visst antal våningar på en 
viss plats. Utformningen kommer att bestämmas senare, i varje enskild detaljplan, vad gäller bland 
annat skala, naturvärden och användning av specifika platser. Generellt kan dock sägas att strategin 
förepråkar byggnation om 4-5 våningar lite närmare respektive resecentrum i västra Knivsta och 
Alsike, och 2-4 våningar längre ut från centrum. Bebyggelsen ska vara blandad, med bostäder i 
olika höjd och storlek samt plats för service, verksamheter, grönska och mötesplatser. Se gärna 
exempel på hur ett kvarter kan komma att se ut på sidan 42-43 i strategin. 

Barnperspektiv och grönområden är verkligen viktiga frågor som stadsutvecklingsstrategin försökt 
beakta på bästa sätt. Delar som till exempel drunkningsrisk och dagvattenhantering är prioriterade 
och kommer att behandlas när projekten blir aktuella. 

För att kunna utvecklas på ett hållbart sätt behöver kommunen i sin planering göra avvägningar 
mellan allmänna och enskilda intressen. Stadsutvecklingsstrategin bidrar till allmänna nyttor i form 
av grönskande, varierade, trivsamma miljöer där fler har nära till mer, utan att skapa orimlig negativ 
konsekvens för enskilda. Mer detaljerad placering och utformning av bebyggelsen utreds vidare i 
respektive detaljplan och det kommer då finnas möjlighet att påverka. Se även “Kommunens 
övergripande svar på synpunkter som ifrågasätter stadsutvecklingsstrategin mer generellt” på sidan 
12 i denna dialogredogörelse.  

 
 
Privatperson 90 
 
Det byggs redan alldeles för tätt och för högt  
 

Kommunens svar 

Den bärande idén i stadsutvecklingsstrategin är att bebyggelsen inte ska vara för hög i stadsdelarna, 
utan byggas i så kallad mänsklig skala med plats för både flerbostadshus och radhus. På sidan 43 i 
strategin finns exempel på hur kvarteren kan komma att se ut. Det handlar om små och blandade 
kvarter, med byggnader i olika höjd och med plats för verksamheter som butiker och annan service 
nära de boende. Det ska vara "lagom" tätt och högt - i de tätare delarna ska de flesta byggnader ha 
4–5 våningar, i övrigt 2–4 våningar. Det finns också plats för mer luftiga kvarter för till exempel 
friliggande förskolor eller mindre parker. 

Det finns goda poänger med att bygga sammanhållet och ”lagom” högt. En viktig sådan är att vi då 
kan spara värdefull natur och jordbruksmark intill stadsdelarna. 

Du kan fortsatt vara med och påverka hur de två stadsdelarna ska se ut. Stadsutvecklingsstrategin 
sätter ramarna för stadsdelarna, men säger inget om hur de olika kvarteren eller byggnaderna ska 
utformas mer exakt. Det bestäms först i de kommande planprogrammen och detaljplanerna. I 
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samband med varje ny plan kan du vara med och lämna synpunkter. Då bjuder vi in till samråd 
enligt plan- och bygglagen (PBL). Se även “Kommunens övergripande svar på synpunkter som 
ifrågasätter stadsutvecklingsstrategin mer generellt” på sidan 12 i denna dialogredogörelse.  

 
 
Privatperson 93 
 
Fyrspårsavtalet borde omförhandlas för att fokusera på byggande av småhus istället för en stor andel 
hyresrätter, då nuvarande inriktning riskerar att förändra känslan och skapa motsättningar. 
Grönområden bör planeras som stora områden där människor kan samlas.  
 

Kommunens svar 

Kommunen planerar för två grönskande stadsdelar. När stadsdelarna växer fram ska riktlinjerna för 
tillgång till grönyta, som anges i kommunens grönstrukturplan, följas. I stadsstrukturen kommer det 
att, utöver i de illustrerade grönområdena, också att finnas grönska i mindre parker och i 
gaturummet. Förutsättningarna för grönska och växtlighet på bostadsgårdarna kommer att vara goda 
i och med att de inte är underbyggda med garage – parkeringsplatser är i stället inplanerade i de 
närliggande mobilitetshubbarna.  

Ängbyskogen och Hammaren bevaras och blir lättillgängliga områden för dem som bor och verkar i 
västra Knivsta. I Alsike blir det nära till bland annat södra Lunsen. I den fortsatta detaljerade 
planeringen kommer samtliga dessa aspekter att studeras i detalj, så att de beslutade riktlinjerna för 
tillgång till grönstruktur kan följas.  

Gredelby hagar och Trunsta träsk blir ett grönskande “nav”, nära både centrala Knivsta och Alsike. 

Stadsutvecklingsstrategin vill möjliggöra för en blandad bebyggelse, med bland annat 
flerbostadshus och radhus. Att bygga småhusområden i de två stadsdelarna är inte aktuellt, eftersom 
det skulle kräva stora mängder mark för att kunna bygga tillräckligt många bostäder. Detta skulle 
innebära omfattande exploatering på värdefull jordbruksmark, naturområden och/eller privat ägda 
fastigheter, vilket inte är förenligt med kommunens Vision 2025, Fyrspårsavtalet eller plan- och 
bygglagen.  

I kommande detaljplaneprocesser kan det dock visa sig att det på vissa platser är mest lämpligt att 
bygga ett mindre antal småhus.  

Att planerna för de två stadsdelarna inte rymmer småhus utesluter inte att sådana kan byggas på 
andra platser i kommunen. Stadsutvecklingsstrategin gäller just för de två planerade stadsdelarna i 
västra Knivsta och Alsike stationssamhälle. I övriga kommunen gäller översiktsplanen när nya 
områden planeras och byggs. Se även “Kommunens övergripande svar på synpunkter som 
ifrågasätter stadsutvecklingsstrategin mer generellt” på sidan 12 i denna dialogredogörelse.  

 
 
Privatperson 96 (anonym) 
 
En alldeles för hög tillväxttakt med en ogenomtänkt plan för kommunikationer. 
 

Kommunens svar 

Utvecklingen som föreslås i stadsutvecklingsstrategin motsvarar ungefär den tillväxttakt som varit i 
Knivsta kommun under de senaste tio åren. Många verkar vilja flytta hit och det verkar inte heller 
som intresset sjunker, snarare tvärtom. Med hjälp av strategin kan vi på kommunen ta ett samlat 
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grepp för att möta den förväntade tillväxten och ge Knivsta goda förutsättningar för framtiden. Då 
kan vi planera för ett framtidens Knivsta som är robust och hållbart, och som många kan trivas med 
och känna sig delaktiga i. 

När det gäller kommunikationerna så utreds de närmare bland annat inom det arbete som pågår med 
en transportplan för hela Knivsta kommun. Gång-, cykel- och kollektivtrafik kommer att vara norm 
i stadsdelarna, med en väl utbyggd kollektivtrafik och ny station i Alsike. Självklart finns det också 
möjlighet att nyttja bil. Parkering är planerad till så kallade mobilitetshubbar, som fungerar ungefär 
som parkeringshus men som också rymmer andra möjligheter för transport och mobilitet. Det kan 
handla om delningslösningar som bilpooler och pooler för elscootrar, så att de boende i stadsdelarna 
inte behöver äga ett eget fordon för att kunna transportera sig enkelt och effektivt. 

I framtiden kommer Knivsta kommun att behöva ytterligare överfarter över järnvägen, både för 
motorfordon och för gående/cyklister. Det finns förslag till placering av sådana överfarter i 
stadsutvecklingsstrategin. I dagsläget är det dock inte säkert att placeringarna blir just där – 
utredningar pågår. Det är dock säkert att det kommer att bli fler överfarter eftersom de behövs för 
att möta framtidens transportbehov. 

Se även “Kommunens övergripande svar på synpunkter som ifrågasätter stadsutvecklingsstrategin 
mer generellt” på sidan 12 i denna dialogredogörelse.  

 
 
Privatperson 98 
 
Ser att det är planerat utveckling av området som i dag är busshållplats för Ängbyskolan, återvinning 
och parkering som används av gäster till Ängby Park eller sommarevenemang så som veteranbilshow. 
Hur ska parkeringen löses när den ytan är bebyggd?  
 

Kommunens svar 

Stadsutvecklingsstrategin sätter enbart ramarna för de nya stadsdelarna och anger inte hur parkering 
i varje kvarter ska lösas i detalj. Det kommer att utredas och planeras i arbetet med respektive 
detaljplan. Generellt kan sägas att stadsdelarnas parkeringsplatser planeras att samlas i så kallade 
mobilitetshubbar, som ligger nära boende och verksamheter. Hubbarna ska fungera både som 
parkeringshus och som platser med andra funktioner, som exempelvis paketutlämning, kafé och 
bilpool. 

De två stadsdelarna planeras i enlighet med Fyrspårsavtalet, som anger att bebyggelse ska placeras i 
kollektivtrafiknära lägen och att hållbara transporter som gång och cykel ska prioriteras. Det ska 
vara lätt att ta sig dit man vill via cykel, buss och tåg. Bilberoendet och behovet av parkeringsplatser 
kan därmed minska. 

Läs gärna om mobilitetshubbar på knivsta.se/mobilitetshubb. 

 
 
Privatperson 105 
 
Spännande med långsiktig planering och en del nya lösningar. De nya områdena ser fina ut. Dock 
orolig vad gäller den allmänna infrastrukturen.  
Var ska all trafik som går vägen via Gredelbyleden, Forsbyvägen och som passerar järnvägen vid 
Knivsta station idag ta sig fram framöver? 
När ska Ledingevägen göras mer trafikofarlig och bli trafiksäker. Vad händer med denna väg 
framöver? Det byggs hus och befolkningen ökar även i detta område. 
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Knivstaborna kommer vara beroende av sina egna bilar för att ta sig dit de behöver. Kommunen 
behöver ta ett krafttag när det gäller vägar och framkomlighet.  
 

Kommunens svar 

Gredelbyleden och Forsbyvägen kommer fortsatt att ha samma funktion som tidigare. Det är viktiga 
gator för trafiken i tätorten och kommer fortsatt att vara det. Att exempelvis Gredelbyleden blir 
stadsgata innebär att även oskyddade trafikanter ges mer utrymme att röra sig längs dessa sträckor 
men inte att biltrafiken blir begränsad.  

Trafikverket har haft planer på att stänga plankorsningen söder om Knivsta station. Nu har Knivsta 
kommun fattat beslut om att behålla plankorsningen tills vidare. I framtiden kommer Knivsta 
kommun att behöva ytterligare överfarter över järnvägen, både för motorfordon och för 
gående/cyklister. Det finns förslag till placering av sådana överfarter i stadsutvecklingsstrategin. I 
dagsläget är det dock inte säkert att placeringarna blir just där – utredningar pågår. Det är dock 
säkert att det kommer att bli fler överfarter eftersom de behövs för att möta framtidens 
transportbehov. 

Ledingevägen är en statlig väg och det är därmed Trafikverket som är väghållare och ansvarar över 
denna väg. 

Fler vägar kommer att behövas för att säkerställa framkomligheten och robustheten i vägnätet i 
framtidens Knivsta. Arbete pågår med en transportplan för Knivsta kommun. Den ska möta det 
framtida behovet. 

Det kommer fortsatt vara möjligt att färdas med bil i de nya stadsdelarna. Men inne i stadsdelarna 
kommer det ofta vara smidigast att gå eller cykla eller åka kollektivt, eftersom kollektivtrafiken, 
gång- och cykelvägar ska vara väl utbyggda. Inriktningen är att det ska bli lättare att anpassa 
färdmedel utifrån vilken resa man ska göra. Om vi kan minska behovet av bil och andra 
fordonstransporter inne i stadsdelarna blir det tryggare. Dessutom påverkas inte klimatet negativt. 
Inrikes transporter står idag för en stor del av våra totala utsläpp gällande koldioxid. 

 
 
Privatperson 106 
 
Ängby Park behöver en upprustning för att vara lockande som arrangörsplats men det behövs också 
parkeringsplats för verksamheten. 
Formuläret för att lämna synpunkter var uselt.  
 

Kommunens svar 

Ängby Park är en del av Knivstas karaktär och en kulturmiljö värd att bevara. Beslut om 
upprustning av parken tas dock inte inom ramen för stadsutvecklingsstrategin. I 
stadsutvecklingsstrategin finns Ängby Park kvar på nuvarande plats.  

Stadsutvecklingsstrategin sätter enbart ramarna för de nya stadsdelarna och anger inte hur parkering 
i varje kvarter ska lösas i detalj. Det kommer att utredas och planeras i arbetet med respektive 
detaljplan. Generellt kan sägas att stadsdelarnas parkeringsplatser planeras att samlas i så kallade 
mobilitetshubbar, som ligger nära boende och verksamheter. Hubbarna ska fungera både som 
parkeringshus och som platser med andra funktioner, som exempelvis paketutlämning, kafé och 
bilpool.  

Läs gärna mer om mobilitetshubbar på knivsta.se/mobilitetshubb. 
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Privatperson 107 
 
Den nya planen för Alsike 2035 harmoniserar inte alls med det jag upplever idag. Planen kommer leda 
till samhällsproblem. Inte intresserad av tågstation, butiker med mera.  
 

Kommunens svar 

Många vill flytta hit till Knivsta. Med stadsutvecklingsstrategin tar vi ett samlat grepp för att möta 
den förväntade tillväxten och ge Knivsta goda förutsättningar för framtiden. När vi planerar för att 
samla framtida bebyggelse i två hållbara stadsdelar kan vi spara värdefull natur och jordbruksmark. 
På det sättet kan vi möta tillväxten men ändå bevara Knivstas personlighet och karaktär och ta med 
den in i framtiden. 

De två framtida stadsdelarna ska vara socialt hållbara - trygga och trivsamma för alla åldrar, med 
nära till både grönska och natur både inne i stadsdelarna och intill. Kvarteren ska byggas i så kallad 
mänsklig skala med plats för både flerbostadshus och radhus. På sidan 43 i strategin finns exempel 
på hur kvarter kan komma att se ut. Det handlar om små och blandade kvarter, med byggnader i 
olika höjd och med plats för verksamheter som butiker och annan service nära de boende. Det ska 
vara "lagom" tätt och högt - i de tätare delarna ska de flesta byggnader ha 4–5 våningar, i övrigt 2–4 
våningar. Det finns också plats för mer luftiga kvarter för till exempel friliggande förskolor eller 
mindre parker.  

Vi hoppas och tror att du ska trivas med framtidens västra Knivsta och Alsike.  

Se även “Kommunens övergripande svar på synpunkter som ifrågasätter stadsutvecklingsstrategin 
mer generellt” på sidan 12 i denna dialogredogörelse. 

 
 
Privatperson 111 
 
Borde anläggas badplatser.  
Utveckla cykelvägar till friluftsgårdar.  
Skapa mötesplatser under tak med skydd för sol/regn så att människor möts och skapar nya kontakter. 
 

Kommunens svar 

Kommunen tackar för goda idéer och tar med oss detta i framtida planering. 

 
 
Privatperson 112 
 
Hur förhåller sig stadsutvecklingsstrategin till de hållbarhetslöften som kommunen givit länsstyrelsen, 
bland annat “Bevara och öka biologisk mångfald i parker och grönområden”. Varför tas parker och 
grönområden bort? 
 

Kommunens svar 

Grönska och natur är prioriterat i stadsutvecklingsstrategin. När vi bygger samlat behöver vi inte ta 
onödigt mycket natur och jordbruksmark i anspråk, och Knivsta kan till stor del fortsätta vara det 
naturparadis som många tycker att det är. Även inne i stadsdelarna planeras för grönområden. Det 
gäller att vara smart med ytan för att spara natur. Det ska finnas större och mindre parker, grönska i 
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gaturummet och gröna bostadsgårdar. I planeringen följer Knivsta kommun riktlinjerna i 
kommunens grönstrukturplan. 

För att fullfölja kommunens intentioner vad gäller hållbar mobilitet och fossilfria transporter så som 
det uttrycks i bland annat översiktsplanen och Fyrspårsavtalet kommer det att bli nödvändigt att 
exploatera viss naturmark i anslutning till Knivsta station och kommande Alsike tågstation.  

När vi får en tätare bebyggelse nära stationen kan vi dock som helhet ta mindre mark i anspråk för 
exploatering. Därmed kan vi bevara mer grönska än om bebyggelsen var mer utspridd.  

Kommunen kommer att arbeta enligt den så kallade skadelindringshierarkin och kompensera för 
påverkan på den biologiska mångfalden i möjligaste mån. Stadsutvecklingsstrategin är inget hinder 
för att kommunen ska kunna fullfölja antagna hållbarhetslöften.  

 
 
Privatperson 113 
 
Var med på digitalt möte och det var jätteintressant. 
Det är inte värt att förstöra skogen för att kunna bygga stationen i Alsike. Det är bara de nära stationen 
som kommer kunna gå, andra kommer åka bil. Om skogen förstörs förlorar vissa djur sina boplatser, 
och vissa forskare säger att Covidpandemin beror på att vi stört djurs territorier.  
Bra idé att bygga cykelbana till Uppsala och att använda lekplats som damm för stora regnmängder för 
att undvika översvämningar.  
 

Kommunens svar 

I de framtida stadsdelarna kommer kollektivtrafiken vara väl utbyggd i enlighet med 
Fyrspårsavtalet. Det betyder att fler kommer att kunna resa med buss och tåg. När närservicen växer 
fram i stadsdelarna blir det också lätt att gå och cykla dit man ska. Bilberoendet kan bli mindre. 

För att fullfölja kommunens intentioner vad gäller hållbar mobilitet och fossilfria transporter så som 
det uttrycks i bland annat översiktsplanen och Fyrspårsavtalet kommer det att bli nödvändigt att 
exploatera viss naturmark i anslutning till Knivsta station och kommande Alsike station. När vi får 
en tätare bebyggelse nära stationen kan vi dock som helhet ta mindre mark i anspråk för 
exploatering och därmed bevara mer grönska än om bebyggelsen var mer utspridd.  

Kommunen kommer att arbeta enligt den så kallade skadelindringshierarkin och kompensera för 
påverkan på den biologisk mångfalden i möjligaste mån.  

Vad bra att du tycker om idén med cykelbana till Uppsala. Gång-, cykel- och kollektivtrafik är 
prioriterade trafikslag i de framtida stadsdelarna. Med goda möjligheter att gå, cykla och åka 
kollektivt blir det lätt att leva och verka i stadsdelarna utan att påverka klimatet negativt. 

 
 
Privatperson 114 
 
Vad innebär "lagom" tät bebyggelse? Är det som avståndet mellan det nybyggda huset och husen som 
byggdes för några år sedan NV om Gredelbyleden/järnvägen? Hus som blir landmärken, hur höga får 
de bli och hur tätt får de ligga? För många luddiga begrepp i stadsutvecklingsstrategin! 
 

Kommunens svar 

En av stadsutvecklingsstrategins principer anger en samlad och lagom tät bebyggelse. När 
bebyggelsen hålls ihop kan mark kan sparas till grönområden, fler kan röra sig till fots eller med 
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cykel och det blir nära till service, arbetsplatser och annan verksamhet. Det ska dock vara ”lagom” 
tätt och högt. I strategin finns exempel på hur ett typiskt kvarter skulle kunna se ut - bläddra till 
sidan 43. Där kan du se ungefär hur tätt det kan komma att byggas i de framtida stadsdelarna.  

Exakt hur tätt och högt det blir kommer att avgöras i de kommande detaljplanerna. Bebyggelsen 
kommer att luta sig mot kommunens antagna stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy, som 
innehåller riktlinjer för hur höga byggnader får vara på olika platser i Knivsta och Alsike. I de tätare 
delarna ska de flesta byggnader ha 4–5 våningar, i övrigt 2–4 våningar. Det finns också plats för 
mer luftiga kvarter för till exempel friliggande förskolor eller mindre parker. 

Stadsutvecklingsstrategin anger inte exakt placering eller utformning av bebyggelse, det behöver 
studeras vidare utifrån varje plats respektive förutsättningar.  

Se gärna samlad information om stadsutvecklingsprinciperna på sidan 33 i strategin. 

 
 
Privatperson 115 
 
Ser inget i stadsutvecklingsstrategin om att bygga ekonomiskt eller att ta hänsyn till geografin och 
topografin vid byggandet. Vansinnigt att som nu spränga bort en hel bergsida och en enorm yta av 
stora stenblock för att bygga hus och väg. 
Låga hyror för tre procent av lägenheterna, det är alldeles för få. 
 

Kommunens svar 

När kommunen själv bygger till exempel skolor så är ambitionen att bygga så ekonomiskt och 
hållbart som möjligt. De flesta nya byggnaderna kommer att uppföras i privat regi och ekonomiska 
avvägningar görs där inte av kommunen. 

Att utgå från befintliga förutsättningar och topografi är väldigt viktigt. Genom att man enligt 
stadsutvecklingsstrategin samlar bilparkering i gemensamma mobilitetshubbar så kommer det inte 
att byggas parkeringsgarage under alla hus vilket gör att man till exempel slipper spränga i lika stor 
omfattning. Det gör även att det kan skapas grönare innergårdar i kvarteren. Efter 
medborgardialogen har stadsutvecklingsstrategin nu kompletterats med en stadsutvecklingsprincip 
som lyfter vikten av att ta hänsyn till platsen vid fortsatt planering och byggande. Se 
stadsutvecklingsprinciperna på sidan 33 i strategin. 

De tre procenten bostäder med låga hyror är det krav som ställs enligt Fyrspårsavtalet. Det kan vara 
så att kommunen omvärderar det när ett nytt bostadsförsörjningsprogram tas fram.  

 
 
Privatperson 120 
 
[har lämnat samma synpunkter som Privatperson 88 med flera, med följande tillägg]  
 
Viktigt att fokusera på trygghetsfrågan genom mer belysning och att röja yviga buskage.  
Grönområden måste prioriteras inte byggas bort. 
Bygg inte så trångt. Grönområden och härliga öppna luftiga gårdar är ett måste. 
Försök att hålla ihop byggnadsstilar i de olika områdena. 
Fler soptunnor behövs på många ställen 
Fler sittplatser och utsmyckningar i andra delar av samhället än i centrum.  
Fler och bättre/roligare/fantasifullare lekplatser behövs. 
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Kommunens svar 

Den sociala hållbarheten, med trygghet och trivsel för alla åldrar, är mycket viktig i planeringen för 
framtidens Knivsta. Belysning och gaturummets utformning är prioriterat. 

Kommunen planerar för två grönskande stadsdelar. När stadsdelarna växer fram ska riktlinjerna för 
tillgång till grönyta, som anges i kommunens grönstrukturplan, följas. I stadsstrukturen kommer det 
att, utöver i de illustrerade grönområdena, också att finnas grönska i mindre parker och i 
gaturummet. Förutsättningarna för grönska och växtlighet på bostadsgårdarna kommer att vara goda 
i och med att de inte är underbyggda med garage – parkeringsplatser är i stället inplanerade i de 
närliggande mobilitetshubbarna.  

Ängbyskogen och Hammaren bevaras och blir lättillgängliga områden för dem som bor och verkar i 
västra Knivsta. I Alsike blir det nära till bland annat södra Lunsen. Gredelby hagar och Trunsta 
träsk blir ett grönskande “nav”, nära både centrala Knivsta och Alsike.  

För att fullfölja kommunens intentioner vad gäller hållbar mobilitet och fossilfria transporter så som 
det uttrycks i bland annat översiktsplanen och Fyrspårsavtalet kommer det att bli nödvändigt att 
exploatera viss naturmark i anslutning till Knivsta station och kommande Alsike station. När vi får 
en tätare bebyggelse nära stationen kan vi dock ta mindre mark i anspråk för exploatering än om 
den var mer utspridd. Kommunen kommer att arbeta enligt den så kallade skadelindringshierarkin 
och kompensera för påverkan på biologisk mångfald i möjligaste mån. 

I den fortsatta planeringen kommer samtliga dessa aspekter att studeras i detalj, så att de beslutade 
riktlinjerna för tillgång till grönstruktur kan följas. Belysning, planteringar, sittplatser, soptunnor 
och utformning av lekplatser är sådana aspekter som beaktas i detaljerad planering av utemiljöerna. 
Kommunen tackar för inspel och tar med tankar och idéer in i det fortsatta arbetet. 

 
 
Privatperson 121 
 
Bygg inte bort grönytorna. Bevara vart tredje kvarter grönt. Låt träd vara kvar vid byggnation istället 
för att jämna allt med marken. Bygg lekplatser och parker och varva med de nya byggnaderna.  
Bygg inte fler oattraktiva byggnader! Mörka, höga byggnader i som står för tätt samman skapar ingen 
trivsel. Bygg ljusa och färgglada byggnader, undvik betong.  
Bygg inte för tätt och för högt. Bygg främst två och trevåningshus, kanske 4-5 våningar i centrum. 
Bygg lokaler i bottenplan för byggnader i centrum.  
Bygg parkeringsgarage i källarplanen på nya byggnader. De kan senare ställas om till att användas av 
bilpooler. Se till att det finns många laddstolpar och förbered för möjligheten att installera fler. Detta 
bör kravställas inför bygglov.  
Fokusera på att bygga ut glesbygden strax utanför Knivsta istället för att koncentrera alla byggnader 
som måste byggas i kommunen i centrala Knivsta. Bygg små trivsamma centrum i Vassunda, Lagga, 
Husby-Långhundra, Ledinge och längs vägarna dit.  
Se till att biltrafiken flyter trots den kraftigt ökande befolkningen. Se till att bygga två nya påfarter till 
E4:an, en i Alsike och en söder om Knivsta. Se till att bygga en till överfart över järnvägen.  
Se till att bygga flera bra lekplatser, med mycket utrustning och utformade så att vuxna också trivs där. 
Sätt även ut bänkar på många andra ställen i Knivsta.  
Bygg en fritidsgård för Knivstas barn och ungdomar.  
Kravställ inför bygglov att det byggs gröna tak och gröna fasader, solceller på alla hustak och låg 
energianvändning i nya byggnader.  
Se till att bygga in lokaler för förskolor, skolor, vård, äldrevård på flera platser så att det blir nära till 
allt för alla.  
Omvärdera utbyggnadsplanerna norr om Gredelbyvägen vid Ängby park och västerut. Bygg inte bort 
alla grönytor.  
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Bygg ut cykelvägarna så att man lätt kan cykla mellan alla nya områden.  
 
 

Kommunens svar 

När Knivsta växer är det viktigt att det skapas lokaler och platser för ungdomar så att de kan få en 
meningsfull fritid och möjlighet till utbyte med andra ungdomar och grupper. Behovet av en lokal 
med karaktär av fritidsgård, gärna samlokaliserad med andra verksamheter, är framförallt stort i 
Alsike och kommer tillgodoses i samband med den fortsatta utbyggnaden 

För att kunna bibehålla befintlig grönska och minimera påverkan på befintliga markförhållanden så 
bör vi undvika att anlägga parkering under marknivå i parkeringsgarage. Det ökar innergårdar och 
friytors möjlighet att filtrera och ta hand om dagvatten. Samtidigt ökar det även möjligheten att 
bevara så kallade spridningskorridorer för funktionell grönska.  

Att samla parkering i mobilitetshubbar skapar även möjlighet för oskyddade trafikanter att kunna 
röra sig friare och bostadsområden blir mer livfulla. 

Åtgärder för den regionala och lokala trafiken utreds dels inom den åtgärdsvalsstudie som nu pågår 
tillsammans med Trafikverket, Region Uppsala och Uppsala kommun. Vidare utredningar kommer 
dessutom ta vid kopplat till detta, för att titta på möjligheterna vad gäller både befintligt och 
tillkommande vägnät.  

Ytterligare planskilda passager över järnvägen kommer att behövas, dels kopplat till den 
trafikalstring som exploateringarna innebär, dels för att få en ökad robusthet i vägnätet. Det finns 
förslag till placering av sådana överfarter i stadsutvecklingsstrategin. I dagsläget är det dock inte 
säkert att placeringarna blir just där – utredningar pågår. Det är dock säkert att det kommer att bli 
fler överfarter eftersom de behövs för att möta framtidens transportbehov. 

En trafikplats norr om Alsike är lyft som ett behov till den kommande nationella planen för 
infrastruktur. Den trafikplatsen kommer att nyttjas dels av människor i Alsike, dels av boende och 
verksamma i de södra stadsdelarna i Uppsala kommun. 

Utbyggnad av cykelvägnätet sker även det delvis inom arbetet med åtgärdsvalsstudien. En 
utveckling av det lokala vägnätet kommer att behövas men även ett regionalt vägnät som gör det 
möjligt att cykla hela sträckan Knivsta – Alsike – Bergsbrunna. 

För att fullfölja kommunens intentioner vad gäller hållbar mobilitet och fossilfria transporter så som 
det uttrycks i bland annat översiktsplanen och Fyrspårsavtalet kommer det att bli nödvändigt att 
exploatera viss naturmark i anslutning till Knivsta station och kommande Alsike station. När vi får 
en tätare bebyggelse nära stationerna kan vi dock ta mindre mark i anspråk för exploatering och 
därmed bevara mer grönska än om än om bebyggelsen var mer utspridd. Kommunen avser att 
arbeta enligt den så kallade skadelindringshierarkin och kompensera för påverkan på biologisk 
mångfald i möjligaste mån. 

Sittplatser och utformning av lekplatser är aspekter som beaktas i detaljplaneringen av utemiljöerna 
i nästa skede. Kommunen tackar för inspelet och tar med oss det i framtida planering. 

När Knivsta växer med fler bostäder skapas underlag för kommunal service som kommer att byggas 
på flera platser. 

Att bygga lite tätare på ett modernt sätt innebär att skapa grönskande, varierade, trivsamma miljöer 
där fler har nära till mer. Genom att samla bebyggelsen kan också mer natur- och jordbruksmark 
sparas. Samtidigt är det värdefullt med överblick, ljus och luft, och bebyggelsen ska därför inte vara 
för tät eller hög. I de tätare delarna ska de flesta byggnader ha 4–5 våningar, i övrigt 2–4 våningar. 
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Exakt utformning av bebyggelsen anges inte i stadsutvecklingsstrategin, utan behöver studeras 
vidare och anpassas till respektive plats.  

De nya kvarteren kommer att ta avstamp i kommunens antagna stadsbyggnadsprinciper med 
arkitekturpolicy. Ta del av den på knivsta.se/stadsbyggnadsprinciper. 

Det är viktigt att komma ihåg att stadsutvecklingsstrategin inte omfattar hela kommunen. 
Kommunens översiktsplan gäller fortfarande för övriga delar av kommunen, inklusive till exempel 
Vassunda och Lagga.  

Flera synpunkter har inkommit om just området vid Apelsinvägen och strukturförslaget har nu 
ändrats - se sidan 40 i stadsutvecklingsstrategin. 

 
 
Privatperson 125, 130, 131, 133, 145 (liknande yttrande, olika synpunktslämnare) 
 
Knivsta och Alsike har till stor del haft en negativ utveckling sedan 2006. Tillvarata, behåll och vårda 
de natur- och grönområden som vi har i kommunen. Miljön runt omkring människor bidrar till 
folkhälsan. Planera för en långsiktig hållbarhet både gällande miljö och människor. 
 
 

Kommunens svar 

I allt arbete utgår Knivsta kommun från Agenda 2030 - FN:s agenda för en hållbar värld till år 2030. 
En viktig utgångspunkt i stadsutvecklingsstrategin är att möjliggöra för två hållbara stadsdelar - 
socialt, miljömässigt och ekonomiskt. 

För att fullfölja kommunens intentioner vad gäller hållbar mobilitet och fossilfria transporter så som 
det uttrycks i bland annat översiktsplanen och Fyrspårsavtalet kommer det att bli nödvändigt att 
exploatera viss naturmark i anslutning till Knivsta station och kommande Alsike tågstation. När vi 
får en tätare bebyggelse nära stationen kan vi dock ta en mindre del mark i anspråk för exploatering 
och därmed bevara mer grönska än om bebyggelsen var mer utspridd.  

Kommunen kommer att arbeta enligt den så kallade skadelindringshierarkin och kompensera för 
påverkan på den biologiska mångfalden i möjligaste mån.  

Stadsutvecklingsstrategin följer Knivsta kommuns politiskt beslutade grönstrukturplan. Där finns 
bland annat riktlinjer för hur mycket grönska det ska finnas i tätorten och hur långt det ska vara från 
bostaden till närmaste gröna område.  

Alla som bor i västra Knivsta och Alsike ska enkelt och snabbt kunna ta sig till en grön plats. Alla 
som bor och verkar i stadsdelarna ska ha tillgång till grönytor för utevistelse inom 150 meter från 
sin bostad och områden för friluftsliv och rekreation inom 800 meter, i linje med riktlinjerna i 
kommunens grönstrukturplan. Ta gärna del av grönstrukturplanen på knivsta.se/grönstrukturplan. 

De skolor och förskolor som planeras ligger nära natur och grönytor. 

Kommunen planerar för två grönskande stadsdelar. I stadsstrukturen kommer det att, utöver i de 
illustrerade grönområdena, också att finnas grönska i mindre parker och i gaturummet. Eftersom 
parkeringsplatser inte ska spridas ut inne i stadsdelarna utan samlas i så kallade mobilitetshubbar 
behövs inga garage under vare sig bostadshus eller bostadsgårdar. Då kan gårdarna i stället fungera 
som trädgårdar ”på riktigt”, med en ordentlig jordmån, där träd kan växa sig stora och där det finns 
plats för egen odling.  
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Ängbyskogen och Hammaren bevaras och blir lättillgängliga för dem som bor och verkar i västra 
Knivsta. I Alsike blir det nära till bland annat södra Lunsen. Gredelby hagar och Trunsta träsk blir 
ett grönskande “nav”, nära både centrala Knivsta och Alsike. 

I den fortsatta detaljerade planeringen kommer samtliga dessa aspekter att studeras i detalj, så att de 
beslutade riktlinjerna för tillgång till grönstruktur kan följas.  

 
 
Privatperson 126, 127, 128 
 
[merparten av synpunkterna gäller västra delarna av västra Knivsta, vilka inritats på kartbild bifogad 
synpunkten] 
 
En långsiktig strategi bör inte peka ut jordbruksmark som byggbar.  
Föreslagen bebyggelse riskerar att skugga befintlig bebyggelse. Bygg radhus istället, eller ta bort 
kvarter som tar bort den rofyllda omgivningen i västra Ängby.  
Bygg inte bilväg från Päronvägen till Gredelbyleden, det blir brant och farligt. 
Det måste gå att parkera vid Ängby park, används vid evenemang där och på Ängbyskolan.  
Bevara Asplunden som innehåller fornlämningar och gamla träd.  
 
Analys av cykelflöden saknas.  
Har strategin tagit hänsyn till att plankorsningen vid stationen tas bort.  
Att flytta fotbollsplaner från Pizzavallen till Kölängen innebär lång cykelväg för barnen eller behov av 
skjuts med bil. Planera in fotbollsplaner/sportområde på västra sidan järnvägen.  
 

Kommunens svar 

En av grundförutsättningarna genom Fyrspårsavtalet är att bostäder ska byggas i kollektivtrafiknära 
läge. Det sätter ramarna för hur bebyggelsen i stadsdelarna kan placeras och innebär att viss yta 
jordbruksmark kommer att behöva tas i anspråk. Genom att hålla ihop bebyggelsen och bygga 
stadsdelar som är ”lagom” täta och höga kan vi minimera den ytan. Hur konsekvenserna av detta 
kan bli kommer att utredas vidare i nästa skede. 

I samband med planeringen av fotbollsanläggningar på Kölängen utreds resvägar dit. I både västra 
Knivsta och Alsike stationssamhälle är det möjligt att bygga bollplaner av olika slag framöver, både 
i de planerade grönområdena och på skolgårdar. Vilken typ av aktivitetsytor och deras exakta läge 
kommer att utredas vidare i de olika etapperna av utbyggnaden. Då kommer vi fråga kommunens 
invånare om vad de skulle vilja se för fritids- och aktivitetsmöjligheter i stadsdelarna, genom 
medborgardialoger av olika slag.  

Det är inte föreslaget någon bilväg från Päronvägen till Gredelbyleden. Sträckan är däremot 
identifierad som en viktig koppling mellan olika områden. Kartbilderna har nu justerats i 
stadsutvecklingsstratregin för att det ska vara tydligare vad som föreslås för stråk och kopplingar för 
olika trafikslag, se sidan 40 i strategin.  

Tillräckligt bra mobilitetslösningar, inklusive parkeringsbehov, för befintliga och tillkommande 
verksamheter ska säkerställas i respektive detaljplan. 

Skoltomten som är föreslagen delvis på Asplunden består framför allt av yta för skolgård. Detta har 
nu justerats på kartbilderna, så att det framgår tydligare vad som är skola och vad som är gård, se 
bland annat sidan 40 och 52 i strategin. I detaljplaneskedet kommer placering och utformning 
utredas med hänsyn till bland annat naturvärden och fornlämningar.  
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Analys av cykelflöden är något som kommer att behöva utredas vidare i kommande trafikanalyser 
kopplat till bostadsbyggandet. 

Trafikverket har haft planer på att stänga plankorsningen söder om Knivsta station. Nu har Knivsta 
kommun fattat beslut om att behålla plankorsningen tills vidare. Det finns dock ett behov av fler 
planskilda korsningar över järnvägen, dels för att gående och cyklister lätt ska kunna ta sig mellan 
östra och västra delen av tätorterna, dels för motorfordon för att få en ökad robusthet i vägnätet. Det 
finns förslag till placering för sådana överfarter i stadsutvecklingsstrategin. I dagsläget är det dock 
inte säkert att placeringarna blir just där – utredningar pågår. Det är dock säkert att det kommer att 
bli fler överfarter eftersom de behövs för att möta framtidens transportbehov. 

 
 
Privatperson 134 
 
En planskild passage över järnvägen bör finnas på plats innan järnvägsövergången stängs. Denna 
passage ska vara till för biltrafik, cyklister och fotgängare. Gredelbyleden bör behållas för 
genomfartstrafik, även tung trafik.  
Parkeringstalet bör vara åtminstone 0,5. Dessutom behöver kollektivt resande stimuleras, exempelvis 
genom gratis månadskort till barn och unga. Kommunen bör verka för att Swedavia förser anställda på 
Arlanda med rabatterade kort. Det är bra att kunna åka tåg ibland, men för dyrt. 
Viktigt att tillvarata synpunkterna från medborgarna, det kommer bli bäst i längden.  
Viktigt att kommunen växer lagom långsamt. 
 

Kommunens svar 

Trafikverket har haft planer på att stänga plankorsningen söder om Knivsta station. Nu har Knivsta 
kommun fattat beslut om att behålla plankorsningen tills vidare. Det kommer framöver att behövas 
ytterligare planskilda passager över järnvägen, dels för att gående och cyklister lätt ska kunna ta sig 
mellan östra och västra delen av tätorterna, dels för motorfordon för att få en ökad robusthet i 
vägnätet. 

Gredelbyleden kommer att få en ändrad karaktär men bibehåller sin funktion som en viktig länk 
genom tätorten, även fortsättningsvis tillgänglig för motorfordon. 

Det är mycket riktigt inte bara infrastrukturen och möjligheten till kollektivt resande som behöver 
tillgodoses. Det kommer även krävas ett arbete tillsammans med Region Uppsala som är regional 
kollektivtrafikmyndighet för att öka det kollektiva resandet via olika incitament. Mycket riktigt kan 
ett samarbete med större arbetsgivare också leda till ett förändrat resande. 

 
 
Privatperson 135 
 
Tag inte bort fler grönområden i Knivsta. 
 

Kommunens svar 

För att fullfölja kommunens intentioner vad gäller hållbar mobilitet och fossilfria transporter så som 
det uttrycks i bland annat översiktsplanen och Fyrspårsavtalet kommer det att bli nödvändigt att 
exploatera viss naturmark i anslutning till Knivsta station och kommande Alsike tågstation.  

När vi får en tätare bebyggelse nära stationen kan vi dock ta mindre mark i anspråk för exploatering 
och därmed bevara mer grönska än om bebyggelsen var mer utspridd. Kommunen kommer att 
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arbeta enligt den så kallade skadelindringshierarkin och kompensera för påverkan på den biologiska 
mångfalden i möjligaste mån.  

Inriktningen är att de två stadsdelarna ska vara grönskande. När de växer fram ska riktlinjerna för 
tillgång till grönyta, som anges i kommunens grönstrukturplan, följas. Det kommer att finnas 
grönska i parker och i gaturummet. Förutsättningarna för grönska och växtlighet på bostadsgårdarna 
kommer att vara goda i och med att de inte är underbyggda med garage – parkeringsplatser är i 
stället inplanerade i de närliggande mobilitetshubbarna.  

Ängbyskogen och Hammaren bevaras och blir lättillgängliga områden för dem som bor och verkar i 
västra Knivsta. I Alsike blir det nära till bland annat södra Lunsen. Gredelby hagar och Trunsta 
träsk blir ett grönskande “nav”, nära både centrala Knivsta och Alsike. 

 
 
Privatperson 139, 174 (liknande yttranden, olika synpunktslämnare) 
 
Det är orättvis att Uppsala ska bygga procentuellt sätt färre bostäder än Knivsta. Knivsta borde bygga 
3300 bostäder för att vara rättvist och rimligt.  
Mängden bostäder över tid är för stor, och utbyggnadstakten kommer öka efter 2035. 
Ett hållbart samhälle kräver att byggandet sker långsamt. Vi kan til exempelbygga i fem år för att 
sedan pausa i fem år för att se hur det fungerar innan vi går vidare. Tekniken går framåt hela tiden. Vi 
bör inte låsa oss fast vid hur vi ser på världen nu. 
Trafikverket kan ta sitt beslut gällande spårdragningen och när vi vet det så kan vi börja 
byggprocessen. De har ingen brådska och det har inte vi heller. 
 

Kommunens svar 

Bakgrunden till arbetet med stadsutvecklingsstrategin är i grunden att Knivsta växer, oavsett 
fyrspårsavtal. Utvecklingen som föreslås i stadsutvecklingsstrategin motsvarar ungefär den 
tillväxttakt som varit i Knivsta under de senaste tio åren.  

Stadsdelarna planeras växa fram under relativt lång tid, område för område. Med ett så långt 
tidsperspektiv kan vi anpassa byggnader och lokal infrastruktur efter ny teknik, i samband med att 
planprogram och detaljplaner tas fram för de olika kvarteren. Vi kan anpassa kraven efter ny 
forskning och efter nya, moderna och hållbara byggmaterial och metoder. Se även “Kommunens 
övergripande svar på synpunkter som ifrågasätter stadsutvecklingsstrategin mer generellt” på sidan 
12 i denna dialogredogörelse.  

 
 
Privatperson 140 
 
Det kommer att byggas för fort och till för många människor. Kommer det ens bli en station i Alsike, 
och i så fall när? Jag anser att byggnationen i Alsike till största delen bör bestå av villor, radhus och 
parhus. Minska även mängden hyresrätter i detta förslag. Det kommer alltid att behöva pendlas med 
bil och antalet parkeringsplatser behöver planeras på ett bra sätt så att det inte uppstår kaos längs vägar 
som det är i dagsläget på många gator i Alsike på grund av bristen av antalet parkeringsplatser. 
Grönområden är som sagt viktiga att behålla så att barnen har någonstans att leka. 
 

Kommunens svar 

Staten har genom Fyrspårsavtalet förbundit sig att, genom Trafikverket, bygga en station i Alsike. 
Den kommer vara färdig cirka år 2034.  
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Bakgrunden till den planerade framtida bebyggelsen är att Knivsta växer. Många vill flytta hit. 
Utvecklingen som föreslås i stadsutvecklingsstrategin motsvarar ungefär den tillväxttakt som varit 
under de senaste tio åren. 

Stadsutvecklingsstrategin vill möjliggöra för att skapa en blandad bebyggelse, med bland annat 
radhus. Att bygga småhusområden i de två stadsdelarna är inte aktuellt, eftersom det skulle kräva 
stora mängder mark för att kunna bygga tillräckligt många bostäder. Detta skulle innebära 
omfattande exploatering på värdefull jordbruksmark, naturområden och/eller privat ägda fastigheter, 
vilket inte är förenligt med varken kommunens Vision 2025, Fyrspårsavtalet eller plan- och 
bygglagen. I kommande detaljplaneprocesser kan det dock visa sig att det på vissa platser är mest 
lämpligt att bygga ett mindre antal småhus.  

Att planerna för de två stadsdelarna inte rymmer småhus utesluter inte att sådana kan byggas på 
andra platser i kommunen. Stadsutvecklingsstrategin gäller just för de två planerade stadsdelarna i 
västra Knivsta och Alsike stationssamhälle. I övriga kommunen gäller översiktsplanen när nya 
områden planeras och byggs.  

Ambitionen är att möjliggöra för två grönskande stadsdelar. I arbetet med att planera in grönska, 
växtlighet och närhet till natur och friluftsliv följer vi kommunens grönstrukturplan och riktlinjerna 
i den. Bland annat genom att bygga ”lagom” tätt och högt, och genom att samla parkeringsplatser i 
mobilitetshubbar, kan vi spara mark för parker och grönområden inne i stadsdelarna och behålla 
naturområden, jordbruksmark och skogar intill. Se gärna kommunens grönstrukturplan på 
knivsta.se/grönstrukturplan. 

Se även “Kommunens övergripande svar på synpunkter som ifrågasätter stadsutvecklingsstrategin 
mer generellt” på sidan 12 i denna dialogredogörelse.  

 
 
Privatperson 142 
 
Knivsta borde inte bygga på samma sätt som i Märsta. Borde satsa på att bygga brottspreventivt. 
Knivsta är ett unikt och tryggt område med goda pendlingsmöjligheter, bygg inte sönder det. Knivsta 
kommer inte kunna bli en riktig stad, och en till förort behövs inte.  
Istället för stadsutvecklingsstrategi borde kommunen ta fram en samhällsutvecklingsstrategi, baserad 
på liten skala, trygghet, gemenskap och över livet hållbara boendelösningar? 
 

Kommunens svar 

Ambitionen är att stadsdelarna ska få just den känsla som du efterfrågar: relativt småskaligt och 
tryggt, med gemenskap och hållbara boendelösningar. Den sociala hållbarheten har varit viktig när 
kommunen har tagit fram stadsutvecklingsstrategin. Den uppnår vi bland annat genom trygga och 
trivsamma gaturum, en blandad bebyggelse där alla kan ha möjlighet att bo, bostäder med olika 
upplåtelseformer och i olika höjder och storlekar, service som skolor, vård och butiker samt sociala 
mötesplatser i form av parker och torg.  

Den bärande idén i stadsutvecklingsstrategin är att bebyggelsen inte ska vara för hög i stadsdelarna, 
utan byggas i så kallad mänsklig skala med plats för både flerbostadshus och radhus. På sidan 43 
strategin finns exempel på hur kvarter kan komma att se ut. Det handlar om små och blandade 
kvarter, med byggnader i olika höjd och med plats för verksamheter som butiker och annan service 
nära de boende. I de tätare delarna ska de flesta byggnader ha 4–5 våningar, i övrigt 2–4 våningar. 
Det finns också plats för mer luftiga kvarter för till exempel friliggande förskolor eller mindre 
parker. 
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Det finns goda poänger med att bygga sammanhållet. En viktig sådan är att vi då kan spara 
värdefull natur och jordbruksmark intill stadsdelarna. Då kan Knivstas personlighet och karaktär 
bevaras och tas med in i framtiden, och det blir nära till naturen. Se även “Kommunens 
övergripande svar på synpunkter som ifrågasätter stadsutvecklingsstrategin mer generellt” på sidan 
12 i denna dialogredogörelse.  

 
 
Privatperson 143 
 
Man måste kunna ha bil när man bor såhär för att kunna ta sig till exempel till Norrtälje. Bör finnas 
natur insprängd bland bebyggelse, inte bara runtomkring. Genomfartstrafik ska inte ledas genom 
bostadsområden utan runt. Många människor tycker samma, varför lyssnar ni inte? 
 

Kommunens svar 

Det lägre parkeringstalet som är planerat utgår från att det finns en god tillgänglighet till effektiv 
kollektivtrafik och en ökad service på lokal nivå. När det blir lätt för boende och verksamma att 
transportera sig på annat sätt, och när det blir nära till service, som butiker, skolor och vård, i 
stadsdelarna, minskar bilberoendet.  

Det kommer fortfarande vara möjligt att ha bil i de nya stadsdelarna. Det kommer också att 
möjliggöras för bilpooler och andra delningslösningar. 

Om vi kan minska behovet av bil och andra fordonstransporter inne i stadsdelarna kan vi frigöra 
mer yta för grönområden och samlingsplatser av olika slag, och få stadsdelar som är både levande 
och trygga. 

I strukturförslagen finns det både iordningställda grönytor och bevarade naturområden mycket nära 
bebyggelsen.  

Att anlägga nya vägar runt bebyggelse är dyrt, platskrävande och ger upphov till buller i till 
exempel naturområden.  

 
 
Privatperson 144 
 
Saknar information om att Knivstas arkitekturpolicy ska följas. Bilderna i stadsutvecklingsstrategin 
speglar inte beslutad arkitekturpolicy. Vi måste ha högra ambitioner än så, både gällande gestaltning 
och material. 
 

Kommunens svar 

Stadsutvecklingsstrategin utgår från flera olika kommunala dokument. De viktigaste är Vision 2035, 
översiktsplanen och Fyrspårsavtalet. Dessutom har andra strategiska dokument funnits med i 
arbetet. I kapitel 2 beskrivs hur stadsutvecklingsprinciperna utarbetats från, och förhåller sig till, de 
övergripande utgångspunkterna i dokumentet Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy.  

Stadsutvecklingsstrategin sätter ramarna för stadsdelarna – den anger inte exakt hur kvarteren och 
husen ska gestaltas vad gäller till exempel material, färg eller form. Bilderna i 
stadsutvecklingsstrategin visar inte hur bebyggelsen kommer se ut, utan hur principerna i strategin 
ska tolkas.  
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I fortsatt planeringsarbete, i samband med att planprogram och detaljplaner tas fram i de nya 
områdena, kommer fördjupning ske vad gäller bland annat gestaltningsfrågor. I samband med varje 
ny plan kan du vara med och påverka. Då bjuder vi in till samråd enligt plan- och bygglagen (PBL). 

 
 
Privatperson 148 
 
Trafikmängderna kommer fortsätta öka. Bullerproblem att lägga bebyggelse intill gator. Farligt med 
plankorsningar. Säkrare med hänsyn till pandemin att åka bil. Kostsamt och brandfarligt med 
mobilitetshubbar. Ta fram en omfattande trafikutredning som visar påverkan på boendemiljön. 
 

Kommunens svar 

Trafikverket har haft planer på att stänga plankorsningen söder om Knivsta station. Nu har Knivsta 
kommun fattat beslut om att behålla plankorsningen tills vidare eftersom man ser att överfarten 
behövs. Det kommer framöver att behövas ytterligare planskilda passager över järnvägen, dels för 
att gående och cyklister lätt ska kunna ta sig mellan den östra och den västra delen i tätorterna, dels 
för motorfordon för att få en ökad robusthet i vägnätet. 

Buller vid nybyggnation hanteras vid bygglov genom plan- och bygglagen. 

Trafikutredningar och analyser kommer att tas fram dels inom kommande detaljplaner, dels kopplat 
till vidare planering för utvecklingen av infrastrukturen. Brandsäkerheten för mobilitetshubbar 
kommer att behandlas vid planeringen av dessa byggnadstekniskt. 

 
 
Privatperson 149 
 
Bygg upp husen så vatten vid skyfall kan passera under och inte rasar samman. 
Bygg högt nära järnvägsstation och pendlarpunkter. Som tilltalar både yngre och äldre. Gärna 
kollektivboenden.  
Bygg växthus och odlingar ovanpå de höga husen för lokal matproduktion, samla regnvatten och fånga 
upp vatten vid skyfall. Bygg hydroponiska fiskodlingar.  
Linbanor är ett välbeprövat färdmedel som kan passa kommunen. 
Bygg spännande och minska människors motstånd mot höga byggnader så att grönmarker kan 
behållas. Bygg stora inglasade balkonger.  
Ställ som krav att husdjur skall vara tillåtet för de bostadsbolag som bygger. 
Bygg en vacker takkyrka som i Täby centrum. 
Bygg utegym under tak nära stationen. 
Bygg in platser och utemöbler som uppmuntrar till rörelse, till exempel parkbänkar gjorda för parkour. 
Bygg breda inbjudande trappor för att uppmuntra till rörelse och umgänge.  
Tillgängliggör badplatser och grillplatser, och se till att det finns service och parkeringsplatser för 
exempelvis rullstolsburna. Bygg ramper eller gångar ned till vattnet samt strandpromenad i trä. Bygg 
en campingplats, en utomhusbiograf, större hundrastgårdar.  
Bygg väggar med bi-bon, biodlingar samt små trädgårdar insprängda.  
Ta inspiration från SKB Bredäng vad gäller fina planteringar med såväl blommor, buskar, matodling 
och parker, samt bytesrum, elektronikåtervinningsrum, gemenskaphetsrum och skyddsrum. 
Genomför studiebesök med byggaktörer, politiker och kommuninvånare 
Hitta inspiration för byggande av levande växthus.  
Se till att det finns aktiviteter för de som inte vill sporta utan dreja, fotografera mm. 
Bygg in krisförberedelse genom att se till att alla bostäder och äldreboenden och skolor har såväl 
reservkraftverk med mera. 
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Bygg vattenreningsverk för hämtning av dricksvatten vid Valloxen i händelse av kris, och förbered för 
kriser genom fordonsinköp, krisledningscentral, radiostation mm. 
Bygg vårdcentraler som är förberedda att kunna fungera som lokalsjukhus vid en samhällskris. 
Tillse reservkraft och lagerhållning för mataffärer.  
Mitt dröm-Knivsta är supermodernt. Höga moderna byggnader med moderna och hållbara byggnader 
som kan förse de boende med mat, skydd (som ej rasar) moderna autonoma transporter och aktiva 
lösningar för den moderna unga och gamla människan där människor kan njuta av livet på många 
olika sätt. 
Genom att bygga riktigt höga hus kan mycket mark sparas till gemensamma livskvalitetshöjande 
mänskliga byggnader och parker med mera. 
Utkikstorn, högt belägna restauranger, linbana, promenadstråk, joggingspår och kyrka som alla kan få 
tillgång till och njuta av fördelarna med ett framtidsorienterat boende, utan en massa bilar som tar 
plats. Dessa kan lämnas i ett högt parkeringshus där man också kan utnyttja vissa plan till 
ungdomsaktiviteter. 
 

Kommunens svar 

Kommunen tackar för verkligt gedigen förslagslista och för visionära idéer!  

Bebyggelsen föreslås vara något tätare vid järnvägsstationerna. Det ska finnas en blandning av 
boendetyper som passar för olika åldersgrupper. Möjligheten att hantera dagvatten ska förbättras.  

Planeringen i stadsutvecklingsstrategin är överlag på en mer övergripande nivå än förslagen men 
kommunen tar med sig de goda idéerna till framtida planering.  

 
 
Privatperson 150 
 
Olämpligt att utforma stadsutvecklingsstrategin utifrån 15 000 bostäder med tanke på att det finns 
politisk majoritet för att halvera antalet bostäder. Avtalet innehåller inga repressalier så kommunen 
kan bortse från det.  
Utgår från att strukturen kommer att behövas göras om ifall spåren inte läggs parallellt med de 
befintliga. 
Den kraftiga exploateringen rimmar illa med befintliga invånares vilja. Det kommer att krävas stora 
investeringar i infrastruktur, skolor och så vidare som kommer att behöva finansieras av en redan hög 
kommunalskatt och hög skuldkvot.  
Strategin anger att värdefull jordbruksmark ska bevaras. Områdena Tarv Västra och Oleda planeras 
ändå på jordbruksmark, vilket innebär att jordbruksmarken i stor utsträckning byggs bort.  
Det finns en mängd fornlämningar i området som är skyddade och behöver tas i beaktande i 
planprocessen. 
Det samma gäller diverse åkerholmar som även dessa är skyddade av biotopskydd.  
 

Kommunens svar 

Kommunfullmäktige har beslutat om Fyrspårsavtalet och så länge avtalet finns så måste det vara en 
av förutsättningarna för planeringen. Kommunens vilja att på ett strategiskt sätt planera för en 
hållbar utveckling uttrycks även i Vision 2025 och översiktsplanen. 

Infrastruktur så som gator, parker, torg och ledningar kommer att betalas av de företag som 
exploaterar i områdena och inte av skattekollektivet.  

Det stämmer att en ökad folkmängd innebär att kommunen behöver bygga ut den kommunala 
servicen. Men fler invånare leder också till ökade skatteintäkter. Även statliga utjämningsbidrag 
erhålls när exempelvis barn flyttar in eller föds i kommunen. Det är också viktigt att se frågan på 
kort och lång sikt - efter år 5 är det i regel en god affär för kommunen. 
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En av grundförutsättningarna genom Fyrspårsavtalet är att bostäder ska byggas i kollektivtrafiknära 
läge. Det sätter ramarna för hur bostäderna i stadsdelarna kan placeras och innebär att viss yta 
jordbruksmark kommer att behöva tas i anspråk. Genom att hålla ihop bebyggelsen och bygga 
stadsdelar som är ”lagom” täta och höga kan vi minimera den ytan. Hur konsekvenserna av detta 
kan bli kommer att utredas vidare i nästa skede.  

I den fortsatta planeringen kommer påverkan på åkerholmar att utredas vidare. I den föreslagna 
strukturen finns utrymme att spara grönstruktur, antingen på allmän plats eller inom bostadsgårdar. 
Kommunens ambition är att bevara de värden som finns på åkerholmarna. 

För att kunna utvecklas på ett hållbart sätt behöver kommunen i sin planering göra avvägningar 
mellan allmänna och enskilda intressen. Stadsutvecklingsstrategin bidrar till allmänna nyttor i form 
av grönskande, varierade, trivsamma miljöer där fler har nära till mer, utan att skapa orimlig negativ 
konsekvens för enskilda. Mer detaljerad placering och utformning av bebyggelsen utreds vidare i 
respektive detaljplan och det kommer då finnas möjlighet att påverka. Se även “Kommunens 
övergripande svar på synpunkter som ifrågasätter stadsutvecklingsstrategin mer generellt” på sidan 
12 i denna dialogredogörelse.  

 
 
Privatperson 151 
 
Kommunen behöver återgå till att det är översiktsplan och detaljplaner som styr, i stället för att styra 
med undantag. Fyrspårsavtalet är för otydligt för att vara utgångspunkt för strategin, bland annat 
genom att vi inte vet hur spåren ska dras. Avtalet med staten behöver rivas upp eller förhandlas om. 
Knivstas utbyggnadstakt har varit för hög, det finns inte ekonomiskt underlag för att bygga och 
bemanna alla skolor, vård- och serviceinrättningar som behövs, samt Knivsta Centrum för idrott och 
kultur (CIK) och till detta VA-nät, el, vägnät och belysning för alla nya bostäder. En period av lugnare 
utveckling behövs.  
Analysera hur vår nordliga placering på jorden påverkar byggnadshöjd och avstånd mellan byggnader.  
En överfart över järnvägen är inte tillräcklig.  
Knivsta kommer fortsätta vara en sovstad, det verkar otidsenligt att styra beteende genom att 
exempelvis försvåra att äga bil. Snarare borde hållbara billösningar för exempelvis elbilar tas fram och 
uppmuntras. 
Kommunen behöver sansa sig och återgå till de inriktningar som Vision 2025 talar om. 
 

Kommunens svar 

Stadsutvecklingsstrategin lutar sig mot kommunens antagna styrdokument, som översiktsplanen och 
Vision 2025. Det är viktigt att bära med sig att strategin gäller just för de två (till ytan kanske 
relativt sett begränsade) stadsdelarna i västra Knivsta och Alsike stationssamhälle. I övriga 
kommunen gäller översiktsplanen när nya områden planeras och byggs. Att planerna för de två 
stadsdelarna till exempel inte rymmer småhus utesluter därmed inte att sådana kan byggas på andra 
platser i kommunen.  

När det gäller den utbyggnadstakt som föreslås i stadsutvecklingsstrategin så motsvarar den ungefär 
den tillväxttakt som varit i Knivsta kommun under de senaste tio åren. Många vill flytta hit och 
intresset tycks inte minska. De två stadsdelarna kommer också att växa fram under lång tid, ett 
område i taget, så tillväxten sker under en längre tid. 

Stadsutvecklingsstrategin följer åtagandena i Fyrspårsavtalet - men är inte avhängigt av det. Knivsta 
förväntas växa oavsett avtal. Med Stadsutvecklingsstrategi 2035 kan kommunen ta ett samlat grepp 
för att möta den förväntade tillväxten och ge Knivsta goda förutsättningar för framtiden. Att planera 
för två samlade stadsdelar ger generellt många möjligheter för stadsutvecklingen. Vi kan se till 
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helheten och välja hållbara och innovativa lösningar inom alla delar, som kollektivtrafik, närservice, 
omsorg, naturvärden, teknisk infrastruktur och gestaltning av nya byggnader. Vi kan också planera 
långsiktigt, och därmed använda både mark och skattepengar på bästa sätt. Med en långsiktig 
stadsutvecklingsstrategi blir kommunens intentioner tydligare, och det blir lättare att tillvarata 
styrkor, utveckla möjligheter och förbättra svagheter. Till exempel kan offentlig och privat service 
planeras på rätt plats, kollektivtrafik kan finnas vid rätt tillfälle, och det kan bli nära till mer för fler. 
Med en sammanhållen stadsutveckling kan vi möjliggöra för ett robust samhälle som erbjuder 
många kvaliteter för både människor och miljö - en plats där det är lätt att trivas och leva hållbart. 
Kommunens vilja till en hållbar utveckling och ett samlat grepp om Knivstas framtida utveckling 
finns uttryckt i Vision 2025, översiktsplanen och andra styrdokument. 

Det kommer fortsatt vara möjligt att ha bil i stadsdelarna. Parkering kommer att samlas i 
mobilitetshus – så kallade mobilitetshubbar. Men inne i stadsdelarna kommer det ofta vara 
smidigast att gå eller cykla eller åka kollektivt, eftersom kollektivtrafiken, gång- och cykelvägar ska 
vara väl utbyggda. Bilpooler och andra delningslösningar blir viktiga inslag i stadsbilden. Om vi 
kan minska behovet av att äga eget fordon inne i stadsdelarna blir det tryggare och säkrare att färdas 
till fots eller på cykel på gator och torg. Dessutom minskar påverkan på klimatet. Se även 
“Kommunens övergripande svar på synpunkter som ifrågasätter stadsutvecklingsstrategin mer 
generellt” på sidan 12 i denna dialogredogörelse.  

 
 
Privatperson 152 (anonym) 
 
Beklämmande att se hur grönområde efter grönområde försvinner och ersätts med flerfamiljshus. Satsa 
på att bygga trevliga parkytor istället. Ska det byggas bostäder, bygg hellre villor. 
 

Kommunens svar 

Ambitionen är stadsdelarna ska rymma mycket grönska och natur. Gröna stråk ska leta sig in bland 
kvarteren. Parker ska erbjuda grönskande mötesplatser, och stråk för jogging och promenader. Det 
är också viktigt att orörd natur sparas inne i stadsdelarna, inte minst för barnen att leka i. Alla som 
bor och verkar i stadsdelarna ska ha tillgång till grönytor för utevistelse inom 150 meter från sin 
bostad och områden för friluftsliv och rekreation inom 800 meter. I arbetet med att planera in 
grönska, växtlighet och närhet till natur och friluftsliv följer vi kommunens grönstrukturplan och 
riktlinjerna i den – ta gärna del av den på knivsta.se/grönstrukturplan. 

Bland annat genom att bygga ”lagom” tätt och högt, och genom att samla parkeringsplatser i 
mobilitetshubbar, kan vi spara mark för parker och grönområden inne i stadsdelarna och behålla 
värdefulla naturområden, jordbruksmark och skogar intill. 

Planen är att skapa en blandad bebyggelse i stadsdelarna, med bland annat radhus. Att bygga nya 
småhusområden inne i stadsdelarna är inte aktuellt, eftersom det skulle kräva att ta stora mängder 
mark intill i anspråk. Den vill vi som sagt hellre spara. Att planerna för just de två stadsdelarna inte 
rymmer småhus utesluter inte att sådana kan byggas på andra platser i kommunen. 
Stadsutvecklingsstrategin gäller just för de två planerade stadsdelarna i västra Knivsta och Alsike 
stationssamhälle. I övriga kommunen gäller översiktsplanen när nya områden planeras och byggs. 

Se även “Kommunens övergripande svar på synpunkter som ifrågasätter stadsutvecklingsstrategin 
mer generellt” på sidan 12 i denna dialogredogörelse.  
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Privatperson 153 (anonym) 
 
De förslag som finns på kraftig expansion i Alsike, men även Knivsta, är något som kommer påverka 
hela kommunen på ett negativt sätt. Bara att se Knivsta centrum får nog de flesta att känna att detta 
blir nya Märsta, tyvärr. Och att även bygga ut Alsike med flerfamiljshus i stor skala kommer ge 
samma sak, allra helst om det även blir en tågstation i Alsike. 
 

Kommunens svar 

Många vill flytta hit till Knivsta och vi förväntar oss en tillväxt. Med stadsutvecklingsstrategin vill 
vi möta den förväntade tillväxten med ett samlat grepp om stadsutvecklingen. Då kan vi ge Knivsta 
de bästa förutsättningarna för framtiden och möjliggöra för ett hållbart och robust samhälle, där 
många kan trivas. 

Utvecklingen som föreslås i stadsutvecklingsstrategin motsvarar ungefär den tillväxttakt som varit i 
Knivsta kommun under de senaste tio åren. 

Det är viktigt att de två framtida stadsdelarna blir socialt hållbara - trygga och trivsamma för alla 
åldrar, med nära till både grönska och natur både inne i stadsdelarna och intill. Den bärande idén i 
stadsutvecklingsstrategin är att bebyggelsen inte ska vara för hög i stadsdelarna, utan byggas i så 
kallad mänsklig skala med plats för både flerbostadshus och radhus. Det ska vara "lagom" tätt och 
högt - i de tätare delarna ska de flesta byggnader ha 4–5 våningar, i övrigt 2–4 våningar. Det finns 
också plats för mer luftiga kvarter för till exempel friliggande förskolor eller mindre parker. Det 
finns goda poänger med att bygga sammanhållet. En viktig sådan är att vi då kan spara värdefull 
natur och jordbruksmark intill stadsdelarna. De planerade områdena kommer att rymma mycket 
grönska och följer kommunens grönstrukturplan (knivsta.se/grönstrukturplan).  

Ny station i Alsike ingår i Fyrspårsavtalet, som Knivsta kommun tecknat med staten. I avtalet sägs 
bland annat att staten ska bidra med två nya järnvägsspår genom Knivsta kommun och station i 
Alsike. Utbyggnaden har varit efterfrågad under en längre tid för att Knivsta få en bättre 
kollektivtrafik – tågtrafiken är redan idag överbelastad. Med en station i Alsike får de som bor och 
verkar i framtidens Alsike tillgång till en god kollektivtrafik. Beroendet av att äga ett eget fordon 
kan minska och det blir lättare att leva hållbart, utan att klimatet tar skada. 

Se även “Kommunens övergripande svar på synpunkter som ifrågasätter stadsutvecklingsstrategin 
mer generellt” på sidan 12 i denna dialogredogörelse.  

 
 
Privatperson 154 
 
Det är bra att Knivsta har en ambition att få till en hållbar bebyggelse när man planerar nytt, med en 
målsättning att reducera koldioxidavtrycket.  
Viktigt att bygga klimatsmart. Föreslagen bebyggelse i form av flerbostadshus är de hus med i princip 
högsta möjliga klimatavtryck.  
Eftersom kommunen också tidigare under året fattat beslut i att minska från 15 000 bostäderna till 
7500 ska man nu ändra till en glesare och hållbarare bebyggelse med klimatsmartare villor, radhus och 
lägenheter i 2–3 våningshus i stället för 4–6. Vidare behöver man glesa ut och skapa möjlighet för att 
nederbörd skall kunna absorbera i större utsträckning. I nuvarande förslag finns ingen påtaglig 
planerad absorption inplanerad. 
Bensin och diselprisregleringen kommer att justera användande av fordon. 
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Kommunens svar 

Bebyggelsens klimatavtryck är en viktig fråga att jobba vidare med. Att tydligare koppla och bryta 
ner koldioxidbudgeten och utvärdera planerad bebyggelse mot den är ett viktigt steg för att kunna 
minska klimatavtrycket.  

Dagvatten och skyfall har studerats på en övergripande nivå och kommer att planeras mer i detalj i 
respektive projekt. Genom tänket med att samla bland annat bilparkering i gemensamma 
mobilitetshubbar så behöver det inte byggas parkeringsgarage på alla kvarter vilket gör att vi får 
grönare innergårdar som klarar av att ta omhand mer vatten. Stadsutvecklingsstrategin, tillsammans 
med kommunens grönstrukturplan och kommande arbete, kommer se till att ökande 
nederbördsmängder kommer kunna hanteras på ett säkert och hållbart sätt.  

Om drivmedelspriset stiger så är det fördelaktigt att bo i en stadsdel där det finns service, 
kollektivtrafik och väl utbyggda gång- och cykelvägar.  

När det gäller att minska antalet bostäder från 15 000 till 7 500 har följande hänt: Knivsta 
kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att kommunen skulle ta initiativ till en omförhandling av 
det så kallade Fyrspårsavtalet med staten. Målet var att minska kommunens åtagande från 15 000 
till 7 500 bostäder fram till 2057. Knivsta kommun skickade in en begäran om omförhandling till 
staten, och i december kom svaret: Staten avslog kommunens begäran om att omförhandla avtalet. 
Läs mer här: knivsta.se/fyrspårsavtalet 

För att kunna utvecklas på ett hållbart sätt behöver kommunen i sin planering göra avvägningar 
mellan allmänna och enskilda intressen. Stadsutvecklingsstrategin bidrar till allmänna nyttor i form 
av grönskande, varierade, trivsamma miljöer där fler har nära till mer, utan att skapa orimlig negativ 
konsekvens för enskilda. Mer detaljerad placering och utformning av bebyggelsen utreds vidare i 
respektive detaljplan och det kommer då finnas möjlighet att påverka. Se även “Kommunens 
övergripande svar på synpunkter som ifrågasätter stadsutvecklingsstrategin mer generellt” på sidan 
12 i denna dialogredogörelse.  

 
 
Privatperson 157 
 
Bygg villa och radhusområden istället för täta områden med enbart lägenheter utan grönska. Invånare 
kommer välja bort områden med bostäder på tät och liten yta där 1/3 hyresrätter inte tas om hand.  
 

Kommunens svar 

En bärande idé i stadsutvecklingsstrategin är att bebyggelsen inte ska vara för hög i stadsdelarna, 
utan byggas i så kallad mänsklig skala med plats för både flerbostadshus och radhus. På sidan 43 i 
strategin finns exempel på hur kvarter kan komma att se ut. Det handlar om små och blandade 
kvarter, med byggnader i olika höjd och med plats för verksamheter som butiker och annan service 
nära de boende. Det ska vara "lagom" tätt och högt - i de tätare delarna ska de flesta byggnader ha 
4–5 våningar, i övrigt 2–4 våningar. Det finns också plats för mer luftiga kvarter för till exempel 
friliggande förskolor eller mindre parker. 

Det finns poänger med att bygga sammanhållet och ”lagom” högt. En viktig sådan är att vi då kan 
spara värdefull natur och jordbruksmark intill stadsdelarna. 

Strategin möjliggör för att skapa en blandad bebyggelse, med bland annat radhus. Att bygga 
småhusområden i de två stadsdelarna är inte aktuellt, eftersom det skulle kräva stora mängder mark 
för att kunna bygga tillräckligt många bostäder. Detta skulle innebära omfattande exploatering på 
värdefull jordbruksmark, naturområden och/eller privat ägda fastigheter, vilket inte är förenligt med 
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kommunens Vision 2025, Fyrspårsavtalet eller plan- och bygglagen. I kommande 
detaljplaneprocesser kan det dock visa sig att det på vissa platser är mest lämpligt att bygga ett 
mindre antal småhus.  

Att planerna för de två stadsdelarna inte rymmer småhus utesluter inte att sådana kan byggas på 
andra platser i kommunen. Stadsutvecklingsstrategin gäller just för de två planerade stadsdelarna i 
västra Knivsta och Alsike stationssamhälle. I övriga kommunen gäller översiktsplanen när nya 
områden planeras och byggs. 

Den sociala hållbarheten har varit viktig när kommunen har tagit fram stadsutvecklingsstrategin. 
Den uppnår vi bland annat genom en blandad bebyggelse där alla kan ha möjlighet att bo, med 
bostäder med olika upplåtelseformer och i olika höjder. och storlekar. 

För att kunna utvecklas på ett hållbart sätt behöver kommunen i sin planering göra avvägningar 
mellan allmänna och enskilda intressen. Stadsutvecklingsstrategin bidrar till allmänna nyttor i form 
av grönskande, varierade, trivsamma miljöer där fler har nära till mer, utan att skapa orimlig negativ 
konsekvens för enskilda. Mer detaljerad placering och utformning av bebyggelsen utreds vidare i 
respektive detaljplan och det kommer då finnas möjlighet att påverka. Se även “Kommunens 
övergripande svar på synpunkter som ifrågasätter stadsutvecklingsstrategin mer generellt” på sidan 
12 i denna dialogredogörelse.  

 
 
Privatperson 158 
 
Det behövs en samordnare av kommuninvånarnas frågor/klagomål och förslag gentemot kommun, 
region, privata aktörer, statliga verk samt departement. Det behövs en samordnare som löpande och av 
mera akut natur kan hantera uppkomna trafikproblem, vatten och elförsörjning, skador, buller och så 
vidare.  
Det behövs akuta klimatanpassade åtgärder i den tilltänkte planen. Knivsta (Alsike, Nydal och Ängby) 
behöver specialstuderas så att extremvärme, plötsliga höga snömängder, vattenmängder kan 
omhändertas på ett lämpligt sätt. Det gäller till exempel smala gators möjlighet att hantera 
snömängder, brandrisk i gräs och skog, krisberedskap vad gäller lager och evakuering, vattenrörs 
dimensionering, skyddsvallar etcetera. 
Knivstaån bör iordningställas och röjas till ett fint promenadstråk i stil med Fyrisån i Uppsala. 
Säkerställ kameraövervakning.  
Säkerställ framkomlighet för ambulans och polis, se över möjlighet till lokalpolisstation. 
Säkerställ att det finns en plan för tegelhusen vid Ängby med vårdscentral mm. Riv, bygg om, 
uppdatera, sälj ut och fräscha upp. Bjud in företag, butiker, etcetera.  
Bygg en större central park i närheten av stationen som binder ihop Ängby med centrum. 
Sprid ut den kulturella verksamheten. Upplåt kulturverksamheter på fler ställen i Nydal/Ängby och 
Alsike. Varför inte en biograf eller teater? Kombinera verksamheter vid eventuellt uppförande av nya 
sporthallar. 
Centrala Ängby behöver en mångfald av villor (småstadsidyllen) i kombination med bostadsrätter. 
Idag byggs för många hyresrätter.  
Tåginfarten till Knivsta, både norra och södra och centrala behöver ges en större estetisk inramning. 
Bort med nedklottrade plank, grustag, skrotsamlingar, bilkyrkogårdar, etc. Fram med digitala skyltar, 
ljussättningar, blommor, vackra byggnader etcetera. 
Centrala Ängby innehåller idag en stor fotbollsplan med stor grön granhäck. Bevara den gröna väggen 
gentemot radhusen längs fotbollsvägen samt Ängbyvägen. Väljer man att riva granhäcken och flytta 
fotbollsplanen bör särskild hänsyn tas mot alla fastigheter mot Fotbollsvägen till, promenadstråk bör 
kantas av grönstråk och planteringar.  
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Kommunens svar 

Kommunen tackar för synpunkten om att det behövs en samordnare som kan hantera mer akuta 
problem. Den vidarebefordras till samhällsbyggnadskontoret samt enheten för säkerhet och 
beredskap. 

Kommunen tackar vidare för flera goda idéer vad gäller kultur, användning av befintliga byggnader 
och övriga förbättringsförslag! Planeringen i stadsutvecklingsstrategin är på en mer övergripande 
nivå men kommunen tar med sig de goda idéerna till framtida planering. 

Hur grönstrukturen kan användas för klimatanpassande funktioner kommer att utredas vidare, dels i 
kommande revidering av översiktsplanen, dels i det fortsatta planarbetet med planprogram och 
detaljplaner. 

Vi tar med oss tipset om hur Fyrisån iordningställts i det fortsatta planeringsarbetet. 

En stadspark planeras mellan Engvallen och det planerade Knivsta resecentrum vid Knivsta station.  

 
 
Privatperson 159 (anonym) 
 
Behåll Knivsta som ett småskaligt samhälle med låg befolkningstäthet. 

Planera för fler villaområden med en blandning av fristående hus med tomtstorlekar runt 1000 
kvadratmeter, samt radhus med tomtstorlekar runt 200-300 kvadratmeter per bostad. Förhindra 
byggandet av hyresrätter. 

Om lägenheter måste byggas bör de vara bostadsrätter eller ägarlägenheter med hög standard. Riv upp 
Fyrspårsavtalet och betala det eventuella vitet.  

 
Kommunens svar 

Stadsutvecklingsstrategin följer åtagandena i Fyrspårsavtalet - men är inte avhängigt av det. Knivsta 
fortsätter nämligen att växa oavsett avtal. Många vill flytta hit och läget är attraktivt, mitt i regionen 
Uppsala-Stockholm.  

Med Stadsutvecklingsstrategi 2035 kan kommunen ta ett samlat grepp för att möta den förväntade 
tillväxten och ge Knivsta goda förutsättningar för framtiden. Strategin möjliggör för att skapa en 
blandad bebyggelse, med bland annat radhus. Att bygga småhusområden i de två stadsdelarna är 
inte aktuellt, eftersom det skulle kräva stora mängder mark för att kunna bygga tillräckligt många 
bostäder. Detta skulle innebära omfattande exploatering på värdefull jordbruksmark, naturområden 
och/eller privat ägda fastigheter, vilket inte är förenligt med kommunens Vision 2025, 
Fyrspårsavtalet eller plan- och bygglagen. I kommande detaljplaneprocesser kan det dock visa sig 
att det på vissa platser är mest lämpligt att bygga ett mindre antal småhus.  

Att planerna för de två stadsdelarna inte rymmer småhus utesluter heller inte att sådana kan byggas 
på andra platser i kommunen. Stadsutvecklingsstrategin gäller just för de två planerade stadsdelarna 
i västra Knivsta och Alsike stationssamhälle. I övriga kommunen gäller översiktsplanen när nya 
områden planeras och byggs. Den sociala hållbarheten har varit viktig i arbetet med 
stadsutvecklingsstrategin. Den uppnår vi bland annat genom en blandad bebyggelse där alla kan ha 
möjlighet att bo, med bostäder med olika upplåtelseformer och i olika höjder och storlekar. Då får 
vi en blandad befolkning, och det i sin tur motverkar segregation och ger trygghet, trivsel och 
gemenskap.  
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Se även “Kommunens övergripande svar på synpunkter som ifrågasätter stadsutvecklingsstrategin 
mer generellt” på sidan 12 i denna dialogredogörelse.  

  
 
Privatperson 160 
 
Jag håller med om att vi behöver bygga men jag önskar att ni kunde bygga med mera tillförsikt. Det 
prioriteras för många bostäder. Det behövs även en park centralt. Enköping eller Norrköping är mysigt 
med en blandning av grönska och bostäder. 

Covidtider och dåligt fungerande kollektivtrafik innebär ett behov av bil. Gredelbyleden är snart den 
enda passagen över järnvägen, då är det dumt att bygga den till stadsgata. Stadsgata för mig är en gata 
med gåendehastighet. Det kommer inte gå att bygga bort bilen. Det är för lite parkeringar vid nya 
byggnationer. Det går snabbare att åka bil. Det vore också bra om kollektivtrafik via buss kunde 
förbättras så att det går snabbare och med bättre information om inställda turer etcetera.  

Förslaget är för storskaligt och det är inget att sträva efter att göra Knivsta till Stockholm.  

 
Kommunens svar 

De nya stadsdelarna kommer att rymma mycket grönska och följer kommunens grönstrukturplan 
(knivsta.se/grönstrukturplan). Det finns också yta för en stadspark inplanerad.  

Gredelbyleden kommer även framöver att vara en viktig led över järnvägen. Att den görs om till 
stadsgata ger den en mer levande karaktär, och det blir tryggare för oskyddade trafikanter som 
gående och cyklister att färdas längs med den.  

Ytterligare passager över järnvägen kommer att behövas i framtiden, dels för att gående och 
cyklister lätt ska kunna ta sig mellan östra och västra delen av tätorterna, dels för motorfordon för 
att få en ökad robusthet i vägnätet. 

Det kommer fortsatt vara möjligt att ha bil. Men i de nya stadsdelarna kommer det ofta vara 
smidigast att gå eller cykla eller åka kollektivt, eftersom kollektivtrafiken, gång- och cykelvägar ska 
vara väl utbyggda. Inriktningen är att det ska bli lättare att anpassa färdmedel utifrån vilken resa 
man ska göra. Det kommer också att möjliggöras för bilpooler och andra delningslösningar. Om vi 
kan minska behovet av bil och andra fordonstransporter inne i stadsdelarna blir det tryggare. 
Dessutom påverkas inte klimatet negativt. Inrikes transporter står idag för en stor del av våra totala 
utsläpp gällande koldioxid. 

För att kunna utvecklas på ett hållbart sätt behöver kommunen i sin planering göra avvägningar 
mellan allmänna och enskilda intressen. Stadsutvecklingsstrategin bidrar till allmänna nyttor i form 
av grönskande, varierade, trivsamma miljöer där fler har nära till mer, utan att skapa orimlig negativ 
konsekvens för enskilda. Mer detaljerad placering och utformning av bebyggelsen utreds vidare i 
respektive detaljplan och det kommer då finnas möjlighet att påverka. Se även “Kommunens 
övergripande svar på synpunkter som ifrågasätter stadsutvecklingsstrategin mer generellt” på sidan 
12 i denna dialogredogörelse.  

  
 
Privatperson 161 (anonym) 
 
Jag tycker att framtidsbild C, gles bebyggelse främst villor och radhus, är den framtid som jag främst 
vill se att Knivsta utvecklas åt. Jag läser samtidigt att det är den bilden som man tror är sämst ur ett 
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hållbarhetsperspektiv och utifrån detta har man gjort förslagen så de håller utifrån ett hållbart 
perspektiv. Då tycker jag att det är viktigt att man tänker trygghet, inte bygga höghus, kanske är till 
och med femvåningshus för högt, så att man inte får en förortskänsla i bebyggelsen utan behåller den 
känslan som finns i Knivsta idag. 
 

Kommunens svar 

En bärande idé i stadsutvecklingsstrategin är att bebyggelsen inte ska vara för hög i stadsdelarna, 
utan byggas i så kallad mänsklig skala med plats för både flerbostadshus och radhus.  

Att bygga småhusområden i de två stadsdelarna är inte aktuellt, eftersom det skulle kräva stora 
mängder mark för att kunna bygga tillräckligt många bostäder. När vi bygger mer sammanhållet kan 
vi spara värdefull natur och jordbruksmark intill stadsdelarna. Då kan Knivstas personlighet och 
karaktär bevaras, och det blir nära till naturen.  

Den sociala hållbarheten är viktig i arbetet med stadsutvecklingsstrategin. Stadsdelarna ska vara 
trygga och trivsamma för alla åldrar, med nära till grönska och natur både inne i stadsdelarna och 
intill. Kvarteren ska vara små och blandade, med byggnader i olika höjd och med plats för 
verksamheter som butiker och annan service nära de boende. 

Ambitionen är att stadsdelarna ska få den känsla som du efterfrågar: relativt småskaligt och tryggt, 
med en bevarad identitet. 

För att kunna utvecklas på ett hållbart sätt behöver kommunen i sin planering göra avvägningar 
mellan allmänna och enskilda intressen. Stadsutvecklingsstrategin bidrar till allmänna nyttor i form 
av grönskande, varierade, trivsamma miljöer där fler har nära till mer, utan att skapa orimlig negativ 
konsekvens för enskilda. Mer detaljerad placering och utformning av bebyggelsen utreds vidare i 
respektive detaljplan och det kommer då finnas möjlighet att påverka. Se även “Kommunens 
övergripande svar på synpunkter som ifrågasätter stadsutvecklingsstrategin mer generellt” på sidan 
12 i denna dialogredogörelse.  

 
 
Privatperson 162 (anonym) 
 
Bygg inte två nya stadsdelar utan noggrann planering 
 

Kommunens svar 

Vi instämmer – och stadsutvecklingsstrategin är en del av den noggranna planeringen.  

Med den tar kommunen ett samlat grepp om stadsbyggandet och sätter en grundstruktur för de två 
framtida stadsdelarna, med strukturförslag för kvarteren och lösningar för stadsutvecklingen. Den 
blir sedan det dokument som vi på Knivsta kommun lutar oss mot när vi exempelvis tar emot 
ansökningar för nya detaljplaner, och när vi fattar beslut om hur byggnader och bostäder ska 
planeras och se ut i de nya stadsdelarna.  
 
Planeringen kommer att fortsätta framöver, både i form av detaljplaner och genom andra processer 
på kommunen. Det kommer finnas fler möjligheter att påverka. 

 
 
Privatperson 163 
 
Bygg inte så mycket nytt, utan noggrann planering, det är inte bråttom. 
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1. Anställ en stadsarkitekt 
2. Invänta slutgiltig spårdragning från Banverket. 
3. Utlys arkitekttävling för de nya stadsdelarna. Skulle ge stort intresse 
4. Se till att infrastrukturen matchar utbyggnadsplanerna. Det vill säga; vägar, busstrafik, 
parkeringsplatser vid tågstation (erna), el och VA osv. 
5. Bygg gärna så att alla åldersgrupper vill bo i Knivsta. Inte bara barnfamiljer som flyttar när barnen 
är färdiga med skolan. Tär på kommunalskatten 
 

Kommunens svar 

Stadsutvecklingsstrategin är en del av den noggranna planeringen. Den tar ett samlat grepp om 
stadsbyggandet och sätter en grundstruktur för de två framtida stadsdelarna, med strukturförslag för 
kvarteren och lösningar för stadsutvecklingen. Den kommer att vara det dokument som vi på 
Knivsta kommun lutar oss mot när vi exempelvis tar emot ansökningar för nya detaljplaner i 
framtiden, och när vi fattar beslut om hur byggnader och bostäder ska planeras och se ut i de nya 
stadsdelarna.  

Planeringen kommer att fortsätta, både i form av detaljplaner och med andra processer på 
kommunen. Utifrån kommunens behov och prioriteringar i budget kommer det tillses att den 
fortsatta stadsplaneringen görs på ett bra sätt. Det är starkt prioriterat att du som bor och verkar i 
Knivsta kommun ska kunna vara med och påverka. 

Genom att samordna processerna för infrastruktur och stadsutveckling kan båda parter spara 
resurser och utvecklingen bli mer hållbar. Kontinuerlig dialog sker med bland annat Trafikverket 
och regionen.  

Kommunen tackar för idén om arkitekttävling i fortsatt planering. 

Stadsutvecklingsstrategin har kompletterats med en stadsutvecklingsprincip som belyser vikten av 
att tidigt satsa på infrastruktur. 

En bärande del av stadsutvecklingsstrategins inriktning är att bygga blandat vad gäller 
boendeformer, boendestorlekar och upplåtelseformer, men också att se till att det finns kommunalt 
och kommersiellt serviceutbud samt arbetsplatser som passar flera. 

 
 
Privatperson 164 (anonym) 
 
Vi behöver ingen station i Alsike som drar till sig kriminalitet. Vi behöver ingen stadsbebyggelse. Vi 
behöver inte den typ miljö som ni planerar.  
 

Kommunens svar 

Knivsta fortsätter att växa. Utvecklingen som föreslås i stadsutvecklingsstrategin motsvarar ungefär 
den tillväxttakt som varit under de senaste tio åren. Med hjälp av strategin kan kommunen ta ett 
samlat grepp för att möta den förväntade tillväxten och ge Knivsta goda förutsättningar för 
framtiden. När vi bygger sammanhållet, ”lagom” tätt och högt, kan vi spara värdefull natur och 
jordbruksmark intill stadsdelarna. Då kan Knivstas personlighet och karaktär bevaras, och det blir 
nära till orörd natur.  

Den sociala hållbarheten är viktig i arbetet med stadsutvecklingsstrategin. Stadsdelarna ska vara 
trygga och trivsamma för alla åldrar, med nära till grönska och natur både inne i stadsdelarna och 
intill. Kvarteren ska vara små och blandade, med byggnader i olika höjd och med plats för 
verksamheter som butiker och annan service nära de boende. 
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Ambitionen är att stadsdelarna ska få den känsla som du efterfrågar: relativt småskaligt och tryggt, 
med en bevarad identitet. 

För att kunna utvecklas på ett hållbart sätt behöver kommunen i sin planering göra avvägningar 
mellan allmänna och enskilda intressen. Stadsutvecklingsstrategin bidrar till allmänna nyttor i form 
av grönskande, varierade, trivsamma miljöer där fler har nära till mer, utan att skapa orimlig negativ 
konsekvens för enskilda. Mer detaljerad placering och utformning av bebyggelsen utreds vidare i 
respektive detaljplan och det kommer då finnas möjlighet att påverka. Se även “Kommunens 
övergripande svar på synpunkter som ifrågasätter stadsutvecklingsstrategin mer generellt” på sidan 
12 i denna dialogredogörelse.  

  
 
Privatperson 165 
 
Två nya spår genom Knivsta och Alsike leder till ökat buller och försämrad boendemiljö, lägre 
utbyggnadstakt än det som föreslås än i förslaget och tydligare konsekvensanalyser kring de olika 
stegen, bevara fler grönytor och åkermark, tänk till kring parkeringsmöjligheter och kollektivtrafik - 
redan nu behövs fler direktbussar mellan Alsike och Uppsala, frågetecken kring hur detta påverkar 
Knivsta kommuns ekonomi och nödvändiga investeringar. 
 

Kommunens svar 

Det är ännu inte bestämt var de två spåren ska gå – som en del i framtagandet av en järnvägsplan för 
järnvägens utbyggnad så kommer Trafikverket att göra en lokaliseringsutredning där det bestäms 
var de ska placeras. I den utredningen så kommer bland annat påverkan av buller att utvärderas. 
Utredningen kommer att påbörjas under 2022.  

De nya stadsdelarna kommer att rymma mycket grönska och följer kommunens grönstrukturplan 
(knivsta.se/grönstrukturplan). Det finns också yta för en stadspark inplanerad. När vi bygger 
sammanhållet och ”lagom” tätt och högt kan spara värdefull natur och jordbruksmark intill 
stadsdelarna.  

Utvecklingen som föreslås i stadsutvecklingsstrategin motsvarar ungefär den tillväxttakt som varit i 
Knivsta kommun under de senaste tio åren. Många verkar vilja flytta hit och det verkar inte heller 
som intresset sjunker, snarare tvärtom. Med hjälp av strategin kan vi på kommunen ta ett samlat 
grepp för att möta den förväntade tillväxten och ge Knivsta goda förutsättningar för framtiden. Då 
kan vi planera för ett framtidens Knivsta som är robust och hållbart, och som många kan trivas med 
och känna sig delaktiga i. 

När det gäller kommunikationerna så utreds de närmare bland annat inom det arbete som pågår med 
en transportplan för hela Knivsta kommun. Gång-, cykel- och kollektivtrafik kommer att vara norm 
i stadsdelarna, med en väl utbyggd kollektivtrafik och ny station i Alsike. Självklart finns det också 
möjlighet att nyttja bil. Parkering är planerad till så kallade mobilitetshubbar, som fungerar ungefär 
som parkeringshus men som också rymmer andra möjligheter för transport och mobilitet. Det kan 
handla om delningslösningar som bilpooler och pooler för elscootrar, så att de boende i stadsdelarna 
inte behöver äga ett eget fordon för att kunna transportera sig enkelt och effektivt. Läs om dem på 
knivsta.se/mobilitetshubb. 

I framtiden kommer Knivsta kommun att behöva ytterligare överfarter över järnvägen, både för 
motorfordon och för gående/cyklister. Det finns förslag till placering av sådana överfarter i 
stadsutvecklingsstrategin. I dagsläget är det dock inte säkert att placeringarna blir just där – 
utredningar pågår. Det är dock säkert att det kommer att bli fler överfarter eftersom de behövs för 
att möta framtidens transportbehov. 
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Se även “Kommunens övergripande svar på synpunkter som ifrågasätter stadsutvecklingsstrategin 
mer generellt” på sidan 12 i denna dialogredogörelse.  

 
 
Privatperson 166 
 
Känslan i Knivsta håller på att försvinna och ersättas av storhetsvansinne. Självklart behöver ett 
samhälle som Knivsta växa, men behåll kärnan. Låg bebyggelse och luft mellan husen. En/två-
våningshus mestadels i trä eller tegel.  
Behåll öppna gröna ytor som gräsmattor och ängar, låt träden fortsätta finnas och behåll den mysiga 
känslan. 
 

Kommunens svar 

Ambitionen är att stadsdelarna ska få den känsla som du efterfrågar: relativt småskaligt och tryggt, 
mycket grönska och mötesplatser som parker och torg. Den sociala hållbarheten har varit viktig när 
kommunen har tagit fram stadsutvecklingsstrategin. Den uppnår vi bland annat genom trygga och 
trivsamma gaturum, en blandad bebyggelse där alla kan ha möjlighet att bo, service som skolor, 
vård och butiker samt grönska och natur. 

Den bärande idén i stadsutvecklingsstrategin är att bebyggelsen inte ska vara för hög i stadsdelarna, 
utan byggas i så kallad mänsklig skala med plats för både flerbostadshus och radhus. Det ska vara 
"lagom" tätt och högt - i de tätare delarna ska de flesta byggnader ha 4–5 våningar, i övrigt 2–4 
våningar. Det finns också plats för mer luftiga kvarter för till exempel friliggande förskolor eller 
mindre parker. Det finns goda poänger med att bygga sammanhållet. En viktig sådan är att vi då kan 
spara värdefull natur och jordbruksmark intill stadsdelarna. De planerade områdena kommer att 
rymma mycket grönska och följer kommunens grönstrukturplan (knivsta.se/grönstrukturplan). Det 
finns också yta för en stadspark inplanerad.  

Se även “Kommunens övergripande svar på synpunkter som ifrågasätter stadsutvecklingsstrategin 
mer generellt” på sidan 12 i denna dialogredogörelse.  

 
 
Privatperson 168, 169 
 
En förutsättning för varje form av dialog är att man är överens om ordens innebörd. Orden kan inte 
bara byta mening. Då pratar vi förbi varandra. Detta gäller bland annat Knivsta kommuns användning 
av orden småstad, dialog och hållbar. 
Den planerade staden kommer inte att ha någon likhet med en småstad. Husen får fler våningar, 
befolkningstätheten och invånarantalet blir högre. 
Den dialogen som pågått är inte en dialog eftersom den pågått när det varit semester och det är tyst och 
stängt i Knivsta. Medborgarråd och fokusråd är inte heller dialog eftersom det är kommunen som 
ställer frågorna.  
Hållbar används i stadsutvecklingsstrategin utan att definieras närmare. För att en stad ska vara hållbar 
krävs därför både klimat- och pandemianpassning. Att bygga mycket tätt gör att det blir trångt, och om 
medborgarna inte ska ha bil går det inte att ta sig härifrån. Regionen dessutom speciellt såbar med 
tanke på närheten till Arlanda.  
Grönska och natur kan minska konsekvenserna av värmeböljor och skyfall med åtföljande 
översvämningsrisk. I norra Alsike på östra sidan av järnvägen kommer merparten av skog och natur 
försvinna när staden ska byggas. Området får i huvudsak hårdgjord yta. Grönytor saknas för att suga 
upp vattnet på vägen mot Pinglaström och Trunsta träsk, som då riskerar att översvämmas med 
konsekvenser för järnvägstrafiken. Räcker fördröjningsdammar och gröna bäddar? 
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Tät sammanhållen bebyggelse leder till lokal temperaturhöjning vilket ökar risken för ohållbara 
situationer vid värmeböljor. Detta medför att stadsutvecklingsprinciperna 1 och 3 inte är förenliga med 
hållbarhet i förhållande till klimatförändringarna. 
För att klara dessa situationer kan vi komma att behöva sprida ut oss och bevara mer grönska 
i bebyggelsen snarare än att klumpa ihop oss på begränsade ytor. 
För att minimera intrång på fastigheter i Alsike borde båda de nya spåren läggas på den västra sidan.  
I stadsutvecklingsstrategin finns områden markerade som ’potentiell komplettering, privat ägande’, 
samtidigt som dessa i kommunens trafikplan [Utkast till Transportplan för hållbar mobilitet] på bilden 
“Målbild Knivsta” har en mycket hög befolkningstäthet. Man kan förmoda att kommunen inte vill 
redovisa målbilden eftersom man inte publicerat trafikplanen.  
Obalans i tillgången till grönområden i Alsike och Knivsta redan idag, vilket förstärks.  
Har varit aktiva när det gäller samhällsplaneringen, men det har varit svårt och ett obefintligt intresse 
från kommunens sida. Ett undantag var detaljplanen för Alsike Nord etapp 2.  
Erfarenheten visar att enda sättet att påverka är att överklaga – mycket trist för alla parter. Reell dialog 
och samverkan vore bättre.  
 

Kommunens svar 

Det är olyckligt att dialogen har upplevts negativt. Medborgardialog är prioriterat i Knivsta 
kommun. Under dialogperioden har olika aktiviteter genomförts, som möten och guidade 
promenader. Det har också funnits information som filmer, sammanfattningar, frågor och svar och 
kartor på kommunens webbplats, på adressen knivsta.se/knivsta2035. Med anledning av pandemin 
har tyvärr inte fysiska träffar kunnat genomföras, men vi tycker ändå att vi genom denna dialog har 
fått mycket kunskap och tankar kring stadsutvecklingen. Med hjälp av dem har vi nu reviderat 
stadsutvecklingsstrategin på olika sätt. Vi tar också med oss synpunkterna in i andra processer och 
projekt. 

Även när stadsutvecklingsstrategi är antagen så kommer det att finnas många möjligheter för dig 
som bor och verkar i Knivsta att fortsatt vara med och påverka utvecklingen. I samband med varje 
ny detaljplan bjuder kommunen in till samråd enligt plan- och bygglagen. Då kan alla som vill vara 
med och lämna synpunkter. Vi planerar också för andra dialoger framöver. De kan handla om hur 
en framtida Alsike station kan komma att se ut, vad som ska finnas i Knivsta stadspark och hur 
området kring Knivsta station ska utvecklas. 

Läs gärna mer om medborgardialogen och kommande medborgardialoger under kommunens svar 
till ett flertal samlade inkomna synpunkter på sidan 54 i denna redogörelse. Du kan också ta del av 
dialogen på knivsta.se/stadsutvecklingsstrategi 

I kommunens gällande översiktsplan och i den politiskt antagna Vision 2025 står att Knivsta ska 
utvecklas till en modern småstad. Stadsutvecklingsstrategin fokuserar på att peka ut inriktningen för 
hur småstadens kvaliteter kan skapas. Det innebär inte att det måste se ut på ett visst sätt – 
stadsutvecklingsstrategin sätter bara ramarna och grundstrukturen för de framtida stadsdelarna. Hur 
de olika kvarteren och byggnaderna ska se ut mer exakt bestäms i varje detaljplan. 

Flera av de synpunkter som kommit in handlar om energi och klimat. Stadsutvecklingsstrategin har 
nu kompletterats med tydligare beskrivning av vilka definitioner av hållbarhet som använts. Vi 
beskriver också stadsutvecklingsstrategin kontinuerligt justerats under processen för att bättre uppnå 
hållbarhetsmål i Agenda 2030. Sammantaget har kommunen med stadsutvecklingsstrategin och 
andra strategiska styrdokument en mycket bra inriktning för att minska klimatpåverkan, minska 
sårbarheten inför kriser och anpassa till ett förändrat klimat.  

Diskussioner om var de två spåren kan komma att dras sker i dialog med Trafikverket. Trafikverket 
utreder alternativa korridorer för spåren genom kommunen. En lokaliseringsutredning för val av 
korridor påbörjas under 2022.  
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Illustrationen “Målbild Knivsta” i utkastet till Transportplan för hållbar mobilitet är ingen 
hemlighet, utan visas även till exempel i avsnittet om Framtidsbilder i stadsutvecklingsstrategin. 
Målbilden var dock endast ett steg på vägen mot den stadsutvecklingsvision som nu finns att ta del 
av i stadsutvecklingsstrategin. 

För att kunna utvecklas på ett hållbart sätt behöver kommunen i sin planering göra avvägningar 
mellan allmänna och enskilda intressen. Stadsutvecklingsstrategin bidrar till allmänna nyttor i form 
av grönskande, varierade, trivsamma miljöer där fler har nära till mer, utan att skapa orimlig negativ 
konsekvens för enskilda. Mer detaljerad placering och utformning av bebyggelsen utreds vidare i 
respektive detaljplan och det kommer då finnas möjlighet att påverka. Se även “Kommunens 
övergripande svar på synpunkter som ifrågasätter stadsutvecklingsstrategin mer generellt” på sidan 
12 i denna dialogredogörelse.  

 
 
Privatperson 170  
 
Motsätter mig de förtätningsplaner som finns i mitt närområde, i synnerhet det som planeras på de 
grönområden som omger Apelsinvägen 1-55. De grönområden som finns uppskattas stort och används 
flitigt av våra barn som lekområden. Skogsdungen på kullen mellan lekparken Glasäpplet och 
Apelsinvägen samt den närliggande ängen borde göras till ett smultronställe likt Hasselbacken vid 
Högåsvägen.  
Västra Ängby är också ett område som behållit sin unika karaktär sedan 70-talet med låga trähus och 
öppna ytor och grönområden. Vid eventuell nybyggnation behöver det unika bevaras och det nya 
harmonisera. 
Att exploatera för bostäder på Ängby industriområde och kanske också på grusplanen/snöupplaget vid 
"entrén" till Västra Ängby känns vettigt, men bygg villor och radhus och behåll öppna gröna ytor för 
rekreation.  
 

Kommunens svar 

Flera synpunkter har inkommit om just området vid Apelsinvägen och strukturförslaget har nu 
ändrats - se sidan 40 i strategin. 

Den föreslagna strukturen är schematisk och kommer att utredas vidare avseende bland annat 
fornlämningar, skala och bebyggelsens volym i senare skede. Bostäder måste få plats inom 
kollektivtrafiknära läge för att ambitionerna med Fyrspårsavtalet ska kunna uppnås.  

Inför den fortsatta planeringen av Ängbyetappen kommer vi att utreda hur marken användas idag, 
hur barn använder dungen och vilka naturvärden som finns på plats. Då kan vi bedöma av i vilken 
grad de kan bevaras eller kompenseras för på annan plats. Vi tackar för tipset om att göra det till ett 
smultronställe och tar med det i den fortsatta planeringen.  

 
 
Privatperson 171 
 

1. Anmärkningsvärt att starta arbetet med att ta fram en stadsutvecklingsstrategi utan beslut i 
kommunfullmäktige eller annan nämnd. Går inte att överklaga för invånare.  

2. Övergripande så är hela förslaget extremt dåligt ur ett socialt hållbarhetsperspektiv. 
Utbyggnadstakten riskerar att göra att många flyttar hit snabbt och blir anonyma vilket skapar 
otrygghet. Små lägenheter ökar omsättningen av kommuninvånare vilket minskar social 
kontroll. 
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3. Förslaget att dra 2 spår genom centrala Knivsta kommer innebära fortsatta farliga 
godstransporter samt fördubbling av bullernivåerna. Det vore bättre att dra spåren utanför 
kommunens centrala delar. 

4. Förslaget innehåller stora ingrepp i bostadsnära naturområden, vilka har stor betydelse för små 
barn. Skogsdungar i västra och östra Ängby bör bevaras och Hammaren bli naturreservat.  

5. Ekonomiskt och ekologiskt dåligt att göra park av industriområdet längs järnvägen och 
bebygga befintliga fotbollsplaner.  

6. Kraftig exploatering kommer innebära stor påfrestning och översvämningsrisk på Knivstaån 
vid större regnmängder. Det finns stor risk för jordskred för området bakom Högåsskolan då 
det står på gamla sågverksmassor. 

7. Flera av förslagen på bebyggelse är placerad på odlingsmark, som det inte är tillåtet att bygga 
på.  

8. Det är ett betydande intrång i den privata äganderätten som kommunen gör när man 
planlägger privat mark i sina förslag. 

9. Att det inte finns någon ekonomisk kalkyl på hur detta kommer att påverka kommunen och 
dess invånare är inte försvarbart. 

10. Positivt att Engvallen bevaras men Knivsta IK måste få tillgång till ytterligare planer i 
anslutning till Engvallen. Föreslår att Pizzavallen bevaras som grönområde och att 
industriområdet på andra sidan ån bibehåll istället för att göras om till park. 

11. Att bygga nära befintligt reningsverk är inte möjligt med hänsyn till de dofter som kommer 
där ifrån. Renigsverket kommer att vara kvar även vid en anslutning till Käppala och det 
måste finnas vägförbindelse fram dit. Nu ser det ut som att vägen kommer vara en vattenpark 
vilket är helt vilseledande. Kommunen kommer knappast att ha råd att investera så mycket för 
att få till en vattenpark! 

12. Förslaget på bro över järnvägen kommer inte kunna se ut som på skissen och det finns det 
massor av handlingar kring i kommunen. 

13. Ängbypark är en fantastisk tillgång för människorna i kommunen. Tillhörande parkeringsplats 
bör bevaras.  

14. Planen är inte framtagen med ett barnperspektiv vilket är tydligt då man tar bort befintliga 
fotbollsplaner och bostadsnära skogsområden. 

15. Det behövs betydligt mer grönområden i Lötängen annars kommer det bli stora 
översvämningar längre ned mot Servicehuset. 

16. Det är rena flosklerna att beskriva Västra Knivsta och Norra Alsike som två grönskande 
stadsdelar. Det kommer bli hög tät bebyggelse där det finns minimalt med utrymme för någon 
grönska, och inte en massa affärer. Vad är stadskvaliteter? I Knivsta bor man för att man inte 
vill bo i en stad. 

17. Hur ska personer med funktionsnedsättningar kunna bo i Knivsta när de inte kommer att ha 
tillgång till en parkeringsplats i direkt närhet av sin bostad?  

18. Planen borde ta hänsyn till elbilar och självkörande fordon.  
19. Nydal kan inte börja byggas innan det finns ytterligare en överfart över järnvägen. Viktigt inte 

minst för räddningstjänsten.  
20. Inte verklighetsförankrat att lokala föreningar kommer kunna hyra lokaler i nybyggda privata 

fastigheter.  
21. Arkitektpolicyn borde vara tvingande för byggherrar. 
22. Små barn behöver ha skogen max 100 meter från sitt hem. Inte 800 meter.  
23. Vore intressant att veta hur bussarna ska trafikera Nydal. 
24. Tyvärr innehåller förslaget en massa floskler och fina ord om grönområden då det i 

verkligheten innebär färre grönområden och mindre sociala kontakter då de boende inte 
kommer att känna varandra. 
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Kommunens svar 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-23 att anta Projektdirektivet för Utvecklingsprogram Knivsta 
2035, som bland annat beskriver att en stadsutvecklingsstrategi ska tas fram. Kommunstyrelsens 
beslut ersätter samhällsutvecklingsnämndens beslut 2018-04-16 om att ta fram detaljplaneprogram 
för Knivsta och Alsike tätorter.  

Ambitionen är att möjliggöra för två grönskande stadsdelar. I arbetet med att planera in grönska, 
växtlighet och närhet till natur och friluftsliv följer vi kommunens grönstrukturplan och riktlinjerna 
i den (ta del av den på knivsta.se/grönstrukturplan). Bland annat genom att bygga ”lagom” tätt och 
högt, och genom att samla parkeringsplatser i mobilitetshubbar, kan vi spara mark för parker och 
grönområden inne i stadsdelarna och behålla naturområden, jordbruksmark och skogar intill. 

Strategin har tagits fram utifrån högt ställda hållbarhetsambitioner och har kontinuerligt justerats för 
att ännu bättre uppfylla målen. Kommunens sakkunniga, externa experter och forskare som varit 
involverade bedömer att strategin ger goda förutsättningar för att förbättra den sociala hållbarheten.  

Transport av farligt gods kommer sannolikt fortsätta genom Knivsta oavsett var spåren går då den 
trafiken ska till Rosersberg, som inte nås med Arlandabanan. 

I kommande planprogram och detaljplaner kommer djupare utredningar göras bland annat vad 
gäller ekonomisk kalkyl, barnkonsekvens, dagvatten, risk, tekniska anläggningar så som 
avloppsvattenhantering.  

På lång sikt hoppas kommunen få till en bättre koppling över järnvägen än den som diskuteras för 
tillfället. Ytterligare planskilda passager kommer att behövas, dels för att gående och cyklister lätt 
ska kunna ta sig mellan östra och västra delen av tätorterna, dels för motorfordon för att få en ökad 
robusthet i vägnätet.  

Bebyggelsen i de två stadsdelarna kommer uppföras i huvudsak mellan 2 och 5 våningar, med gott 
om utrymme för grönska i form av bevarade naturområden, större och mindre parker, grönska i 
gaturum samt bättre förutsättningar för grönska och växtlighet på bostadsgårdarna. Det är ännu för 
tidigt att säga exakt hur de kommande kvarteren kommer att se ut – det bestäms först i de 
kommande detaljplanerna. Bebyggelsen kommer dock att luta sig mot kommunens antagna strategi 
Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy. Du kan ta del av den på 
knivsta.se/stadsbyggnadsprinciper. 

Angöring och parkering för personer med funktionsnedsättning kommer lösas genom 
kantstensparkering, precis som beskrivs på flera ställen i dokumentet.  

Efter att ha tagit del av inkomna synpunkter har vi nu kompletterat strategin med förtydliganden 
kring vikten av att få till infrastruktur i ett tidigt skede. Bland annat har vi lagt till en ny 
stadsutvecklingsprincip som beskriver detta, se sida 35 i strategin.  

Kommunen har kontinuerlig dialog med Region Uppsala för att säkerställa att kollektivtrafiken 
fungerar bra redan tidigt i utbyggnadsprocessen.  

För att kunna utvecklas på ett hållbart sätt behöver kommunen i sin planering göra avvägningar 
mellan allmänna och enskilda intressen. Stadsutvecklingsstrategin bidrar till allmänna nyttor i form 
av grönskande, varierade, trivsamma miljöer där fler har nära till mer, utan att skapa orimlig negativ 
konsekvens för enskilda. Mer detaljerad placering och utformning av bebyggelsen utreds vidare i 
respektive detaljplan och det kommer då finnas möjlighet att påverka. Se även “Kommunens 
övergripande svar på synpunkter som ifrågasätter stadsutvecklingsstrategin mer generellt” på sidan 
12 i denna dialogredogörelse.  
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Privatperson 172 
 
Hoppas att kommunstyret denna gång faktiskt tar åt sig av alla kommentarer som invånarna har lämnat 
in. Kommunen sopar under mattan de negativa synpunkterna kring Fyrspårsavtalet och Knivstas 
framtid. Synpunkter på detaljplaner besvaras med samma standardsvar. Det spelar ingen roll vad 
invånarna tycker.  
Trodde att medborgarundersökningarna var ett tecken på att kommunen ville veta vad invånarna 
tyckte, men riktade frågor gjorde att det inte gick att säga det man ville framföra.  
Hur kan kommunstyret motivera den fortsatta utbyggnaden? Beslutsfattarna utgår för mycket från 
framtida befolkning. Nuvarande befolkning vill inte växa med 15 000 bostäder, ha grönområden 
förstörda, ökad kriminalitet, miljoninvesteringar i att byta reningsverk med mera. 
Om man påstår sig ha fått positiva åsikter om stadsutvecklingsstrategin så måste man presentera fakta.  
Varför finns det aldrig pengar till att renovera och försköna det som redan finns i kommunen men det 
uppenbarligen finns oändligt med pengar för massa annat? Mindre pengar till konst, mer på renovering 
av essentiella byggnader.  
Bygg ut samtliga lekparker. Grönområden behöver vara stora. Renovera Ängbyskolan. Ängby park – 
viktig knytpunkt i Knivsta som kräver en stor parkeringsplats.  
Bra att minska bilåkandet men det kommer behövas många fler parkeringsplatser ändå. Behövs en till 
överfart över järnvägen i centrala Knivsta.  
Vad hände med att ha en stadsarkitekt i Knivsta? 
Taskigt att slå upp ett höghus direkt framför de nybyggda höghusen på Trunstavägen samt att hugga 
ner skogen och slå upp massa byggnader rakt framför villorna på Lyckåsvägen. 
Får de som påverkas ekonomisk ersättning för minskat värde på bostäder? 
Inget av det som fick mig att bli förälskad i Knvista finns kvar.  
Jag ville bo i en by på landet med direkt närhet till skog och mark men även till grannar, skola och 
enstaka livsmedelsbutik. Inte i en förort eller stad.  
 
 

Kommunens svar 

Kommunen redogör i denna dialogredogörelse för de synpunkter som inkommit under 
dialogperioden, och besvarar alla formella synpunkter – det vill säga de synpunkter som kommit in 
tillsammans med kontaktuppgifter till den som lämnat synpunkten.  

Det är tyvärr inte möjligt att tillmötesgå alla inkomna önskemål. Strategin är utformad för att ge en 
så stor samhällsnytta som möjligt. Med stadsutvecklingsstrategin tar vi ett samlat grepp om 
tillväxten för att kunna planera för ett framtidens Knivsta som är tryggt och trivsamt för alla åldrar. 
Strategin vill möjliggöra för en levande småstad, som tar med sig Knivstas identitet in i framtiden 
och samverkar med en aktiv landsbygd. När stadsdelarna hålls ihop och byggs ”lagom” högt och 
tätt kan mycket grönska, orörd natur och jordbruksmark bevaras.  

För att kunna utvecklas på ett hållbart sätt behöver kommunen i sin planering göra avvägningar 
mellan allmänna och enskilda intressen. Stadsutvecklingsstrategin bidrar till allmänna nyttor i form 
av grönskande, varierade, trivsamma miljöer där fler har nära till mer, utan att skapa orimlig negativ 
konsekvens för enskilda. Mer detaljerad placering och utformning av bebyggelsen utreds vidare i 
respektive detaljplan. Det kommer att finnas många möjligheter för dig som bor och verkar i 
Knivsta att fortsatt vara med och påverka utvecklingen. I samband med varje ny detaljplan bjuder 
kommunen in till samråd enligt plan- och bygglagen. Då kan alla som vill vara med och lämna 
synpunkter. Vi planerar också för andra dialoger. De kan handla om hur en framtida Alsike station 
kan komma att se ut, vad som ska finnas i Knivsta stadspark och hur området kring Knivsta station 
ska utvecklas. Se även “Kommunens övergripande svar på synpunkter som ifrågasätter 
stadsutvecklingsstrategin mer generellt” på sidan 12 i denna dialogredogörelse.  
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Privatperson 173 
 
En stor utmaning för en liten kommun att bygga så pass många bostäder och en stor omdaning.  
Vad är Knivstas identitet som ska bevaras? Ängby Parks parkeringsplats borde bevaras, inklusive 
graffitiväggen. 
Presenteras som två nya stadsdelar men det finns redan stor bebyggelse i västra Knivsta och Alsike. 
Strategin borde titta på andra delar av kommunen också, och se om det går att bygga bostäder där. 
Behöver ske i samverkan med en levande landsbygd.  
Pandemin kanske i innebär förlängningen att kontor och pendling via tåg inte längre kommer att ske 
på samma sätt. Viktigt att skapa möjligheter och inte låsningar.  

Tråkigt att att omdaningen av Gredelbyleden till en stadsgata känns alldeles för tidigt.  

Dessutom måste de två nya järnvägsspåren mellan Uppsala och Knivsta läggas utanför centrum. Att ha 
fyra spår genom centrum innebär för mycket buller och godstrafiken innebär även stora 
säkerhetsrisker. 

Pandemin har inneburit att fler ställer andra krav på sin boendemiljö och därför har även Vassunda och 
Långhundra stor utvecklingspotential.  

Orealistiskt att planera för affärer nu när fysiska handeln har det tufft.  

Dessutom kan det splittra Knivstas identitet med så många spridda centrum. Idén med en vårdcentral 
vid Gredelbyleden känns också i det sammanhanget konstig. 

 

Kommunens svar 

Stadsutvecklingsstrategin fokuserar på västra Knivsta och Alsike stationssamhälle. Men generellt 
görs löpande planering för lämplig utveckling i alla delar av kommunen. Knivsta kommuns 
gällande översiktsplan gäller för de områden som inte omfattas av stadsutvecklingsstrategin. Den 
hittar du på knivsta.se/översiktsplan. 

Stadsutvecklingsstrategin anger inriktningen och sätter ramarna för Knivstas framtida utveckling 
men bestämmer inte exakt hur kvarter och byggnader ska se ut. Det bestäms först i de kommande 
detaljplanerna. Stadsdelarna planeras också växa fram under relativt lång tid, område för område. 
Med ett så långt tidsperspektiv kan vi anpassa byggnader, lösningar och lokal infrastruktur efter 
aktuell situation, i samband med att planprogram och detaljplaner tas fram för de olika kvarteren. Vi 
kan anpassa kraven efter ny forskning, efter hur samhället ser ut och efter nya, moderna och 
hållbara byggmaterial och metoder. 

Det är ännu inte bestämt var de två spåren ska gå – det sker i dialog med Trafikverket. En 
lokaliseringsutredning för val av korridor kommer att påbörjas under 2022. Transport av farligt 
gods kommer sannolikt fortsätta genom Knivsta oavsett var spåren går. Den trafiken ska till 
Rosersberg, som inte nås med Arlandabanan. 

Gredelbyleden kommer även framöver att vara en viktig led över järnvägen. Att den görs om till 
stadsgata ger den en mer levande karaktär, och det blir tryggare för oskyddade trafikanter som 
gående och cyklister att färdas längs med den.  

För att kunna utvecklas på ett hållbart sätt behöver kommunen i sin planering göra avvägningar 
mellan allmänna och enskilda intressen. Stadsutvecklingsstrategin bidrar till allmänna nyttor i form 
av grönskande, varierade, trivsamma miljöer där fler har nära till mer, utan att skapa orimlig negativ 
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konsekvens för enskilda. Mer detaljerad placering och utformning av bebyggelsen utreds vidare i 
respektive detaljplan. Det kommer att finnas många möjligheter för dig som bor och verkar i 
Knivsta att fortsatt vara med och påverka utvecklingen. I samband med varje ny detaljplan bjuder 
kommunen in till samråd enligt plan- och bygglagen. Då kan alla som vill vara med och lämna 
synpunkter. Vi planerar också för andra dialoger. De kan handla om hur en framtida Alsike station 
kan komma att se ut, vad som ska finnas i Knivsta stadspark och hur området kring Knivsta station 
ska utvecklas. Se även “Kommunens övergripande svar på synpunkter som ifrågasätter 
stadsutvecklingsstrategin mer generellt” på sidan 12 i denna dialogredogörelse.  

 

Privatperson 175 (anonym) 

Jag tycker att förslagen om mobilitet med ökad tonvikt på gång-, cykel- och kollektivtrafik är mycket 
bra och hoppas verkligen att dessa förverkligas och att man inte lyssnar på alla de som gapar högt över 
bilen. Kommunen måste välja en hållbar väg för framtida klimat. 

 

Kommunens svar 

Tack för din synpunkt – vi håller med! Genom att förbättra möjligheten för gång-, cykel- och 
kollektivtrafik kommer även de resor som verkligen behöver ske med bil bli smidigare än om 
planeringen hade utgått från fortsatt fokus på biltrafik.  

 

Privatperson 176  

Vill argumentera för att man i principerna (antingen som egen princip eller inbakat i något av de 
föreslagna) ska ta med hänsyn till /integration av/ existerande naturvärden och topografi. Det innebär 
inte att undvika att bebygga vissa områden, utan att låta existerande naturvärden och höjdskillnader 
integreras i byggandet. Det finns flera fina förebilder till detta sätt att tänka, till exempel Sommarro i 
Uppsala, Fredhäll i Stockholm och Kullön vid Vaxholm. Ett trist exempel på där man inte byggt enligt 
ovan är på Ängby 1:135 och 1:136 [Centrala Ängby], där stora delar av kullenb sprängts bort. 

 
Kommunens svar 

Att utgå från befintliga förutsättningar och topografi är väldigt viktigt. Genom att man enligt 
stadsutvecklingsstrategin samlar bilparkering i gemensamma mobilitetshubbar så kommer det inte 
att byggas parkeringsgarage under alla hus, vilket gör att man till exempel slipper spränga i lika stor 
omfattning. Det gör även att det kan skapas grönare innergårdar i kvarteren. 

Stadsutvecklingsstrategin har kompletterats med en stadsutvecklingsprincip som lyfter vikten av att 
ta hänsyn till platsen vid fortsatt planering och byggande, se sidan 35 i strategin. 
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Dialogkarta 
 
Det har under dialogperioden varit möjligt att via en digital “dialogkarta” lämna synpunkter kopplade 
till specifika platser i västra Knivsta och Alsike stationssamhälle. Det är väldigt värdefull kunskap, 
som kommunen tar med sig i fortsatt arbete. Här redogörs för några ofta förekommande kommentarer 
på dialogkartan, och hur kommunen ställer sig till dem: 

 

Strategin föreslår för många och stora skolor. 

Stadsutvecklingsstrategin föreslår ett antal tomter för nya skolor. Det är i dagsläget inte alls säkert 
att alla de platserna kommer att behövas men det är ändå klokt att planera in dem i ett tidigt skede. 
Skolor och skolgårdar kräver stora ytor och det är ofta svårt att ändra planeringen från annan 
användning till skolor i efterskott. Då är det enklare att göra tvärtom, om en skola skulle visa sig 
vara överflödig. I stadsutvecklingsstrategin har det nu gjorts tydligare att det är skoltomter inklusive 
skolgårdar som visas på strukturförslagen.  

 

Strategin föreslår för få små parker, grönytor och lekplatser. 

Det kommer finnas plats för små parker, grönytor och lekplatser som komplement till de större 
parker och grönområden som är utritade i strukturförslagen. Stadsutvecklingsstrategin har inte 
studerat i detalj var dessa ska ligga eller vad de ska innehålla. När djupare utredningar görs i senare 
skede så kommer kvartersstrukturen ändras för att till exempel innehålla små parker, friliggande 
förskolor, lekplatser och grönytor för att hantera dagvatten. När det gäller grönska och växtlighet i 
stadsdelarna följer Knivsta kommun riktlinjerna i kommunens grönstrukturplan. De tillser att det 
finns gott om grönska för alla som kommer att bo och verka i stadsdelarna. Ta gärna del av 
grönstrukturplanen på knivsta.se/grönstrukturplan. 

 
Det måste vara möjligt att parkera på “den här platsen”, “den här gatan”, “den här ytan”. 

I den fortsatta utvecklingen av Knivsta behöver vi använda marken på ett smartare sätt än vad som 
gjorts hittills. Att ha ytor som används som parkeringsplatser mer sällan blir för ineffektivt. Det 
skulle innebära att mer naturmark eller jordbruksmark skulle behöva bebyggas eller att de hus som 
byggs blir högre.  

Det kommer finnas parkeringar i de två stadsdelarna. Genom smarta mobilitetslösningar, som 
mobilitetshubbar, så kommer parkeringsplatserna kunna utnyttjas mer effektivt. När vi planerar för 
att så många resor som möjligt kan ske med gång-, cykel- och kollektivtrafik så kan de resor som 
verkligen måste ske med bil bli mer effektiva. Läs gärna mer om mobilitetshubbar på 
knivsta.se/mobilitetshubb. 

 

Anlägg en lekplats/skatepark/velodrom/fotbollsplan/padelhall/grillplats/elljusspår på “den här platsen” 

Kommunen tackar för många bra idéer! Med den kommande utvecklingen av samhället, och de 
intäkter det innebär, så kommer det vara lättare för kommunen att satsa på utemiljöerna. 
Stadsutvecklingsstrategin har inte studerat exakt var det är lämpligt att anlägga olika 
idrottsanläggningar med mera, men synpunkterna tas med till kommunens fritids- och kulturkontor 
respektive Park- och naturenheten som tittar på lämpliga platser.  
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Bygg villaområden/småhus/radhus på “den här platsen”. 

Stadsutvecklingsstrategin anger inte i detalj hur bebyggelsen kommer se ut på en viss plats. Planen 
är att skapa en blandad bebyggelse, med bland annat radhus. Att bygga småhusområden i 
stadsdelarna är inte aktuellt, eftersom det skulle kräva stora mängder mark för att kunna bygga 
tillräckligt många bostäder. Det skulle innebära omfattande exploatering på värdefull 
jordbruksmark, naturområden och/eller privat ägda fastigheter, vilket inte är förenligt med varken 
kommunens Vision 2025, Fyrspårsavtalet eller plan- och bygglagen. I kommande 
detaljplaneprocesser kan det visa sig att det på vissa platser är mest lämpligt att bygga ett mindre 
antal småhus.  

Att planerna för de två stadsdelarna inte rymmer småhus utesluter inte att sådana kan byggas på 
andra platser i kommunen. Stadsutvecklingsstrategin fokuserar på de två planerade stadsdelarna i 
västra Knivsta och Alsike stationssamhälle. I övriga kommunen gäller översiktsplanen när nya 
områden planeras och byggs. 
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Fokusråd 
 
Måndag 30 augusti och onsdag 8 september 2021 genomförde Knivsta kommun ett fokusråd som en 
del av dialogen. Temat var förslaget till stadsutvecklingsstrategi för två hållbara stadsdelar i västra 
Knivsta respektive Alsike. Fokusråd är en ny dialogform i Knivsta kommun och innebär att en mindre 
grupp slumpvist utvalda personer ur kommunens Medborgarråd bjuds in för fördjupade samtal. Detta 
fokusråd var kommunens första. Vid de två tillfällena träffades 25 personer ur Medborgarrådet för 
fördjupade samtal.  

Deltagarna dokumenterade själva sina samtal på en digital anslagstavla där de förde upp tankar och 
reflektioner. Deltagarnas egna dokumentationer, samt de löpande anteckningarna som togs och sedan 
stämdes av med deltagarna, finns sammanställda separat som en del av dialogen. Ta del av hela 
dokumentationen från samtalen på knivsta.se/fokusråd2035. 

Här redogörs för de samtalspunkter som deltagarna själva bedömde som viktigast (de som fick tre eller 
fler ”prickar” i en värderingsövning), och hur kommunen ställer sig till dessa punkter. 

 

Inte bara parker. Bevara omgivningen. Skog, äng och jordbruksmark. 

I stadsutvecklingsstrategin görs även naturen omkring tillgänglig för dem som bor och verkar i 
stadsdelarna. I västra Knivsta blir det lätt att nå exempelvis Ängbyskogen och Hammaren, och i 
Alsike ligger bland annat Södra Lunsen nära. Genom att planera strategiskt och samla bebyggelsen 
något tätare kan mer skog, äng och jordbruksmark sparas än om utvecklingen hade skett utan 
planering och med mer utspridd bebyggelse. 

 

Betyder att man inte kan bygga för stora villaområden som tar plats - då sker det på bekostnad av 
ängar, åkrar, skog. 

Genom att planera strategiskt och samla bebyggelsen samt bygga något tätare i stadsdelarna kan 
mer skog, äng och jordbruksmark sparas än om utvecklingen hade skett utan planering och med mer 
utspridd bebyggelse. 

Att planerna för de två stadsdelarna inte rymmer småhus utesluter inte att sådana kan byggas på 
andra platser i kommunen. Stadsutvecklingsstrategin fokuserar på de två planerade stadsdelarna i 
västra Knivsta och Alsike stationssamhälle. I övriga kommunen gäller översiktsplanen när nya 
områden planeras och byggs. 

 

Kunna passera genom staden via gröna stråk. 

Det kommer finnas plats för olika typer av gröna stråk i de nya stadsdelarna. Både gröna gator och 
mer parklika stråk föreslås. Hur de ska utformas är inte studerat i detalj. Parkerna ska erbjuda 
grönskande mötesplatser, och stråk för jogging och promenader. Det är också viktigt att orörd natur 
sparas inne i stadsdelarna. 

Planeringen för grönska och natur i stadsutvecklingsstrategin följer kommunens antagna 
grönstrukturplan. Bland annat ska alla som bor och verkar i stadsdelarna ha tillgång till grönytor för 
utevistelse inom 150 meter från sin bostad, och områden för friluftsliv och rekreation inom 800 
meter. Ta del av planen på knivsta.se/grönstrukturplan. 
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Bygg in bykänsla i nya områden. Hälsa på varandra, bry er om varandra, se varandra. 

I kommunens översiktsplan och i Vision 2025 står att Knivsta ska utvecklas till en levande småstad. 
Ambitionen är att ta med Knivstas identitet och karaktär in i framtiden, bland annat genom blandade 
kvarter och sociala mötesplatser. Den sociala hållbarheten, som bland annat handlar om trivsel och 
trygghet för alla, är viktig när stadsdelarna planeras och byggs.  

 

Bygg inte bort möjligheten att ha bil. 

Det kommer även fortsättningsvis vara möjligt att ha bil. Parkeringsplatser kommer dock oftast inte 
att finnas på gator och torg utan finnas samlade i så kallade mobilitetshubbar, för att ge plats för 
annat som parker och andra grönområden. Inriktningen är att det ska bli lättare att anpassa vilket 
färdmedel du väljer utifrån vilken resa du ska göra. I de nya stadsdelarna kommer det ofta vara 
smidigast att gå eller cykla eller åka kollektivt. Kollektivtrafiken ska vara väl utbyggd och ett 
nätverk och gång- och cykelvägar ska göra det enkelt att ta sig dit man ska till fots eller med cykel. 
Läs om mobilitetshubbar på knivsta.se/mobilitetshubb. 

 

Bevara befintliga områden, stör inte grannskapet. 

Den absoluta merparten av befintliga områden kommer bevaras. De nya stadsdelarna byggs 
sammanhållet och kommer därför att ta relativt lite plats i anspråk. Vissa områden, till exempel 
industriområden, kommer utvecklas och få ny användning. 

 

Gredelbyleden räcker inte till nu, behövs fler genomfarter/påfarter E4 

Kommunen verkar för fler påfarter på E4.  

Gredelbyledens funktion som större genomfartsgata i Knivsta har inneburit en snabbare resväg för 
en del tung trafik som går i öst-västlig riktning. I samband med att Gredelbyledens karaktär ändras 
till stadsgata så kan en del tung trafik tänkas ändra sina transportvägar till det större nationella 
vägnätet - som ju är utpekat för detta ändamål. Gredelbyleden kommer dock även framöver att vara 
en viktig led över järnvägen. 

Ytterligare planskilda passager över järnvägen kommer att också att behövas, dels för att gående 
och cyklister lätt ska kunna ta sig mellan östra och västra delen av tätorterna, dels för motorfordon 
för att få en ökad robusthet i vägnätet. 

 

Skapa lokaler för människor och fritidsaktiviteter även kvällsaktiviteter ger socialt engagemang, 
sysselsättning etcetera. 

Stadsutvecklingsstrategin förordar just detta - en blandad bebyggelse med olika typer av lokaler, 
service och kulturutbud. Målet är två stadsdelar som är levande båda dagar och kvällar. Exakt var 
olika verksamhetslokaler ska finnas och vilka företag som kan tänkas vilja etablera sig i lokalerna 
kan förstås inte anges av ett strategiskt dokument av den här typen. Men kommunens inriktning är 
att möjliggöra för olika sorters service i stadsdelarna, och göra det attraktivt för företagare att 
etablera sig i kommunen.  
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Konflikt mellan centrala grönområden och bostäder. Tidigare industrimark borde ersättas med 
bostäder men helst inte ge sig på befintliga grönområden. 

Kommunen ser positivt på att så långt det är möjligt använda redan ianspråktagen mark, till 
exempel industrimark, för tillkommande bebyggelse. Industrimark är dock ofta privat ägda 
fastigheter och kommunen kan inte ensam få till stånd en sådan utveckling. Mängden industrimark i 
centrala lägen i Knivsta är också för liten för att inrymma samtliga bostäder som bedöms behöva 
byggas. Inga iordningsställda parker eller grönytor kommer att tas i anspråk för bebyggelse. De 
skogsområden där en del av bebyggelsen planeras är i de flesta fall mark med lägre naturvärden och 
begränsade kvaliteter för vistelse och rekreation. Kommunens ambition är arbeta enligt 
skadelindringshierarkin och kompensera för naturmark som ianspråktas.  

 

Många verksamheter samlas i centrala Knivsta. Det blir då ytterst viktigt att det finns tillgänglighet för 
medborgarna i form av parkeringsplatser. 

Det kommer finnas parkeringsmöjligheter, vilka tillsammans med andra mobilitetslösningar gör att 
det blir smidigare för fler att ta sig till exempelvis verksamheter i centrala Knivsta. I stadsdelarnas 
kvarter planeras för så kallade mobilitetshubbar, som ska samla parkeringsplatser och andra tjänster 
och service. Läs om mobilitetshubbar på knivsta.se/mobilitetshubb. 

 

Det blir för många bostäder med befintligt avtal. 

Fyrspårsavtalet tecknades mellan Knivsta kommun och staten år 2017. Stadsutvecklingsstrategin 
hanterar inte Fyrspårsavtalet eller andra redan beslutade strategier, avtal eller liknande, utan är en 
strategi för att ta ett samlat grepp om Knivstas förväntade tillväxt och möjliggöra för två nya 
stadsdelar. Utvecklingen som föreslås i stadsutvecklingsstrategin motsvarar ungefär den tillväxttakt 
som varit under de senaste tio åren, och intresset för att flytta hit verkar inte minska – snarare 
tvärtom. Eftersom Fyrspårsavtalet finns så sker planeringen av de två stadsdelarna inom ramen för 
avtalet och följer avtalets åtaganden. Läs mer på knivsta.se/fyrspårsavtalet.  

 

Vi måste ha rätt förutsättningar i form av rätt kapacitet i form av vatten och avlopp. Hur ligger Knivsta 
till där? 

Knivsta kommun har tagit beslut om att formellt ansöka om medlemskap i Käppalaförbundet. 
Förutsättningarna för medlemskap är goda - Käppalaförbundet har förberett för Knivstas 
medlemskap men förbundets beslut behöver ratificeras, godkännas, av förbundets 
medlemskommuner innan det vinner laga kraft.  

 

Lyssna på [kommunekolog] Carin von Köhler, hon sammanfattar de viktigaste punkterna för hållbart 
byggande med ordentligt tilltagna grönområden, parker och reservat. 

Vi håller med – och vi lyssnar! Kommunekolog Carin von Köhler är en av kommunens sakkunniga 
som ingått i projektgruppen för stadsutvecklingsstrategin. Stadsutvecklingsstrategin innefattar 
sålunda hennes kompetens vad gäller utveckling av bland annat grönområden, parker och 
naturreservat.   
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Guidade turer 
Under de fyra guidade turerna som genomfördes under dialogperioden fanns möjlighet att fylla i en 
kort enkät. De som fyllde i enkäten svarade på frågor om vilka platser de tycker mer eller mindre om, 
och om de hade synpunkter på andra delar av det kommunen föreslog. Svaren markerades med 
symboler på andra sidan enkäten, där det fanns en kartbild för den stadsdel som promenaden skedde i. 

Två deltagare valde att fylla i enkäten.  

Enkätsvar 1 

Personen som fyllde i enkäten i Alsike stationssamhälle har Soldattorpet som favoritplats, och föreslår 
att platsen tillgängliggörs bättre med en tidstypisk park. Däremot finns det i närheten ett otäckt 
gammalt hus som används som “tillhåll”. Personen tyckte också att området runt Adolfsbergsskolan 
har blivit superfint.  

Enkätsvar 2 

Personen som fyllde i enkäten i västra Knivsta tycker bäst om skogen runt Ängbyskolan och 
Apelsinvägen. Hen tycker att Knivstavägen är ful och att bebyggelse gärna får ske där, förutom på 
hästgården och Engvallen. Personen tyckte också att ett kvarter mellan Gredelbyleden och 
Apelsinvägen inte bör bebyggas med höghus, att kommunen ska tänka på befintlig bebyggelse, att 
Knivsta bör behållas som en vacker trädgårdsstad, samt ser gärna att fina ord om biologisk mångfald 
efterlevs. 

 

Informationsmöten 
Under de två informationsmötena ställdes frågor via onlineverktyget Mentimeter. Det var möjligt för 
samma person att skriva flera svar, så svaren tolkas med försiktighet. Nedan sammanfattas översiktligt 
svaren som inkom via Mentimeter under de två mötena. 

 

Vad tycker du är bra med den föreslagna stadsutvecklingsstrategin? 
Av de svar som skrevs in i Mentimeter gällande vad deltagarna på mötet tyckte var bra med 
stadsutvecklingsstrategin stack tre ämnen ut som särskilt vanligt förekommande. Det vanligaste 
inlägget handlade om att natur bevaras runt om utvecklingsområdena samt att det satsas mer på 
parkmark och grönska inom strukturen. I relation till detta var det flera som uttryckte det positivt med 
tätare bebyggelse, både för möjligheten att spara jordbruksmark som för möjligheten att bevara större 
andel natur i och kring tätorterna. Ett annat tydligt inspel var beröm kring bredden och ambitionsnivån 
som strategin håller samt att den kan fungera som tydligt ramverk men att samtidigt känns realistisk 
och genomtänkt.  

Ytterligare aspekter som togs upp av flera som positivt var ett övergripande fokus på klimat och 
framtidsfrågor, om klimatneutralitet och hållbarhet i stort. Det framkom också som positivt att hållbar 
mobilitet prioriteras högt - både gällande utbyggnad av Alsike station, nytänkande kring 
mobilitetshubbar, bättre kommunikationer med anledning av fler spår samt fokus på gång- och cykel. 
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Vad tycker du kan göras bättre i den föreslagna stadsutvecklingsstrategin? 

Tre dominerande svar inkom även gällande vad som hade kunnat göras bättre i arbetet med 
stadsutvecklingsstrategin. Den ena berör medborgarinflytande och att det hade önskats en mer 
grundlig dialog med medborgare, både tidigare, mer ingående och med bättre återkoppling och 
förankring. Inom samma tema önskade även flera att frågan om utveckling av Knivsta och 
fyrspårsavtalet borde vara en valfråga.  

Nästa vanliga inspel var att stadsutvecklingsstrategin föreslår en för tät och för hög bebyggelse och att 
det istället önskas större inslag av, eller bara, komplettering av småhusbebyggelse, villor eller lägre 
flerbostadshus. Småstadskaraktären är det som uttrycks värnas.  

Sista vanliga kommentaren kring vad som skulle kunnat göras bättre gäller parkering för bilar. Många 
är skeptiska till en påtvingad begränsning av möjligheten att ha egen bil, mobilitetshubbar samt att 
mängden parkeringar är för låg och avstånden till dessa från bostäder är för lång.  

Utöver dessa vanliga svar lämnades kommentarer som bland annat rörde en önskan om mer grönska i 
strukturen, mer skyddad natur, fler parker och att nyttja ån och vattnet mer i centrum. Grönska 
önskades också i större utsträckning i form av parker samt fler allmänna platser och mötesplatser. 

Ytterligare ämnen som belystes var en önskan om ytterligare täthet för att spara ytterligare på 
jordbruks- och naturmark, att fler alternativa målbilder eller visioner skulle visualiseras och beskrivas 
bättre och vara mer flexibla för framtida ändringar samt att gestaltningen av tillkommande bebyggelse 
är viktig, framförallt nämns mobilitetshusens gestaltning som extra viktig att göra attraktiv. 
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_____________________________ 

Daniel Lindqvist, kommundirektör och tf Samhällsbyggnadschef 
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