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Sammanträde med Samhällsutvecklingsnämnden 

Tid: Måndag den 9 november 2020, kl 13:00  

Plats: Kvallsta 

Ordförande: Thor Övrelid (M) 

Sekreterare: Eva Paulsrud 

 

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

 

 

Dnr 

1. Upprop   

2. Justering (förslag tisdag 17 november 2020)   

3. Godkännande av dagordning   

4. Anmälan av delegationsbeslut 

a) Bostadsanpassningsbidrag sept-okt 2020 

b) Gräv och TA-tillstånd sept-okto 2020 

  

 Informationsärenden 

a) Information om detaljplan för Södra Ar etapp 2 (Sara 
Andersson) 

b) Information om detaljplan för Södra Ar, etapp 1 
(Sara Andersson) 

c) Information om laga kraft, Lilla Brännkärsskogen 
(Andree Dage) 

  

 Beslutsärenden   

5. Knivstaförslag om hundbad SUN-2019/436 

6. Motion 2019:05 från Monica Lövgren (SD) - Bygg en 
hundrastgård i korsningen Emil Sjögrens 
väg/Forsbyvägen 

SUN-2019/584 

7. Motion 2020:09 från Monica Lövgren (SD) - 
Lekredskap för funktionshindrade barn 

SUN-2020/287 

8. Uppföljning Medborgarnas uppfattning av 
delaktighet 

SUN-2020/426 

9. Samråd för Särsta 3:184 Kv Apoteket SUN-2020/427 

10. Samråd för planändring för Särsta park- och 
fritidsområde 

SUN-2020/458 

11. Samråd för detaljplan Fornåsa SUN-2020/459 
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12. Samråd om bildande av naturreservat 
Kölängsskogen 

SUN-2020/475 

13. Samråd om bildande av naturreservat 
Ängbyskogen 

SUN-2020/476 

14. Knivstas framtida avloppsrening, analys av 
alternativ 

SUN-2020/483 

15. Detaljplan Alsike Nord etapp 2a SUN-2020/215 
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Handläggare 
Josefin Edling 
Park- och naturchef 

Tjänsteskrivelse 
2020-10-19 

Diarienummer 
SUN-2019/436 

   

 

Samhällsutvecklingsnämnden  

Knivstaförslag om hundbad 

 
Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden anser förslaget besvarat samt ger i uppdrag åt förvaltningen 
att iordningställa en badplats där hundar är tillåtna i Margaretaviken i Valloxen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslagsställaren önskar att kommunen inrättar en badplats där hundar har tillåtelse att 
vistas och bada. Att avdela Brunnbybadet så att hundar får tillgång till halva badet är det 
alternativ som föreslås. 
 
 
Bakgrund 
Enligt Knivsta kommuns ordningsföreskrifter är det inte tillåtet att ta med sin hund till de 
kommunala badplatserna. Anledningen till föreskriften är att många människor är hundrädda. 
Hundar vistas också mest på grunt vatten, samma område som små barn och icke 
simkunniga människor utnyttjar, och det kan uppstå ovälkommen trängsel på badstranden. 
Den hygieniska aspekten på badande hundar kan betraktas som försumbar. 
I och med revideringen av de lokala ordningsföreskrifterna beslutade i KS 2020-09-26  finns 
undantag från bestämmelsen om hundar på möjliga badplatser i Margaretaviken och 
Pepparkaksudden. 
I kommunens förvaltning definieras hundbad som en allmän badplats där även hundar är 
välkomna och får bada. Bad kan ske från brygga eller från strandkant. Med hänsyn till de 
som är hundrädda behövs distans mellan ett hundbad och den vanliga badplatsen. Av den 
anledningen bedöms Brunnbybadet vara olämpligt som hundbad. 
Hundbadet ska inte stängslas utan hundar förväntas vara kopplade även på hundbadet. Med 
hunden kopplad i sk spårlina kan badet ske på ett tryggt och roligt sätt för både hundar och 
människor. 
 

Lokalisering 

En inventering av kommunens strand mot Valloxen har genomförts och två platser har 
pekats ut som möjliga för hundbad. Dessa platser är Pepparkaksudden och Margaretaviken.  
Vid Margaretaviken finns en liten flack strand där det går bra att gå i vattnet direkt från 
stranden. Badet skulle kunna kompletteras med en brygga, men det är inte nödvändigt. 
Stranden ligger inom nära gångavstånd till Särstabadet.  
Vid pepparkaksudden är det betydligt djupare vatten och en ramp skulle krävas för de 
hundar som inte hoppar i från kanten. Förvaltningen föreslår därför Margaretaviken som 
lämplig placering för kommunens bad där hundar är välkomna.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Anläggande av ny badplats: ca 200 tkr. Skyltning, bortforsling av trasiga bryggor, påförsel av 
ny sand. 
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Årlig driftkostnad: ca 150 tkr.  
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
underlag för beslut 

 Tjänsteutlåtande 

 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
Fritidschef 
 
 
 

 

 

 

Emma Lundbergh 

Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej x   

 

Förklara oavsett svar. 

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

 

 

 

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

Ja  Nejx   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Handläggare 
Josefin Edling 
Park- och naturchef 

Tjänsteskrivelse 
2020-10-19 

Diarienummer 
SUN-2019/584 

   
 

Samhällsutvecklingsnämnden  

Motion 2019:05 från Monica Lövgren (SD) - Bygg en hundrastgård i 
korsningen Emil Sjögrens väg/Forsbyvägen 
 
Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Motionären föreslår att kommunen anlägger en hundrastgård i korsningen mellan Emil 
Sjögrensväg och Forsbyvägen. Efterfrågan är stor i närliggande bostadsområden och det är 
långt att gå till de hundrastgårdar som finns i Ängby, Kölängen och Alsike. 
 
Bakgrund 
Knivsta kommun har i dagsläget tre hundrastgårdar. Två i Knivsta tätort, i Ängby och på 
Kölängen samt en i Alsike på Sättragatan.  
 
Avståndet mellan bostaden och en hundrastgård ska helst inte vara längre än 1,5 – 2 km. 
När Knivsta och Alsike växer kan det vara aktuellt att ta nya hundrastgårdar i beaktande. I 
dag kan samtliga boende i Knivsta och Alsike tätorter nå hundrastgården inom 
rekommenderat avstånd. Förvaltningen gör bedömningen att de befintliga tre gårdar som 
finns idag motsvarar behovet av hundrastgårdar i kommunen. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Den årliga driftskostnaden för en hundrastgård är ca 40 tkr. 
Anläggningskostnaden för en ny rastgård är ca 175 tk 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 
Motionen 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
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Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

•  
Ja  Nej x   
 
Förklara oavsett svar. 

 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

•  
Ja  Nejx   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument x  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 

2019-10-25 

Motion angående hundrastgård korsningen Emil Sjögrens väg/Forsbyvägen. 

Här har det tidigare funnits en inhägnad som var väldigt uppskattad och som boende i området talar 

ofta om när jag möter dem ute.  

Idag finns det 3 hundrastgårdar i Knivsta; en vid Kölängen, en i Västra Ängby och en i Nya Alsike.  

Vi anser att det behövs ytterligare en hundrastgård centralt för att underlätta hundägarnas vardag. 

Där våra fyrbenta vänner får springa av sig under ordnade former, eftersom det idag är koppeltvång. 

Hundrastgården blir en mötesplats där hundägare kan träffas med sina hundar, utan att riskera att 

andra människor kan komma i ofrivillig kontakt med hundarna. 

Många invånare skulle bli väldigt nöjda och investeringskostnaden är låg.  

Ett förslag på var denna inhägnad skulle kunna placeras är på gräsytan vid korsningen Emil Sjögrens 

väg/Forsbyvägen. Ytan är stor och saknar ändamål i dagsläget och som kommunen äger och sköter 

om.  

(Se bifogad bild) 

 

 



 

Vi inom Sverigedemokraterna Knivsta önskar att kommunfullmäktige ger i uppdrag till berörd nämnd 

att:  

Kommunen ser över möjligheten till att göra denna relativt billiga och önskade anläggning för 

kommunens invånare.     

Monica Lövgren, gruppledare SD Knivsta 
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Handläggare 
Josefin Edling 
Park- och naturchef 

Tjänsteskrivelse 
2020-10-19 

Diarienummer 
SUN-2020/287 
      

   
 

Samhällsutvecklingsnämnden  

Motion 2020:09 från Monica Lövgren (SD) - Lekredskap för 
funktionshindrade barn  
 
Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden förslag till Kommunfullmäktige: 
 
 Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Motionären föreslår att kommunen tillsammans med rådet för funktionshindersfrågor får i 
uppdrag att placera ut anpassade lekredskap för barn med funktionsvariationer på lämpliga 
platser i kommunen. 
 
Bakgrund 
Barn med olika typer av funktionsvariationer har rätt till anpassade lekplatser. Denna rätt 
regleras bland annat i plan- och bygglagen. Det innebär att alla nya lekplatser som byggs 
ska vara tillgängliga för både barn och föräldrar med nedsatt rörelseförmåga. Det innebär 
dock inte att all lekutrustning ska vara tillgänglig. En blandning av både 
tillgänglighetsanpassad och icke tillgänglighetsanpassad utrustning brukar vara lämpligt på 
varje enskild lekplats. Blandningen av utrustning gör att alla barn kan hitta något som 
utmanar den egna förmågan, den gör också att alla barn kan göra platsen till sin, och mötas 
där på sina villkor. Att göra en helt tillgänglighetsanpassad lekplats rekommenderas sällan 
eftersom det riskerar att segregera barn i olika grupper. Det kan också leda till att vissa barn 
måste åka långt med bil för att komma till lekplatsen. 
På de kommunala lekplatserna i Knivsta och Alsike, och på samtliga skol- och förskolegårdar 
planeras lekmiljöerna så att de är tillgängliga och att delar av utrustningen är 
tillgänglighetsanpassad. Vid ombyggnation av äldre lekparker och nybyggnation är målet att 
skapa spännande tillgänglighetsanpassade miljöer för alla barn. 
Förvaltningen gör bedömningen att det arbete som efterfrågas redan pågår och att delar av 
samtliga lekplatser i Kommunen är tillgänglighetsanpassade.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista 
 
Underlag för beslut 

• Tjänsteutlåtande 

• motionen 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
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Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

•  
Ja  Nej x   
 
Förklara oavsett svar. 

Beslutet innebär inte någon förändring i arbetssätt. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

•  
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument x  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 
 

Motion / Sverigedemokraterna Knivsta 

Motion angående lekredskap för funktionshindrade barn  

Knivsta 20-06-10   

    

Vi Sverigedemokrater tycker att personer med funktionsvariationer ska ha 

möjlighet att leva som andra invånare i så stor utsträckning som möjligt. 

 

Kommunen värnar inte våra barn tillräckligt och har tyvärr tycker vi 

Sverigedemokrater ett alldeles för få antal lekplatser i Knivsta kommun, vilket 

är beklagligt. Dessutom är det så vitt vi vet ingen lekplats som är anpassad för 

funktionshindrande barn. Vi bör ha fler lekplatser men framför allt se till så att 

någon/några de vi har är anpassade även för barn med funktionshinder. Vi 

anser det skamligt att inte kunna erbjuda funktionsnedsatta barn samma 

möjligheter som andra barn. Lekredskapen kan vara tex rullstolsgungor, 

karuseller för de med rullstolar eller andra funktionsanpassade lekredskap. Vi 

föreslår därför att kommunstyrelsen tillsammans med rådet för 

funktionshindersfrågor får i uppdrag lägga ut på berörd nämnd att ta fram 

anpassade lekredskap för barn med funktionsvariationer och placerar dem på 

plats/platser i kommunen där de finner det lämpligt.  

 

Barnkonventionen: 

Punkt 23 ”Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och 

anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället.” 

Punkt 31 ”Barn har rätt till lek, vila och fritid” 

 



 

Sverigedemokraterna föreslår, mot bakgrund ovanstående, 

kommunfullmäktige besluta: 

- Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ge berörd nämnd i uppdrag att ta 

fram anpassade lekredskap för barn med funktionsvariationer och 

placera dem på platser i kommunen där de finner det lämpligt. 

 

 

 

 

Monica Lövgren (SD)-Gruppledare 

 

Några ideer: 

https://hags.se/sv-se/tillganglighet/lattillganglighet 

https://woodwork.se/produkt-kategori/tillgangliganpassat/ 

https://www.sportime.se/Lekplatsutrustning 

 

 

  

 

 

 

 

https://hags.se/sv-se/tillganglighet/lattillganglighet
https://woodwork.se/produkt-kategori/tillgangliganpassat/
https://www.sportime.se/Lekplatsutrustning
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Handläggare 
Elin Yilmaz 
Verksamhetscontroller 

Tjänsteskrivelse 
2020-10-12 

Diarienummer 
SUN-2020/426 

   
 

Samhällsutvecklingsnämnden 
Uppföljning Medborgarnas uppfattning av delaktighet 
 
Förslag till beslut 
1.Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att godkänna rapporten Uppföljning av 
Medborgarnas uppfattning av delaktighet och dess utvecklingsområden. 
2.Samhällsutvecklingsnämnden beslutar också att kontrollområdet Medborgardialog i 
internkontrollplanen för kvalitet för Samhällsutvecklingsnämndens verksamheter 2020 är 
tillräcklig. 
3.Rapporten skickas till Kommunstyrelsen för kännedom då Samhällsbyggnadsnämnden ska 
sända över ett utvecklingsområde till Kommunstyrelsen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Utifrån materialet framgår att kommuninvånarna tillfrågas och lämnar synpunkter angående 
samhällsutveckling i flera olika forum och processer. Dessa forum och processer samverkar 
inte med varandra enligt den information som finns tillgänglig och bedömningen blir därför att 
styrningen av hur medborgardialogen ska tas tillvara, inte är tillräcklig. Av den tidigare intern 
kontrollen gällande Medborgardialog framkom att ett utvecklingsområde är att initiera 
framtagandet av ett övergripande material för hur kommunen ska arbeta med 
Medborgardialog. Utifrån fynden i denna utredning kvarstår behovet av övergripande styrning 
som stödjer en ändamålsenlig dialog för delaktighet i hela kommunen. 
 
Bakgrund 
 Inför framtagandet av Samhällsutvecklingsnämndens internkontrollplan för kvalitet 2020 
genomfördes en riskanalys med nämndens arbetsutskott. Vid riskanalysen bedömde 
nämnden att risken var möjlig och konsekvensnivån kännbar att bristen på medborgardialog 
bidrar till att medborgarna inte känner sig delaktiga kring planarbetet i kommunen.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Rapport Uppföljning av Medborgarnas uppfattning av delaktighet 
Tjänsteskrivelse Uppföljning Medborgarnas uppfattning av delaktighet 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten  
Kommunstyrelsen 
Handläggaren 
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Emma Lundbergh 

Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej x 

 
Förklara oavsett svar. 

 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 

 

Inledning 
En tydlig och tillräcklig intern kontroll i Knivsta kommun syftar till att säkerställa: 
ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet, tillförlitlig rapportering och information, säkerhet, 
efterlevnad av lagar och regler samt att allvarliga brister upptäcks och hanteras. 

Inför framtagandet av Samhällsutvecklingsnämndens intern kontrollplan för kvalitet 2020 
genomfördes en riskanalys med Samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott. Vid riskanalysen 
bedömde nämnden att risken var möjlig och konsekvensnivån kännbar att bristen på 
medborgardialog bidrar till att medborgarna inte känner sig delaktiga kring planarbetet i 
kommunen.  

Bakgrund 
Knivsta är en av landets snabbast växande kommuner. En fortsatt stor befolkningstillväxt under de 
kommande åren innebär att Knivsta står inför ett omfattande stadsbyggande med flera nya 
bostäder, arbetsplatser samt offentliga miljöer som torg och parker. Detta ställer krav på 
kommunen att även bygga nya förskolor, skolor, idrotts- och kulturanläggningar, anlägga nya 
parker, lekplatser, rekreationsytor och planera service för kommunens invånare. Knivsta kommun 
står inför stark tillväxt och en utveckling av tätorten Knivsta till en modern småstad. Visionen om 
att kommunen ska ha uppemot 25 000 invånare år 2025 kommer att integreras i det mer 
långsiktiga perspektivet med 15 000 nya bostäder fram till år 2057, som det så kallade 
fyrspårsavtalet med staten och regionen innebär.1 

Syfte 
Syftet med utredningen är att utifrån medborgarundersökningen göra en bedömning av 
kommunmedborgarnas uppfattning av delaktighet i förhållande till planarbete i kommunen. 

Omvärldsbevakning 
Sveriges kommuner och Regioner (SKR) beskriver att medborgares möjlighet till inflytande och 
delaktighet i det lokala samhällets utveckling har blivit en allt viktigare fråga för kommuner och 
regioner, dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet och för att utveckla ett hållbart 
samhälle. SKR arbetar därför stödjande för att kommunerna ska utveckla metoder för 
medborgardialog och delaktighet. I Knivsta pågår ett arbete med medborgardialog och delaktighet 
i samhällsutvecklingen genom Medborgarråd, Knivstaförslaget och planprocessen. Det finns även 
andra forum för medborgardialog till exempel kommunala pensionärsrådet.2 

Knivsta kommun har återkommande deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) 
medborgarundersökning. Medborgaundersökningen undersöker medborgarnas attityder olika 
områden i kommunen, inte deras faktiska erfarenheter. Det är därför inte möjligt att uttala sig om 
medborgarnas faktiska erfarenheter eller grad av inflytande utifrån resultat i 
Medborgarundersökningen, men det ger en bild av upplevd trivsamhet och inflytande/påverkan.  

                                                           
1 ÖVERSIKTSPLAN 2017 Mot år 2035 med utblick mot 2050 
https://knivsta.se/download/18.583c5e8d16e44bc8c8f2a300/1573822908248/Del%201%20(%C3%96P%202017).pdf 

 
2 Enligt sökningar på Knivsta kommuns hemsida. 

https://knivsta.se/download/18.583c5e8d16e44bc8c8f2a300/1573822908248/Del%201%20(%C3%96P%202017).pdf


 

 

Genomförande 
Följande kontrollmoment kommer från Samhällsutvecklingsnämndens internkontrollplan för 
kvalitet 2020 och har utförts via sökningar på kommunens hemsida och officiella information 
(styrande dokument) samt svar i medborgarundersökningen. Under året har kommunen startat upp 
Medborgarråd3. Till utredningen har också relevanta resultat från Medborgarrådets rapport4 
inhämtats. Riktade frågor har även ställts till ledande tjänstemän i förvaltningen, om planprocess 
relaterat till medborgardialog. Som underlag finns också en tidigare genomförd intern kontroll 
Uppföljning av kontrollmoment i internkontrollplan 2019 – medborgardialog5 

Resultat och analys 
Följande kontrollmoment kommer från kommunstyrelsens internkontrollplan för kvalitet 2020 
och har utförts via genomgång av resultatet av svaren i medborgarundersökningen kring bostäder, 
där svaren från medborgarundersökningen i Knivsta 2019 jämförts med svar från samtliga 
kommuner 2019 och Knivsta 2017. Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex, vilka kan 
variera mellan 0 och 100. Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” 
går vid 55 och 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”. 

 

 
Figur1 Bearbetat från SCB:s medborgarundersökning 2017 och 2019 

I svar gällande bostad och byggande i medborgarundersökningen framkommer att man har samma 
totala nöjdhet 2019 som 2017, där det är synen på utbudet av olika typer av boendeformer som 
ökar i nöjdhet mellan åren medan trivsamheten i bebyggelsen minskat något. 6 För att vi i denna 
intern kontroll skulle kunna dra några slutsatser om varför det ser ut såhär, skulle invånarnas 
upplevelse behöva utredas mer med fler frågor. I 2017 års undersökning finns en sammanställning 
av fritextsvar, där det framkommer att den vanligaste synpunkten som lämnats är kommentarer 
och klagomål om bostadsbyggandet. Det talar för att bostadsbyggandet är en fråga som engagerar 
Knivstaborna. Ett exempel på en  vanlig kommentar som lämnades 2017 var att Knivsta var på 

                                                           
3 https://knivsta.se/politik-och-organisation/dialog-och-synpunkter/medborgarrad 
4 Medborgarråd enkät 1 slutrapport med återkoppling KS 2020:575 
5 Uppföljning av kontrollmoment i internkontrollplan 2019 – medborgardialog KS 2019:342 
6 Felmarginaler har inte presenterats gällande dessa frågor i SBC:s undersökning för dessa år, därför kan det inte säkerställas att det är en 
signifikant skillnad. 
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väg att bli en typisk ”Stockholmsförort” och att det byggs för fort. I 2019 års undersökning har 
möjligheten att lämna fritextsvar tagits bort. För 2019 var betygsindex för samtliga kommuner i 
snitt 53. 

En annan del av Medborgarundersökningen fokuserar på inflytande och tillgång till information 
och kontakt. Där visar Medborgarundersökningens resultat för Knivsta att åren 2017,40, och 2019 
,38, innebär ett genomgående lågt resultat, båda åren vid gränsen för icke godkänt. Betygsindex 
för samtliga kommuner låg 2019 på, 39. I svar angående kommunikationer ses en ökning av 
nöjdhet från 2017 Knivsta,69 till 2019 Knivsta,70. Betygsindex för samtliga kommuner 2019 var 
59, men även där är det svårt att utifrån resultatet dra slutsatser om exakt vad den ökade nöjdheten 
består i. 

Inom ramarna för medborgarundersökningen 2019 finns en prioriteringsmatris framtagen där det 
framgår att utvecklingsområden för Knivsta kommun är frågor om påverkan och inflytande, 
medan medborgarna är nöjda med information och kontakt. 

 
Figur 2 SCB:s medborgarundersökning 2019 

Knivsta kommun startade ett Medborgarråd under 2019 och inom ramen för det skickades en 
enkät ut med frågor kring flera olika ämnen under hösten 2019. Frågorna: Inom vilka områden vill 
du att vi ställer frågor i kommande enkäter? samt Finns det något annat du vill framföra om 
Medborgarrådet? bedöms som relevanta för denna utredning, då de efterfrågar vad mottagaren 
saknat i dialogen. På fråga Inom vilka områden vill du att vi ställer frågor i kommande enkäter? 
är den största svarskategorin svar som efterfrågar dialog om Samhällsbyggande och 
samhällsutveckling (109 svar av totalt 232) följt av svarskategorin allmänna synpunkter på 
enkätens utformning. På frågan Finns det något annat du vill framföra om Medborgarrådet? är 
det generellt uppmuntrande svar som är den största svarskategorin (44 av 96 svar) följt av svar 
inom kategorin metod och återkoppling (24 av 96).  



 

 

Under intern kontrollen har riktade frågor och svar ställts till kontorsledningen på 
Samhällsbyggnadskontoret, till samhällsbyggnadschef Emma Lundbergh som delegerade svaren 
till ledande tjänstemän i förvaltningen. Totalt ställdes sex frågor om planprocessen, hur den 
dokumenteras, presenteras, koppling mellan plansamråd och medborgarråd, utvecklingsområden, 
andra forum där medborgarna involveras samt en öppen fråga med möjlighet att lägga till något 
övrigt. Av svaren framgår att intern process för detaljplaner inklusive plansamråd finns framtaget. 
Processen innehåller bland annat information om i vilka kanaler plansamråd ska annonseras samt 
att den föreslagna detaljplanen ställs ut i kommunens reception. Det finns idag ingen specifik 
koppling till medborgarrådet i den interna processen. Kontorsledningen beskriver vidare att ett 
utvecklingsarbete har startats upp för att utveckla ytterligare och bli bättre på att söka upp grupper 
som kan vara berörda och annars inte brukar delta i planeringsprocesser.  

Sammanfattning 
Kommuninvånarna som deltagit i Medborgarrådets enkät efterfrågar enligt slutrapporten dialog 
om samhällsbyggande och samhällsutveckling, är positiva till mer delaktighet och har synpunkter 
på utformning och återkoppling av dialog. Av Medborgarundersökningen framgår att förtroende 
och påverkan bör prioriteras i utvecklingsarbete, samt att byggande är en fråga som engagerar 
kommuninvånarna. Samtidigt finns ännu inte riktlinjer för koppling mellan Medborgarrådet och 
plansamrådet. Däremot pågår ett utvecklingsarbete inom Planenheten för att utveckla dialogforum 
ytterligare. Utifrån materialet framgår att kommuninvånarna tillfrågas och lämnar synpunkter 
angående samhällsutveckling i flera olika forum och processer. Dessa forum och processer 
samverkar inte med varandra enligt den information som finns tillgänglig och bedömningen blir 
därför att styrningen av hur medborgardialogen ska tas tillvara, inte är tillräcklig. Av den tidigare 
intern kontrollen gällande Medborgardialog framkom att ett utvecklingsområde är att ta fram ett 
övergripande material för hur kommunen ska arbeta med Medborgardialog. Utifrån fynden i 
denna utredning kvarstår behovet av övergripande styrning som stödjer en ändamålsenlig dialog 
för delaktighet i hela kommunen. 

 

Utvecklingsområden 
• Samhällsbyggnadsnämnden ska sända över följande utvecklingsområde till 

Kommunstyrelsen;  Framarbeta övergripande styrande dokument eller revidering av 
nuvarande styrande dokument som stödjer ändamålsenlig dialog för delaktighet i Knivsta 
kommuns samtliga verksamheter, oavsett forum för dialog. Se SKR:s Vägledning 
Medborgardialog i styrning.  

• Lokala handlingsplaner eller aktiviteter utifrån övergripande styrande dokument kan sedan 
tas fram på Samhällsbyggnadskontoret.  

• Verka för att kommuninvånarnas engagemang inom samhällsutveckling och byggande tas 
till vara i så hög del som möjligt i befintliga processer, som plansamråd, genom att 
fortsätta redan pågående utvecklingsarbete. 
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Samhällsutvecklingsnämnden  

Samråd för Särsta 3:184 Kv Apoteket 
 
Förslag till beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden beslutar om samråd för Ändring av detaljplan för del av Kv 

Apoteket, Särsta 3:184. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för både bostäder och 
centrumverksamhet. 
 
Bakgrund 
 

 
Det ungefärliga planområdet markerat i rött 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-04-25 att ge Samhällsutvecklingsnämnden i uppdrag att 
upprätta förslag till detaljplan för Särsta 3:184 och Särsta 38:3. 
 
Planområdet utgörs av fastigheterna Särsta 3:184 och Särsta 38:3. Planområdet är ungefär 
6400 kvm. 
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Bakgrunden till planändringen är att det finns tillfälligt bygglov på kontorsverksamheter i 
området som gått ut. För att det fortsatt ska vara möjligt att bedriva verksamheter i området 
behöver detaljplanen ändras. Bedömningen är att möjliggörande för centrumverksamhet i 
detaljplanen är lämpligt. I ändringen prövas även möjligheten att utöka byggrätten något 
genom att möjliggöra för inredd vind samt mindre tillbyggnad på den norra gårdssidan. 
 
Gällande detaljplan 
För området gäller detaljplan för del av Kv Apoteket (0380-P93/38) upprättad 1993. Nuvarande 
detaljplan medger uppförande av bostäder och handel i en till tre våningar. 
 
Översiktsplan 
 
Översiktsplanen från 2017 pekar ut området som centrum. Översiktsplanen lyfter fram att det i 
centrala Knivsta ska byggas med en tätare exploatering än övriga tätorten och att olika funktioner ska 
blandas vad gäller bostäder, kontor, handel och kulturverksamheter. Den föreslagna bebyggelsen som 
möjliggör för både centrumverksamhet och bostäder bedöms således vara förenlig med 
översiktsplanen. 
 

  
Figur 1 Äldre gällande detaljplan från 1993. 
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Figur 2 Föreslagen ändring av detaljplan 
 
Förändringar 

- Möjliggörande av centrum. I den äldre detaljplanen tillåts handel. Bedömningen är att 
handel och centrum har liknande områdespåverkan varför en mer flexibel användning 
är att föredra. 

- Bestämmelsen v1 – Vind får inte inredas, har tagits bort. Detta möjliggör en viss 
förtätning i ett centralt läge utan större påverkan på omgivningen. 

- En mindre tillbyggnad på uppemot två våningar möjliggörs på norra gårdssidan. Detta 
möjliggör en viss förtätning i ett centralt läge utan större påverkan på omgivningen. 

- Bestämmelsen b – Endast 50,0 % av markytan får hårdgöras, har lagts till. Detta 
begränsar hårdgörandegraden till rådande hårdgörandegrad för att förutsättningarna 
för dagvattenhanteringen inte ska försämras. 

 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Ändringen av detaljplan finansieras genom ett plankostnadsavtal. Detaljplanen innehåller 
ingen allmän plats så ändringen medför inga kostnader för kommunen. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
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Underlag för beslut 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Gällande detaljplan 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planenheten 
Fastighetsägaren 
 

 
 
 
 

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

Det finns en förskola i planområdet som inte är planenligt med gällande eller planerad 
ändring av detaljplan då bedömningen är att det inte finns tillräckliga ytor för en god 
utomhusmiljö. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
Boverkets rekommendation gällande ytorna för en förskolas utomhusmiljö uppnås inte i 
området (40 kvm per barn och rekommenderat minsta yta på 3000 kvm). Befintlig yta är 
ungefär 600 kvm. Befintlig verksamhet får finnas kvar eftersom det finns ett gällande bygglov 
för förskoleverksamhet sedan tidigare. Genom att inte möjliggöra för förskola i den ändrade 
detaljplanen så kommer det att begränsa förskoleverksamheten i att den inte kan byggas ut 
för fler barn. Genom att begränsa antalet barn så begränsas även nyttjandet av 
utomhusmiljön. 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
I och med att det finns en befintlig förskola i området som är planstridig och även i 
fortsättningen kommer vara det så finns det här en intressekonfilkt. 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 

























Plan: SWEREF99 18 00
Höjd: RH2000

Ändring av detaljplan för

Planhandläggare

Beslutsdatum Instans

Planchef

Knivsta kommun, Uppsala län

Till planen hör:
Planprogram
Planbeskrivning
Illustrationsplan

Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Grundkarta

Bullerutredning
Miljöteknisk utredning
Dagvattenutredning
Geoteknisk utredning

1:1 0000 10050 Meter

Samråd

Skala

Granskning
Särsta 1:184

Andree Dage

- 

Moa Odin

Samrådshandling

SUN20XX-XX-XX

SUN

Allmänt råd:

Del av Kv Apoteket

Koordinatsystem
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 Laga kraftbeteckning:

Kartans beteckningar
Fastighetsgränser
DETALJTYP

Traktgräns
Fastighetsgräns
Kartografilinjer, bebyggelse
Byggnadsyta
Övrigt
Fundament

* Häck
UU UU Staket

Stödmur
Trappa
Övrigt

Typ, Skapad tidpunkt
1 m höjdkurva, 2007
Slänt

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med
nedanstående beteckningar.

Endast angiven användning och utformning är
tillåten.

Där beteckning saknas gäller bestämmelsen
inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ gräns

Egenskapsgräns och administrativ
gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH
VATTEN
Kvartersmark
BC Bostäder, Centrum, PBL 4 kap. 5 §

1 st 3 p.

BC1
Bostäder, Centrum i bottenvåning,
PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER
FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

Endast komplementbyggnad får
placeras, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

@@@@@@@
@@@@@@@
@@@@@@@
@@@@@@@
@@@@@@@

Marken får inte förses med
byggnad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

III Högsta antal våningar.
Suterrängvåning och vind får
inredas.

Utförande
b Endast 50,0 % av markytan får

hårdgöras, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1
p.

Mark
n1 Träd får endast fällas om det är

sjukt eller utgör en säkerhetsrisk,
PBL 4 kap. 10 §

n2 Parkering får anordnas, PBL 4 kap.
13 § 1 st 1 p.

Utfart
Ø P

ØP Utfartsförbud, PBL 4 kap. 9 §

ADMINISTRATIVA
BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år ., PBL 4 kap. 21 §

Markreservat för allmännyttiga
ändamål

u Markreservat för allmännyttiga
underjordiska ledningar.
Kvartersmark, PBL 4 kap. 6 §

Ändrad lovplikt, fastighetsplan
Marklov krävs för fällning av träd., PBL 4 kap.
15 § 1 st 3 p.

Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän
plats., PBL 4 kap. 7 §

Markreservat för
gemensamhetsanläggningar

g Markreservat för
gemensamhetsanläggning.
Kvartersmark, PBL 4 kap. 18 § 1 st
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INLEDNING 

Handlingar 
Till förslaget hör: 

 Planbeskrivning 

 Plankarta med bestämmelser 

 

Övriga handlingar:  

 Fastighetsförteckning, Vesterlins, 2020, tas fram. 

 

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

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

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

med synpunkter.  

 

  

  

 
Läshänvisningar  
En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning. Plankartan är den handling som är 

juridiskt bindande och anger vad som till exempel ska vara allmän plats, kvartersmark, hur 

bebyggelsen ska regleras med mera. Plankartan ligger till grund för kommande bygglovsprövning. 

Planbeskrivningens syfte är att beskriva områdets förutsättningar och de förändringar som planen 

innebär. Planbeskrivningen ska vara ett stöd för att kunna tolka plankartan, plan- och bygglagen (PBL) 

4 kap 30-31 §.  

 

Bakgrund och tidigare ställningstaganden 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-04-25 att ge Samhällsutvecklingsnämnden i uppdrag att upprätta 

förslag till detaljplan för Särsta 38:3. Förslag till detaljplan genomförs med standardförfarande enligt 

plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 

 
Översiktsplan 
Översiktsplanen från 2017 pekar ut området som centrum. Översiktsplanen lyfter fram att det i 

centrala Knivsta ska byggas med en tätare exploatering än övriga tätorten och att olika funktioner ska 

blandas vad gäller bostäder, kontor, handel och kulturverksamheter. Den föreslagna bebyggelsen som 

möjliggör för både centrumverksamhet och bostäder bedöms således vara förenlig med 

översiktsplanen. 

 

Detaljplaner 
För området gäller detaljplan för del av Kv Apoteket (0380-P93/38) upprättad 1993. Nuvarande 

detaljplan medger uppförande av bostäder och handel.  

 

  

Förstudie   Samråd   Granskning   Antagande   Laga kraft   
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Figur 1 Äldre gällande detaljplan från 1993. 
 

Syfte och huvuddrag  
Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för både bostäder och centrumverksamhet. 

Detta görs genom en ändring av den äldre gällande detaljplanen över området från 1993. 

MILJÖBALKEN (MB) 

Miljöbalken 3, 4 och 5 kapitel  
Förändringarna i ändringen av detaljplan påverkar inte förutsättningarna för något riksintresse eller 

någon vattenförekomst. 

 

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

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

betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. För att kommunen ska kunna 

ta ställning till om en detaljplan medför en betydande miljöpåverkan eller inte, görs en underökning 

utifrån förordningen (2017:966) om miljöbedömningar. 

 

Ställningstagande 
En undersökning, daterad 2020-07-06, har gjorts för denna detaljplan. Kommunens bedömning av 

undersökningen är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan betydande 

miljöpåverkan att någon miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvens- 
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beskrivning behöver upprättas. Kommunen har samrått om undersökningen med Länsstyrelsen, som i 

sitt yttrande 2020-09-07 delar kommunens uppfattning.  

 

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRSLAG OCH KONSEKVENSER 

Plandata 
Geografiskt läge 
Planområdet är beläget i södra delen av centrala Knivsta tätort intill Forsbyvägen. 

 

Areal 
Planområdet är ungefär 6400 kvm. 

 

Markägoförhållanden 
Fastigheterna inom planområdet är Särsta 3:41 och Särsta 3:184. Båda ägs av Knivstabostäder AB. 

 

  
Figur 2 Kartbild med fastighetsbeteckningar 

 

Landskapsbild/Stadsbild 
Förutsättningar 
Området består av bebyggelse i en till tre våningar i mitten av planområdet och öppna ytor i den västra 

och östra delen. 

 

Förslag och konsekvenser 
Med möjlighet att inreda vind och en mindre tillbyggnad på den norra delen av gårdssidan så är 

bedömningen att det blir små förändringar av stadsbilden. 
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Bebyggelse 
Förutsättningar 
Området består av sammanbyggda hus i en till tre våningar. Bebyggelsen består till största del av 

bostäder men innehåller även verksamheter. I östra delen av området närmast Forsbyvägen finns 

parkeringsplatser. Väster om bebyggelsen finns en innergård med gräsytor och parkeringsplatser. 

Bebyggelsen är främst från 1960-talet och är i puts med en mindre del i tegel. 

 

 

 
Figur 3-6. Befintlig bebyggelse i aktuell detaljplan. Bilder: Knivsta kommun. 

 

Förslag och konsekvenser 
Föreslagen ändring av detaljplan medger att bebyggelse får användas som centrumverksamhet. Genom 

möjlighet att inreda vind och en mindre tillbyggnad på innergården så kan ny bebyggelse tillkomma. 

Eftersom bebyggelsen är indragen från gatan så är bedömningen att förändringarna är små och inte 

påverkar landskapsbilden. 

 

Eftersom den tillbyggnad som möjliggörs är lägre än befintlig byggnad och att den görs på den norra 

delen av gårdssidan så är bedömningen att det inte påverkar befintliga bostäder med olägenhet i form 

av skuggning eller tillräckligt dagsljus. 

 

Skriv in samtliga planbestämmelser som reglerar bebyggelsen inom planområdet. 

 

Planbestämmelser 
 

B  Bestämmelsen B möjliggör bebyggelse med bostadsändamål 

 

 Endast komplementbyggnad får placeras 

 Syftet är att möjliggöra för komplementbyggnad 

 

 Marken får inte förses med byggnad 

 Syftet är att begränsa bebyggelsen genom att vissa ytor inte får förses med byggnad. 

 

III Högsta antal våningar. Suterrängvåning och vind får inredas. 
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 Syftet är att begränsa omfattningen och utformningen av bebyggelsen. 

 

 

 

Park- och naturmiljö 
Förutsättningar 
I detaljplanen finns ingen park- eller naturmiljö. Närmaste parkområde är ca 100 meter österut intill 

Birgittakyrkan samt ca 150 meter söderut till Särsta park. Inom kvarteret finns dock en gemensam 

innergård med grönska. 

 

Förslag och konsekvenser 
Eftersom detaljplanen inte innehåller park- eller naturmiljö kommer det inte ge några konsekvenser 

inom planen. Möjligtvis kan intilliggande park- eller naturmiljöer påverkas i viss mån genom ökat 

nyttjande. 

 

Offentlig och kommersiell service 
Förutsättningar 
Planområdet är centralt beläget i Knivsta med dess kommersiella serviceutbud. Det finns viss 

kommersiell verksamhet i planområdet. I närheten finns offentlig service såsom Thunmanskolan (ca 

250 m) och bibliotek (ca 300 m). 

 

Förslag och konsekvenser 
Förslaget på detaljplan möjliggör för centrumverksamhet. I den gällande detaljplanen får delar av 

planområdet inte användas för centrumverksamhet. Det finns i dagsläget verksamheter i området med 

tillfälligt bygglov. Genom ändring av detaljplanen tillåts verksamheterna fortfarande få finnas. 

Eftersom området använts till verksamheter sedan tidigare så är bedömningen att detta inte medför 

några större förändringar för området. 

 

Planbestämmelser  
BC1  I den södra delen av kvarteret möjliggörs bostäder med centrumändamål i  

bottenvåningen (BC1) 

 

Gatunät och trafik 
Förutsättningar 
I östra delen av planområdet går Forsbyvägen som är en gata som går genom centrala Knivsta. Intill 

Forsbyvägen finns parkeringsplatser för bebyggelsen. 

 

Förslag och konsekvenser 
Inga förändringar görs som påverkar gatunätet och trafik i området. I och med områdets centrala 

lokalisering så är tillgången till kollektivtrafik god. Tågstationen finns ungefär 250 meter från 

planområdet. 

 

Knivsta kommun tillämpar parkeringsnorm antagen av Bygg- och miljönämnden 2012-12-11, §214.  

Parkeringsnormen anger ett minimikrav för antalet parkeringsplatser för olika ändamål och ger 

vägledning vid detaljplaneläggning och bygglov. I det aktuella området tillämpas en 

parkerkeringsnorm för både bostäder och verksamheter med 0,6 per 100 kvm. Vid införande av 

bilpool kan normen sänkas med 30 %. Det finns ungefär 50 st befintliga parkeringsplatser på ungefär 

40 st bostäder.  

 

Cykelparkering på kvartersmark ska anordnas enligt gällande parkeringsnorm (2,5 per 100 kvm 

bruttoarea BTA). En högre parkeringsnorm för cykel kan komma att bli aktuell. 
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Parkeringsfrågan hanteras i bygglov efter den då gällande parkeringsnormen. 

 

Tillgänglighet och trygghetsaspekter 
Den fysiska planeringen har en viktig roll i frågan om att förbättra tillgängligheten till viktiga mål-

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

busshållplatser, övergångsställen och entréer.  Planläggningen ska främja en från social synpunkt god 

livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper, PBL 2 kap. 3§. Ny byggnad för 

allmänt tillträde ska enligt lag utformas så att den är tillgänglig för personer med 

funktionsnedsättningar och deras livsvillkor, PBL 8 kap. 1 § och 2 §. Tillgängligheten i byggnader och 

på tomter regleras i Plan- och bygglagen(PBL), Plan- och byggförordningen(PBF) samt i Boverkets 

byggregler (BBR) och hanteras vid ansökan om bygglov. 

Vid anläggande av allmänna platser eller andra anläggningar som inte är byggnader gäller Boverkets 

allmänna råd, BFS 2011:5 (om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader). 

Tillsyn över tillgängligheten utförs av kommunen. 

Det finns flera genomfartspassager i området. Dessa kommer att fortsätta att finnas med föreslagen 

tillkommande bebyggelse på gårdssidan. Genom detaljplaneändringen möjliggörs för fler 

användningar (bostäder och centrumverksamhet). Med fler användningar och genom möjlighet att 

passera genom området ökar användningen av området under olika tider på dygnet vilket kan öka den 

upplevda tryggheten genom social kontroll. 

 

Barnperspektivet  
Barnens intresse och behov i boende-, fritids- och skolmiljö är viktiga aspekter att ta hänsyn till i 

planarbetet. I plan- och bygglagen ställs krav att vid anordnande av tomter ska tillräckligt stor friyta, 

lämplig för lek och utevistelse, prioriteras framför parkering, PBL 2 kap. 7 §. 

 

Det finns en förskola i kvarteret som har fått bygglov sedan tidigare. I både den gällande detaljplanen 

och den föreslagna ändringen så möjliggörs det inte för förskola. Bedömningen är att det inte finns 

tillräckligt stor friyta för att uppnå en lämplig utemiljö. Befintlig verksamhet får finnas kvar genom 

tidigare beviljat bygglov. 

 

Markföroreningar 
Området är i dagsläget utbyggt med bostäder. Det finns inga kända föroreningar i området. Föreslagen 

detaljplan bedöms inte medföra risk för olämplig markanvändning vad gäller markföroreningar. 

 

Kulturmiljö och fornlämningar 
Området berörs inte av fornlämningar eller kulturmiljö. Om det framkommer att det finns 

fornlämningar i området är det förbjudet att utan tillstånd rubba, gräva ut, bygga bort, övertäcka eller 

på annat sätt skada en fornlämning utan tillstånd enligt Kulturmiljölagen 

 

Dagvatten, vattendrag och miljökvalitetsnormer 
Området är i dagsläget till stor del hårdgjort sedan tidigare. I den föreslagna detaljplanen regleras en 

maximerande hårdgörandegrad som är motsvarande de befintliga hårdgjorda ytorna i området. Ingen 

förändring sker vad gäller markanvändning som bedöms påverka dagvattenhanteringen. 

 

b Endast 50,0 % av markytan får hårdgöras. 

Syftet är att begränsa hårdgörandegraden på innergården till att det inte hårdgörs mer 

än befintlig hårdgörandegrad. 
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Geoteknik 
Området är utbyggt sedan tidigare. Föreslagen detaljplan bedöms inte medföra risk för olämplig 

markanvändning vad gäller geoteknik. 

 

 
Figur 7 Jordartskarta. Det aktuella området är postglacial lera. Källa: SGU 

 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Området är sedan tidigare bebyggd vilket innebär att det finns kommunala vatten- och 

avloppsledningar i området. 

 

El, tele, bredband och uppvärmning 
Området är utbyggt sedan tidigare. 

 

Ledningar 

Nedanstående har ledningar inom planområdet eller i närheten. 

- Vattenfall 

- Lidendatagruppen 

 

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

inom planområdet förutsätts avsätta utrymme för sophantering inom respektive tomt. Vid 

nybyggnation av avfallsutrymme ska krav på tillgänglighet och arbetsmiljö uppfyllas. Soputrymmen 

ska utformas och placeras så att källsortering kan ske och så att de kan nås av sopbilar utan backande 

rörelser. Utformningen av utrymmet ska även anpassas så att personer med funktionsnedsättning 

mailto:knivsta@knivsta.se
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obehindrat kan lämna avfallet. Avfallshantering regleras inte i detaljplanen utan i efterföljande 

bygglov.   

 

Störningar 
Buller  
Vid planläggning ska lokalisering av bebyggelse ske med hänsyn till bullstörningar, PBL 2 kap. 4 § 

och 5 §. Ett byggnadsverk ska också ha de tekniska egenskaper som är viktiga för skydd mot buller, 

PBL kap 8. 4 §. 

 

Forsbyvägen som går intill är en mindre gata med hastigheten 30 km/h. Bebyggelsen är belägen ca 20 

meter från vägen. Bedömningen är således av området inte är utsatt för bullervärden som överskrider 

riktvärdena enligt bullerförordningen. 

 

Riskbedömning 
Räddningstjänst  
Insatstiden för räddningstjänsten är 5 minuter. Insatstiden innebär anspänningstid, körtid samt 

angreppstid. Knivsta brandstation ligger ungefär 1500 meter från planområdet, men det är en 

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

extra minut för angreppstiden. Åtkomligheten för räddningstjänstens fordon säkerställs innan bygglov 

beviljas. Avståndet mellan räddningstjänstens fordon och punkten för räddningsinsats ska maximalt 

vara 50 m. Om det allmänna gatu- och vägnätet efter detaljutformning inte medger tillräcklig 

framkomlighet ska en speciell räddningsväg anordnas enligt gällande regler.  

 

Räddningstjänsten i Knivsta saknar stegfordon. Därför krävs att trapphusen utförs som Tr2 (förenklat; 

brandsluss mellan trapphuset och lägenheterna) för att klara sig med bara en utrymningsväg från 

bostaden. 

 

Farligt gods 
Planområdet berörs inte av farligt gods. 

GENOMFÖRANDE 
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, fastighetsrättsliga och 

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

Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan ska fungera som en 

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

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

 

Organisation och tidplan 
Planarbetet bedrivs med målsättningen att planen ska antas av Samhällsutvecklingsnämnden mars år 

2021. 

 
Samråd  november 2020 

Granskning januari 2021 

Antagande mars 2021 

Laga kraft maj 2021 

 

Arbetsfördelning 
 Knivsta kommun ansvarar för 

o upprättandet av detaljplan 

mailto:knivsta@knivsta.se
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 Kommunens bygg- och miljökontor ansvarar för o myndighetsutövning vid bygglov och 

miljötillsyn. 

 Respektive byggherre/exploatör/fastighetsägare ansvarar för o uppförande, drift och skötsel 

av nybyggnation inom kvartersmark.  o utförande av mätningar, undersökningar och andra 

kontroller inom kvartersmark enligt bestämmelser i denna detaljplan och i gällande 

lagstiftning.  o rapportering av eventuella markföroreningar till tillsynsmyndighet. o 

bekostnad av de arkeologiska utredningar som är nödvändiga. o lokal fördröjning och rening 

av dagvatten inom fastigheten innan det når VA-huvudmannens ledningar. 

 Lantmäterimyndigheten ansvarar för o erforderliga fastighetsbildnings-, anläggnings- och 

ledningsrättsåtgärder, på initiativ och bekostnad av ägaren till stamfastigheten samt eventuell 

köpare av styckningslott 

Där utöver kommer det att finnas huvudmän för el-, kommunikations- och fjärrvärmeledningar. 

 

Tekniska åtgärder 
 

Vatten och avlopp 
 
VA-huvudmannen (Knivstavatten AB) ansvarar för upprättande förbindelsepunkt för allmänna 
VAledningar i fastighetsgräns. Exploatören ansvarar för byggnation av fastighetens VA-
installation. Exploatören/fastighetsägaren måste skicka in servisanmälan och betala 
anläggningsavgift innan de får ansluta till det kommunala VA-ledningsnätet. VA-huvudman 
gör inkopplingen till fastighetens nät. Eventuellt behov av byggvatten ska anmälas i förväg till 
VA-huvudman.  
  
 
I dagsläget är det kapacitetsproblem för spillvatten i Knivsta reningsverk. Arbete pågår för att 
möjliggöra en anslutning till Käppalaförbundets reningsverk för spillvatten. Under tiden som 
arbetet pågår förbereds även en tillståndsansökan för att som alternativ kunna utöka det 
befintliga reningsverkets kapacitet. Baserat på beräkningar av påverkansgrad per person på 
reningsverket är bedömningen att denna detajplan och den byggrätt den medger ryms inom 
verkets reningskapacitet. Detaljplanen kan därmed antas. 
Tele 
 

Dagvatten 
Dagvatten ska fördröjas och renas inom egna fastigheten innan det avleds från fastighet. 
 

Markägoförhållande  
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande fastighets- 

förteckningen. 

 

Fastighetsrättsliga frågor  
Fastighetsbildning  
Detaljplanen ger ett underlag för fastighetsbildning och samfällighetsförrättning. Vid 

fastighetsbildning ombesörjer fastighetsägare för ansökan och kostnad. 

 

Gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter 
Om kvartersmarken delas i mer än en fastighet kan det leda till att 
gemensamhetsanläggningar och/eller servitut behöver upprättas för t.ex. innergård och 
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garage/parkeringslösning. I detaljplanen har markreservat för gemensamhetsanläggningar 
och allmännyttiga underjordiska ledningar avsatts. 
  
 

Ansökan om lantmäteriförrättning   
Respektive fastighetsägare ansöker om och bekostar lantmäteriförrättning för genomförandet av 

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

ledningsrätt. 

 

Ekonomi och avtal  
Detaljplanen har bekostats via plankostnadsavtal. Det innebär att ingen planavgift tas ut i samband 

med bygglov. 

 

Exploateringsavtal 

Inget exploateringsavtal förväntas tecknas. 

 

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

När förbindelsepunkt för vattentjänsterna meddelats fastighetsägaren infaller avgiftsskyldighet enligt 

lagen om allmänna vattentjänster. Anläggningsavgiften faktureras den som vid meddelandet äger 

fastigheten enligt då gällande VA-taxa. Om fastigheter bygger ut eller ändrar ändamål finns skyldighet 

att meddela detta till Roslagsvatten enligt av kommunen antagen ABVA, allmänna bestämmelser för 

vatten och avlopp. 

 

Administrativa frågor  
Huvudmannaskap  

Detaljplanen innehåller ingen allmän plats. 

 

Genomförandetid  
Planens genomförandetid är 5 år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Under genomförandetiden 

har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras 

utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men 

den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis 

förlorad byggrätt). PBL 4 kap. 21 §. 

 

 

MEDVERKANDE I PROJEKTET  
Förslaget har tagits fram av kommunförvaltningen.  

  

KOMMUNFÖRVALTNINGEN  

Samhällsbyggnadskontoret  

  

Moa Odin  Andree Dage 

Planchef  Planhandläggare 
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Handläggare 
Elin Hedström 
Planhandläggare 

Tjänsteskrivelse 
2020-10-12 

Diarienummer 
SUN-2020/458 

   
 

Samhällsutvecklingsnämnden  

Planändring för Särsta park och fritidsområde 
 
Förslag till beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadskontoret uppdrag att 

genomföra samråd för förslaget till ändring av detaljplan Särsta park- och fritidsområde. 
2. Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens bedömning av att 

genomförandet av detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan enligt 
Miljöbalken 6 kapitel och att en strategisk miljöbedömning enligt Miljöbalken 6:9-6:19 
därmed inte behöver genomföras. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Planområdet ligger i centrala Knivsta ca 500 meter söder om stationen. Det centrala läget 
medför goda möjligheter att ta sig hit med kollektivtrafik samt med cykel eller till fots. 
Området har en yta av ca 6,3 ha.  
 
Detaljplanen är delvis utbyggd med Centrum för idrott och kultur, CIK som är ett stort idrotts- 
och kulturhus om ca 15000 kvm BTA. Planen medger ytterligare bebyggelse på de östra 
delarna av planen. 
 
Detaljplanen behöver ändras för att möjliggöra ytterligare verksamheter som skulle fungera 
som goda komplement till nuvarande 
verksamhet. Ändringen av 
detaljplanen ska gälla på begränsad 
del av detaljplanen inom befintlig 
byggnad. Omgivningspåverkan på 
grund av ändringen bedöms därmed 
som mycket liten.  
 
 
Bakgrund 
Detaljplan för Särsta park- och fritidsområde vann laga kraft 2015-07-24. Detaljplanen 
möjliggör för 15 000kvm byggnadsarea för kultur och fritidsändamål. Anläggande av 
odlingslotter och parkmark. 
 
Centrum för Idrott- och kultur invigdes i december 2019 och delar av byggnaden som idag 
består av öppna kontorslandskap har varit svår att hitta hyresgäster till som överensstämmer 
med planbestämmelsen kultur och fritid. 
 
Positivt planbesked för ändringen beslutades av kommunstyrelsen i augusti 2020. 
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Syfte 
Syftet med planen är att möjliggöra uppförandet av ytterligare lokaler och ytor för kultur- och 
fritidsändamål. Tillgängligheten till området och trafiksäkerheten kring detta förbättras genom 
att Centralvägen tillåts förlängas mot söder och binds samman med Södervägen. 
 
Planändringen syftar till att komplettera planen med planbestämmelsen C- 
centrumverksamheter för en begränsad del av planen för att möjliggöra goda kompletterande 
verksamheter. 
 
Syftet med planändringen är vidare att korrigera en egenskapsgräns mellan kvartersmark 
och gata så att det överensstämmer med verkligheten. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Planändringen bekostas genom plankostnadsavtal.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 
Undersökning om MKB 
Länsstyrelsen yttrande gällande undersökning om MKB 
Plankarta med ändringen 
Planbeskrivning för ändringen 
Planbeskrivning gällande plan 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planenheten 
 

 
 
 

 

Moa Odin 
Planchef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Detaljplan för Särsta Park och fritidsområde, ändring 
 
UNDERSÖKNING AV MKB 
 
 
Enligt PBL 4:34 ska bestämmelserna i Miljöbalken 6:11–6:18 och 6:22 tillämpas om genom-
förande av en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (EU-direktiv 2001/42 
EG). Vid en betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning av planen göras under vars 
process en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. För att kommunen ska kunna ta ställning till 
om en detaljplan medför en betydande miljöpåverkan eller inte, görs en underökning utifrån 
förordningen (2017:966) om miljöbedömningar. 
 
PLANENS SYFTE 
 
Syftet med planen är att möjliggöra uppförandet av ytterligare lokaler och ytor för kultur- och 
fritidsändamål. Tillgängligheten till området och trafiksäkerheten kring detta förbättras genom 
att Centralvägen tillåts förlängas mot söder och binds samman med Södervägen. 
 
Planändringen syftar till att komplettera planen med planbestämmelsen C- centrumverksam-
heter för en begränsad del av planen för att möjliggöra goda kompletterande verksamheter. 
 
PLANOMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
Planområdet ligger i centrala Knivsta ca 500 meter söder om stationen. Det centrala läget 
medför goda möjligheter att ta sig hit med kollektivtrafik samt med cykel eller till fots. Områ-
det har en yta av ca 6,3 ha.  
 
Detaljplanen är delvis utbyggd med Centrum för idrott och kultur, CIK som är ett stort idrotts- 
och kulturhus om ca 15000 kvm BTA. Planen medger ytterligare bebyggelse på de östra de-
larna av planen. 
 
Detaljplanen behöver ändras för att möjliggöra ytterligare verksamheter som skulle fungera 
som goda komplement till nuvarande verksamhet. Ändringen av detaljplanen ska gälla på 
begränsad del av detaljplanen inom befintlig byggnad. Omgivningspåverkan på grund av änd-
ringen bedöms därmed som mycket liten.  
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Översiktskarta med planområdet markerat i blått. 
 
Planområdet angränsar till det som Översiktsplanen pekat ut som centrum. 
  
Gällande detaljplan reglerar markanvändningen till kultur och fritid samt parkmark. 
Definitionen av kultur och fritid lyfts fram i planbeskrivningen som Idrotts- och kulturcent-
rum innehållande idrottshall, träningslokaler, kulturhall, ishall, simhall med gym samt kultur 
och fritidslokaler. 
 

 
Urklipp från plankartan 
 
 
 
SAMLAD BEDÖMNING  

• Den föreslagna ändringen av detaljplanen möjliggöra en bredare användning. Över-
siktsplanen från 2017 lyfter fram att Knivsta tätort ska växa och ska utvecklas med 
mer centrumverksamheter och kontor. Bedömningen är således att förslaget är fören-
ligt med översiktsplanen.  

 
• Den föreslagna ändringen begränsas till del av befintlig byggnad. Nuvarande mar-

kanvändning kommer därmed inte att påverkas i någon stor utsträckning 
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• Föreslagen ändring bedöms innebära små eller inga förändringar på landskapsbil-
den. 

 
• I området finns inga skyddade eller övriga kulturvärden/fornlämningar som skulle på-

verkas av föreslagen ändring.  
 

• Inga särskilda naturvärden eller känsliga mark- och vattenområden finns på platsen 
som skulle påverkas av föreslagen ändring. 

 
• Föreslagen ändring bedöms inte påverka möjligheterna till rekreation eller friluftsliv. 

Dock möjliggör ändringen att delar av befintlig byggnad tas i anspråk för annat än-
damål än kultur- och fritidsändamål. 
 

• Föreslagen ändring sker på redan ianspråktagen mark. 
 

• Planområdets är lokaliserat i nära anslutning till kollektiva färdmedel och gång- och 
cykelvägar, vilket skapar goda förutsättningar för ett hållbart resande. 

 
• Föreslagen ändring bedöms inte bidra till ökade störningar i området eftersom bygg-

naden som står där idag redan innehåller besöksintensiva verksamheter. 
 

• Det finns inget riksintresse inom planområdet men det angränsar till Ostkustbanan 
och riksintresset för kommunikationer. Föreslagen ändring bedöms inte påverka riks-
intresset. 

 
• Föreslagen ändring bedöms inte motverka några nationella, regionala eller lokala 

mål.  
 

 
MOTIVERAT STÄLLNINGSTAGANDE 
 
Med utgångspunkt från ovanstående gör kommunen bedömningen att ett genomförande av 
detaljplaneförslaget inte medför någon betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalken 6 kap. En 
strategisk miljöbedömning enligt Miljöbalken 6:9–6:19 behöver därmed inte genomföras. 
 
KOMMUNFÖRVALTNINGEN 
 
Samhällsbyggnadskontoret 
 
 
 
Elin Hedström 
Planhandläggare 
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Beslut
 

1(1)

2020-09-29
 

402-6670-2020
 

Ida Karlsson
Planhandläggare
010-2233361 
ida.c.karlsson@lansstyrelsen.se

Knivsta kommun

 

POSTADRESS 751 86 UPPSALA  GATUADRESS Bäverns gränd 17
TELEFON 010-22 33 000  FAX 010-22 33 010

E-POST uppsala@lansstyrelsen.se  WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala

Undersökning för detaljplan Särsta park- och fritidsområde, Knivsta 
kommun, Uppsala län
Kommunens dnr: SBK 2020-000012
Kommunen har för rubricerad detaljplan begärt samråd med Länsstyrelsen om 
undersökning om betydande miljöpåverkan, enligt 6 kap 6 § miljöbalken (1998:808), 
MB, samt 5 § miljöbedömningsförordning (2017:966).

Syftet med planförslaget
Syftet med planförslaget är, att genom ändring, komplettera befintlig detaljplan med 
planbestämmelsen C, centrumverksamheter, för en begränsad del av planen för att 
möjliggöra för kompletterande verksamheter. I planbeskrivningen uppges att 
bestämmelsen ska gälla på begränsad del av detaljplanen inom befintlig byggnation.
Syftet med den befintliga detaljplanen är att möjliggöra för ytterligare lokaler och ytor för 
kultur- och fritidsändamål samt att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten genom att 
förlänga Centralvägen söderut till Södervägen. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Länsstyrelsen bedömer att rubricerad detaljplan inte kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan som avses i 6 kap. 3 § MB samt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen 
(2010:900) PBL.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av chef för plan- och bostadsenheten Annika Israelsson med 
planhandläggare Ida Karlsson som föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser
markerade med "¸" gäller inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Gräns för planområdet
Användningsgräns

ANVÄNDNING AV MARK
Allmänna platser

Kvartersmark

RISKSKYDD

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden är fem år från den dag planen vinner laga kraft.

R Kultur och fritid

Egenskapsgräns

HUVUDGATA Trafik mellan områden

PLACERING; UTFORMNING; UTFÖRANDE

Största byggnadsarea i m².

Huvudgata eller skyddsvall skall anläggas på höjden lägst
0,25 m över banvallsfot.

UTNYTTJANDEGRAD

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

Högsta nockhöjd i meter över nollplanet. Härutöver medges
utrymmen för tekniska installationer såsom t ex fläktrum.

PLANBESTÄMMELSER

Byggnad får inte uppföras.

PARK Anlagd park

B Bostäder

Marken får med undantag av uthus inte förses med
byggnader.

L Odlingslotter

Högsta byggnadshöjd i meter.

LOKALGATA Lokaltrafik

E Tekniska anläggningar

Markarbeten eller förbelastning tillåts ej före befintlig
vattenledning säkrats eller ersattas.

MARKENS ANORDNANDE
Dagvattenomhändertagande inom kvartersmark skall vara möjligt.
Dimensionering skall tillgodose regn med minst 10 års återkomsttid.

Lägsta nivå överkant golv är +11,60 m.

Marken skall vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska
ledningar.

Koordinatsystem: SWEREF 99 18 00
Höjdsystem: RH2000

Underlag:
Fastighetskartan och Primärkartan

Ägoslagsgräns

Fornlämningar resp. fornlämningsområde

Höjdförhållanden

Ledningar

Höjdkurva

Kraftledning

Barrskog resp. Lövskog
Ängs-, hag- eller betesmark
Åker resp. mosse

Minnessten
Husgrund

Järnväg

BETECKNINGAR

Övrigt

Byggnader m.m.

Fastighetsgränser m.m.

Dike mittlinje resp. ytterlinje

Gång- och cykelväg

Byggnader

Häck

Slänt

Vägkant
Kantsten

Staket

Rättighetsdel (Sv=servitut,
ga:=gemenskapsanläggning)

Fastighetsgräns
Traktgräns

Träd

Stödmur

Mur ytter

Ledningsrätt

Bostadshus Uthus

Skärmtak  (imätta)

Skärmtak  (dig.)

Bostadshus Uthus

Areal-GK: 8,0 ha ca.
upprättad: 2012-01-09
Reviderad: 2013-11-05
Namnförtydligande
Djavad Mousavi

INFORMATION
Planavgift ska inte tas ut i samband med bygglov.

100 m40
Skala  1:1000 i A1, 1:2000 i A3

100 20 30 50

Plankarta
Stadsarkitekt Planchef
Björn Sjölund John Reinbrand

Beslutsdatum Instans

BMN

Detaljplan för

Särsta park- och fritidsområde
del av fastighet Särsta 3:1 m fl
Knivsta kommun, Uppsala län
Upprättad i 2013-11-19  Reviderad 2014-12-05

Samrådshandling

Samråd 
2013-11-19 BMN
Granskning
2014-05-27
Antagande
2015-02-12
Laga kraft
2015-07-24

Till planen hör:
Plan- och genomförandebeskrivning
Plankarta
Fastighetsförteckning

Illustrationskarta

Granskningsutlåtande
 Samrådsredogörelse

KF

Arkitekt Norconsult AB
Gunnar Håkansson

Användningsgräns

  C Centrum. PBL 4 kap. 5§ 1 st. 3p

Inom användningsområdet största
 tillåtna bruttoarea för Centrum
angett i kvadratmeter.
 PBL 4 kap. 11§ 1 st. 2p

Område som berörs av planändringen

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Ändringens genomförandetid är fem år från

 det att ändringen vunnit laga kraft.

Område som berörs av planändringen

Egenskapsgräns

SBK 2020-12

Beslutsdatum Instans

Samråd SUN
2020-xx-xx

Granskning SUN
-
Antagande SUN
-

SAMRÅDSHANDLING

Upprättad: 2020-10-16

Ändring av detaljplan
Särsta park- och fritidsområde
Knivsta kommun, Uppsala Län



 
 

Handläggare Datum Diarienummer 
Elin Hedström 2020-10-16 SBK 2020-12 

 

 

Samrådshandling 

 

Planbeskrivning 
 

Ändring av detaljplan Särsta Park-och fritidsområde, 
Knivsta kommun, Uppsala län 

Standardförfarande 

Samråd fr.o.m. 2020-11-13 t.o.m. 2020-12-04 
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INLEDNING 
Handlingar 
Till förslaget hör: 

• Tillägg till planbeskrivning (Denna handling) 
• Tillägg till Plankarta med bestämmelser 

 
 
Övriga handlingar:  

• Fastighetsförteckning, Vesterlins 2020-10-16 
• Undersökning om MKB, 2020-08-25 

 
Planprocessen  
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva om ett förslag till 
markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. 
Under samråd och granskning ges möjlighet för sakägare, myndigheter och andra berörda att inkomma 
med synpunkter. Synpunkter under planprocessen sammanställs och kommenteras i ett 
granskningsutlåtande.  
 
Under planprocessen för en ändring i detaljplan görs ingen fullständig lämplighetsprövning enligt 2 
kapitlet i Plan- och bygglagen utan prövningen omfattar bara den eller de planbestämmelser som läggs 
till, justeras eller tas bort. 

 
Läshänvisningar  
En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning. Plankartan är den handling som är 
juridiskt bindande och anger vad som till exempel ska vara allmän plats, kvartersmark, hur 
bebyggelsen ska regleras med mera. Plankartan ligger till grund för kommande bygglovsprövning. 
Planbeskrivningens syfte är att beskriva områdets förutsättningar och de förändringar som planen 
innebär. Planbeskrivningen ska vara ett stöd för att kunna tolka plankartan, plan- och bygglagen (PBL) 
4 kap 30-31 §.  
 
Ändring av detaljplan innebär att gällande detaljplan  (Särsta park- och fritidsområde Akt 0330-P15/4) 
fortsätter att gälla, men att ändringar görs i planens bestämmelser. Tillägget ska alltså läsas parallellt 
med gällande detaljplan. 
 
Bakgrund  
Detaljplan för Särsta park- och fritidsområde vann laga kraft 2015-07-24. Detaljplanen möjliggör för 
15 000kvm byggnadsarea för kultur och fritidsändamål. Anläggande av odlingslotter och parkmark. 
 
Centrum för Idrott- och kultur invigdes i december 2019 och delar av byggnaden som idag består av 
öppna kontorslandskap har varit svår att hitta hyresgäster  som överensstämmer med 
planbestämmelsen kultur och fritid. 

Startskede Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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Figur 1 Sektion över mittendelen. Det är de tre översta våningarna inom det markerade området som varit svårt att få 
uthyrt. 

 
Översiktsplan 
Kommunen bedömer att planförslaget är förenligt med översiktsplan 2017 och Länsstyrelsens 
granskningsyttrande. Kommunen bedömer vidare att förslaget inte är av stor vikt eller har principiell 
betydelse och inte heller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Detaljplanen handläggs med 
ett standardförfarande. 
 
Tillägg i detaljplanen 
Planhandlingarna består av Tillägg till plankarta med bestämmelser och Tillägg till planbeskrivning 
(med genomförandebeskrivning). Endast tillägg till plankarta blir juridiskt bindande. 
 
Syfte och huvuddrag  
Syftet med ändringen av detaljplanen är att göra planen mer flexibel och möjliggöra kompletterande 
verksamheter. Konsekvenserna blir att det till viss del tillåts annan verksamhet än fritidsändamål. 
Exploateringsgraden i detaljplanen blir den samma och ändringen innebär ingen förändring gällande 
byggnationen i området. 
 
Syftet med planändringen är vidare att korrigera en egenskapsgräns mellan kvartersmark och gata så 
att det överensstämmer med verkligheten. 
 
Planändringen grundar sig i önskemål från fastighetsägaren samt diskussion mellan densamma och 
kommunen, om behovet av att kunna upplåta lokaler för kompletterande verksamheter och korrigera 
efter färdigställandet av ny gata. 
 
Miljöbalken 6 kapitel  
Undersökning  
Enligt PBL 4:34 ska bestämmelserna i Miljöbalken 6:11–6:18 och 6:22 tillämpas om genomförande av 
en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (EU-direktiv 2001/42 EG). Vid en 
betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning av planen göras under vars process en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram. För att kommunen ska kunna ta ställning till om en detaljplan 
medför en betydande miljöpåverkan eller inte, görs en underökning utifrån förordningen (2017:966) 
om miljöbedömningar. 
 
Ställningstagande 
En undersökning, daterad 2020-08-25, har gjorts för ändringen av denna detaljplan. Kommunens 
slutsats efter undersökningen är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan 
betydande miljöpåverkan att någon miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvens- 
beskrivning behöver upprättas. Kommunen har samrått om undersökningen med Länsstyrelsen, som i 
sitt yttrande 2020-09-29 delar kommunens uppfattning.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
Plandata 
Geografiskt läge 
Planområdet ligger direkt söder om järnvägsperrongen. Ca 500 
meter från kommunhuset och järnvägsstationen.  
 
Areal 
Planområdet är ca 6,3 ha. 
 
Markägoförhållanden 
Planområdet består av två fastigheter; Särsta 3:1 som ägs av 
Knivsta kommun och Särsta 3:397 som  ägs av 
Kommunfastigheter.  
 
Planändring 
Tillägg av planbestämmelse 
Bestämmelsen C- Centrumverksamheter har lagts till på 
plankartan. Den har även kopplats till en bestämmelse om 
exploateringsgrad. 
 
Planändringen innebär att inom en viss del av planen, får 1500 
kvm BTA användas till centrumverksamheter. 
 
Placeringen av egenskapsgränsen mellan kvartersmark och 
gata i sydväst korrigeras genom att den flyttas ca 2,5 – 3, 7m 
åt öster så att området för huvudgata blir större. Detta för att 
plankartan ska överensstämma med den färdigbyggda gatan. 
  
Konsekvenser 
Då gällande detaljplan möjliggör för besöksintensiva 
verksamheter bedöms tillägget av bestämmelsen C inte 
innebära någon större omgivningspåverkan. Parkeringsplatser 
kan i största mån samutnyttjas då verksamheter har olika tider 
för besökstäthet. Skulle flera parkeringsplatser än de som 
redan finns anlagda behövas, finns utrymme inom 
planområdet. 
 
Plankarta 
Nya planbestämmelser som läggs till i plankartan 

Planbestämmelser 
 
C Centrum, är en generell bestämmelse som 

möjliggöra verksamheter så som handel, 
service, vårdcentral, samlingslokaler och andra 
verksamheter som ligger central eller på annat 
sätt ska vara lätta att nå. PBL 4 kap. 5§ 1st. 3p. 

Figur 3. Planområdet. 

Figur 2 Översiktskarta 

Figur 4 Områden som påverkas av 
ändringarna 
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e2 Byggnadens användning. Största tillåtna bruttoarea för Centrum angett i 

kvadratmeter. PBL 4 kap. 11§ 1st. 2p 
 

GENOMFÖRANDE 
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, fastighetsrättsliga och 
ekonomiska åtgärder som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande. 
Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan ska fungera som en 
vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgörande i frågor som rör fastighetsbildning, 
vatten- och avloppsanläggningar, vägar m.m. regleras genom respektive speciallag.  
 
Organisation och tidplan 
Planarbetet för ändring av detaljplan Särsta park- och fritidsområde bedrivs med standardförfarande 
och med målsättningen att planen ska antas av Samhällsbyggnadskontoret under 2021. 
 
Samråd – november 2020 
Granskning – december-januari 2020/2021 
Antagande – februari-mars 2021 
Laga kraft – mars-april 2021 
 
Ekonomi och avtal  
Ändring av detaljplan har bekostats via plankostnadsavtal. Det innebär att ingen planavgift tas ut i 
samband med bygglov. 
 
Administrativa frågor  
Genomförandetid  
Planändringens genomförandetid är 5 år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Under 
genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och 
detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång 
fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till 
ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt). PBL 4 kap. 21 §. 
 
 
MEDVERKANDE I PROJEKTET  
Förslaget har tagits fram av kommunförvaltningen.  
  
KOMMUNFÖRVALTNINGEN  
Samhällsbyggnadskontoret  
  
 
 
Moa Odin  Elin Hedström 
Planchef  Planhandläggare 
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Handläggare Datum Diarienummer 
John Reinbrand 2014-12-18 PLA 12/20004-1 
018-34 70 74 
   
 
Detaljplan för Särsta park och fritidsområde,  
del av Särsta 3:1 MFL.  
 

 

Antagandehandling  
 

 

 
 
 
 
 
Detaljplaneprocessen Datum 

 
 

Plansamråd 2013-12-04  t o m 
2014-01-13 

Granskning 2014-06-11  t o m 
2014-07-23 

Godkännande (BMN) 2014-12-18 
Antagande (KF) 2015-02-12 
Laga kraft  
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PLANBESKRIVNING 
 
Detaljplan för Särsta park och fritidsområde, del av Särsta 3:1 MFL.  
 
 
Bakgrund 
Den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike tätorter anger ett område med anlägg-
ning för sport och fritid väster om Hälsohuset. Läget i kommunen är centralt med goda kom-
munikationer och är därmed gynnsamt för aktiviteter med många besökare. Beslut om att 
inleda detaljplanearbetet har sedan befästs via kommunstyrelsens planutskott (beslut om 
planbesked) 2012-02-13 samt i bygg- och miljönämnden med beslut om uppdrag 2012-03-06. 
Under den inledande fasen av planarbetet har även kommunstyrelsen 2013-10-21 beslutat om 
bland annat följande förutsättningar vilka berört planarbetet:  
 

• att uppdra till förvaltningen att utarbeta förslag till byggnad med sporthall, ishall samt 
lokaler för ungdomsverksamhet/fritidsklubb och kulturaktiviteter. 

• att planera för att byggnaden ska byggas i etapper. 
• att förorda att detaljplanearbete avseende delar av fastigheterna Särsta 3:397 och 

Särsta 3:1 (mellan Thunmanskolan och järnvägen) snarast påbörjas med inriktningen 
en flexibel detaljplan med ovanstående inriktning.  

 
Handlingar Planbeskrivning 
 Plankarta med bestämmelser 
 Illustrationskarta 
 Samrådsredogörelse 
 Granskningsutlåtande 
 
Övriga  Behovsbedömning 
handlingar Fastighetsförteckning 
 
Övriga  Riskanalys Norconsult, 2013-05-02 
utredningar PM Geoteknik, Norconsult, 2013-01-24 

Markteknisk undersökningsrapport geoteknik, Norconsult, 2013-01-24 
Översiktligt Geotekniskt Projekterings-PM, Bjerking, 2014-05-05 
VA-utredning, Sweco, 2014-03-25 
Bullerutredning, Norconsult, 2014-05-05 
Vibrationsutredning, Bjerking, 2014-12-02 

 
Syfte  Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet ytterligare lokaler och 

ytor för kultur- och fritidsändamål. Tillgängligheten till området och tra-
fiksäkerheten kring detta förbättras genom att Centralvägen tillåts för-
längas mot söder och binds samman med Södervägen.  
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Plandata 
Läge och areal Planområdet ligger i centrala Knivsta ca 500 meter söder om stationen. 

Det centrala läget medför goda möjligheter att ta sig hit med kollektivtra-
fik samt med cykel eller till fots. Området har en yta av ca 6,3 ha.  

 
Planområdets 
avgränsning 

Planområdet utgörs i huvudsak av Hälsohuset samt angränsande grönom-
råden väster och nord om detta. I väster utgör järnvägen gräns och 
Södervägen i söder. 

 
Markägo- 
förhållanden 

Marken ägs av Knivsta kommun och Kommunfastigheter i Knivsta AB. 

 
 Kommunala ställningstaganden 
Översiktsplan  I gällande översiktsplan för Knivsta kommun 2006 är aktuellt planom-

råde del i tätortsområdet för Knivsta med krav på fördjupad översiktsplan 
och detaljplan. I översiktsplanen lyfts behovet av idrottsanläggningar. 
Det uttrycks att nya idrottsanläggningars lokalisering är en viktig fråga 
för kommunen och dess invånare.  

 
Fördjupad 
översiktsplan  

I fördjupad översiktsplan (FÖP) för Knivsta och Alsike tätorter 2012 
anges området som utvecklingsområde med förtätning av befintlig 
bebyggelse för allaktivitetshus. Planområdet är även markerat som 
reservområde för bostäder med ny bilväg inklusive gång- och cykelväg 
längs järnvägsspåret. Målsättningen är bl a att det i kommunen ska finnas 
tillgång till kommungemensamma, ändamålsenliga anläggningar för för-
eningslivets behov i lägen som är lättillgängliga för stora delar av kom-
munens befolkning. Konkurrensen om marken bedöms stå mellan idrotts- 
och kulturintresset och kontorsanvändning eller annan icke störande 
verksamhet. 
 

 
 

FÖPen redovisar förslaget att Centralvägen förlängs mot söder och 
ansluts till Södervägen samt visar på möjligheten att förlänga vägen 
ytterligare söder ut och ansluta denna till Forsbyvägen. Ett broalternativ 
över järnvägen redovisas även som ett exempel för att ersätta dagens 
plankorsning vid Särstavägen. I alternativet skulle bron placeras i linje 
med Södervägen och kräva yta Särsta 3:1s västra del, norr om Söder-
vägens förlängning, för att ta upp höjd och ansluta mot (den förlängda) 
Centralvägen. Denna detaljplan medför att det alternativet (med att ta upp 
höjden och ansluta till Centralvägen direkt norr om Södervägen) inte är 
möjligt då ytan istället används för denna detaljplans ändamål (plankar-
tans ”Kultur och fritid”). Skulle ett broalternativ visa sig vara aktuellt i 
linje med Södervägen finns fortfarande alternativet att ta upp höjden 
söder om denna.  
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Exempel på brolösning lokaliserad söder om (och ansluter till) Södervägen. 

 
Detaljplane- 
program 

Inget program har upprättats för detaljplanen. 

 
Gällande  
detaljplaner 

Området omfattar detaljplan 03-KNI-522 samt delar av detaljplanerna 
03-77-492, 03-74-812, 03-86-406, 03-KNI-338, 03-KNI-367. Genom-
förandetiden har gått ut för samtliga detaljplaner. 

 
Utvecklings- 
program för  
centrala Knivsta 

Programmet utgör ett beslutsunderlag som ska borga för en attraktiv och 
levande småstadsmiljö, med bra avvägningar mellan fungerande trafik-
lösningar och trevlig miljö för invånarna.  

Programmet innehåller bland annat långsiktiga förslag till lägen för 
pendlarparkeringar och cykelparkeringar, principer för utformning av 
gator och gaturum i centrala Knivsta, nya gator, väglänkar och cykel-
banor, lokalisering och principiell utformning av ytor för kollektivtrafik 
och nya torg och parker. 

Utvecklingsprogrammet är samordnat med arbetet med den fördjupade 
översiktsplanen för Knivsta och Alsike tätorter.  

 
Gestaltnings- 
program för  
Knivsta entré 
för E4 

Här beskrivs Knivsta centrums entré, där många når centrum via tåg. De 
gröna ytorna längs med spåret beskrivs som sekvenser från finpark till 
landskap och området mellan Hälsohuset och järnvägen ingår i detta 
stråk. Förlängningen av Centralvägen föreslås i programmet bli en gata 
med 60 km/h medan hastigheterna sänks till 30-40 km/h på Särstavägen 
och Forsbyvägen  
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Kulturmiljö- 
program Knivsta 

Knivsta tätort har en spännande och rik historia. Det strategiska läget vid 
de stora kommunikationslederna har medfört en dynamisk utveckling 
under de senaste hundra åren. Det lilla stationssamhället med ett fåtal hus 
har förvandlats, till industriort och sedan till ett tjänstedominerat pendlar-
samhälle.  

 
Energistrategi Energistrategi för Knivsta kommun samt handlingsplan för 2011-2014 är  

ett antaget dokument som ska ligga till grund för den fortsatta bebyggelse-
utvecklingen i kommunen. Målsättningen är att alla nybyggda hus är energi-
snåla lågenergihus och att planeringen utgår från en energieffektiv bebyg-
gelsestruktur.  

 
Miljöprogram Ett miljöprogram med lokala miljömål för Knivsta kommun antogs 2007 

av kommunfullmäktige. I programmet betonas vikten av en hållbar 
utveckling genom väl planerade bebyggelseområden och tekniska för-
sörjningssystem, minskat transport- och bilberoende samt goda förutsätt-
ningar för kollektivtrafiken samt gång- och cykeltrafiken.  

  
Policy för full  
delaktighet  
 

Policy för full delaktighet syftar till att vara ett styrdokument som ska 
integreras i kommunens styr- och ledningsprocess. Denna detaljplan 
bedöms inte utgöra ett hinder för målet om full delaktighet och jämlikhet 
för alla medborgare i Knivsta oavsett funktionshinder.  

  
Trafikstrategi Kommunens strategi innebär att en prioritering av de olika trafikslagen 

sker vid ny planering av bebyggelse och infrastruktur. Det prioriterade 
trafikslaget är gång- och cykeltrafik, följt av kollektivtrafik och biltrafik. 
 
Det ska vara lätt att ta sig till fots och med cykel, det kollektiva resandet 
ämnas öka.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
 Bebyggelse 
Verksamheter 
och närservice 

På platsen står idag Hälsohuset. Detta är ett aktivitets- och idrottshus som 
bland annat innehåller en simhall med en 25-meters bassäng, gym, spin-
ning mm. Den ursprungliga anläggning är ca 40 år gammal och byggdes 
en gång i tiden som en bassäng och sporthall till den intilliggande Thun-
manskolan. I byggnaden finns en sporthall som skolan använder under 
gymnastiklektionerna. Hälsohusets verksamhet drivs i kommunal regi 
och används för skolidrott för närliggande skolor och av föreningar och 
enskilda på fritiden. I Knivsta finns ett nära utbud av diverse handel och 
centrumverksamheter. 
 

 
Hälsohuset   

 
 Sociala förhållanden 
Trygghet och 
säkerhet 

Hälsohuset är idag en målpunkt för både unga och gamla i Knivsta. Akti-
viteterna i huset bidrar till att fler människor rör sig i området, vilket 
bidrar till att detta upplevs som mera tryggt.  

 
Fritid, sport, 
rekreation, lek 

I Knivsta finns lokaler för fritids- och idrottsaktiviteter samlade i Hälso-
huset. Kommunen har en vision om att växa från dagens 15 000 invånare 
till 20 000 – 25 000 invånare år 2025. Fler kommuninvånare och en stor 
andel unga ställer nya krav på anläggningar och kapacitet inom kommu-
nen vilket bitvis är tydligt redan idag. Närmaste större idrottshall ligger i 
Alsike.  
 
Väster om Hälsohuset ligger en bollplan med grus. Här finns även en yta 
för skateboardåkare. Norra och västra delen av planområdet utgörs av ett 
grönområde och i söder omfattar detaljplanen ett område med odlings-
lotter. 
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Bollplanen 

 
 Natur, mark och vatten 
Mark och vege-
tation 

Vegetationen i planområdet utgörs i huvudsak av gräsytor. Mot nordöst, i 
slänten mot Särsta värdshus, finns en ovårdad skogsdunge med en del 
bevaransvärda träd. I övrigt har ingen annan vegetation av värde identi-
fierats inom området. Väster om Hälsohuset finns en slänt som sluttar 
ned mot en grusfotbollsplan. Från bollplanen sluttar marken svagt ned 
mot järnvägen i väster. I den södra delen finns en instängslad asfaltsyta 
som i dagsläget används för skateboardåkande. Söder om Södervägen 
ligger ett område som delvis utnyttas för odlingslotter. 
 

 
Område med gräsytor och gångväg parallellt med järnvägen 

 
Geoteknik De geotekniska förutsättningarna har undersökts inom området som är 

aktuellt för nya byggnader. Markytan i det undersökta området sluttar åt 
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sydväst ned mot järnvägen och marken består av ett ca 1-8 m tjock lager 
av lera som underlagras av sand. I den västra delen är lera något gyttjig 
och här är marken känslig för sättningar. Markförstärkningsåtgärder och 
lättfyllning kan krävas här om sättningar inte tillåts.  

 
Sättning och  
Stabilitet 

I områdets östra del, vid Hälsohuset samt på befintlig fotbollsplan där 
torrskorpelera underlagras av friktionsjord, bedöms uppkommen sättning 
vid 1 m uppfyllnad bli i storleksordningen någon centimeter. I området 
väster om bollplanen förekommer lösare lera. Sättningar vid uppfyllnad 
för exempelvis vägar, parkeringar, bollplaner mm bedöms bli enligt 
tabell nedan. Markförstärkningsåtgärder och lättfyllning kan krävas här 
om sättningar inte tillåts.  
 
Tabell. Beräknade ungefärliga sättningar. 

 
 
I områdets östra del, vid Hälsohuset samt på befintlig fotbollsplan där 
torrskorpelera underlagras av friktionsjord, bedöms stabiliteten vara till-
fredställande för befintlig byggnad. I området väster om bollplanen 
bedöms marken vara känsligare ur stabilitetssynpunkt med avseende på 
schakt och uppfyllnad. 
 
En stabilitetsberäkning har utförts för en dagvattendamm som är 2 m 
djup. Släntlutningen behöver vara 1:4 eller flackare för att inte problem 
med stabiliteten ska uppkomma. Stabilitetsberäkning har utförts för en 
uppfyllnad på 1,5 m med en släntlutning på 1:2. Stabiliteten vid uppfyll-
naden bedöms som tillfredställande.  

 
Markföroreningar Inga kända markföroreningar finns inom området.  
 
Strandskydd Länsstyrelsen i Uppsala har i ett förordnande enligt 15 § naturvårdslagen 

1994-09-30 beslutat att strandskydd ska gälla i den omfattning som 
framgår av dess bifogade förteckningar och kartor. Planområdet täcks i 
förordnandet inte av strandskydd.  

 
 Kulturmiljö 
Kulturmiljö Planområdet berör inga kulturhistoriskt värdefulla miljöer men gränsar 

till Särsta gård som är belägen nordöst om planområdet. Gården är från 
1700-talet med nuvarande utseende från omkring 1850 och flygelbygg-
naden från 1700-talet. Särsta gård tillsammans med intilliggande Park-
villan är av stort kulturhistoriskt intresse. Området har tydliga avgräns-
ningar mot intilliggande områden i form av Särstavägen, Forsbyvägen 
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och vegetation mot Gästgivarvägens flerbostadsområden.  
 
Centralvägen är den miljö som möter alla tågresenärer. De flesta av 
dagens byggnader har goda arkitektoniska och miljöskapande värden. 

 
 Gator och trafik 
Gatunät och 
trafik  

Hälsohuset nås idag från Forsbyvägen. Direkt söder om fastigheten går 
Södervägen som idag är en återvändsgata.  

 
Gång- och cykel- 
trafik 

En stor andel skolbarn kommer från Thunmanskolan öster om Forsbyvä-
gen. Många gående och cyklister kommer även från stationen genom 
Särstaparken och når då Hälsohuset från väster. Områdets centrala läge 
gör att det är gynnsamt och lättillgängligt för både gång- och cykeltrafi-
kanter. 

 
Kollektivtrafik Hållplats för kollektivtrafik finns på Forsbyvägen.  
 
Parkering Parkeringsplatser finns utmed Södervägen.  
 
 Störningar 
Buller Planområdet ligger i anslutning till Ostkustbanan. En bullermätning 

genomfördes för detaljplanen för Sågenområdet beläget ca 600 m norr 
om planområdet. Här uppmättes buller från järnvägen till 60-65 dBA 
ekvivalent nivå. 
 
För bostäder och undervisningslokaler ska följande riktvärden ligga till 
grund för planering enligt riksdagens proposition 1996/97:53: 
 
30 dBA ekvivalentnivå inomhus 
45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 
55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad 
70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad. 
 
Naturvårdsverket anser därutöver att ekvivalentnivån 55 dBA för var-
dagsmedeldygn ska eftersträvas i rekreationsområden i tätort. 
 
Planområdet är utsatt för trafikbuller. Beroende på vilket avstånd till 
järnväg byggnader placeras samt vilken funktion som är aktuell för de 
lokaler som vetter mot järnvägen, kan det bli aktuellt med bullerdäm-
pampande åtgärder i fasad för att uppnå en god inomhusmiljö. Från bul-
lersynpunkt är det en fördel om nya byggnader förläggs i anslutning till 
järnvägen och därigenom kan ge visst bullerskydd för utemiljöer öster 
om byggnaden.  
 
Hastigheterna på Forsbyvägen samt Södervägen är låga och inga buller-
störningar från trafiken bedöms här. 
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Vibrationer En vibrationsmätning har genomförts. Mätningen gjordes enligt kraven i 

SS 460 48 61 med inställningen ”Komfort 20 mm/s RMS 1s, 1-80 Hz. 
Tre noder placerades på marken, ca 50, 75 samt 5 m från järnvägen, där 
den sista är en referensnod för att säkerställa att vibrationerna kommer 
från tågtrafiken. De högsta registrerade vibrationshastigheterna i marken 
för Mp2 var 1,04 mm/s RMS och för Mp3 var 0,24 mm/s RMS. 
 

 
Mätpunkternas placering (från vibrationsutredningen). 
 
Riktvärde finns på 0,4 mm/s och är avsett för byggnation av permanent-
/fritidsbostäder och vårdlokaler. Högsta acceptabla värde anger fd 
Banverket och Naturvårdsverket (2006) gemensamt som 0,7mm/s för 
boende. Det kan då ifrågasättas om riktvärdet värde ens är applicerbart i 
detta projekt som inte handlar om nya bostäder. Angivna värden är 
dessutom inriktade för att reglera vibrationer i sovrum nattetid. 
 
Angående vibrationer så finns det både dämpnings- och 
förstärkningsfaktorer. För betongkonstruktioner utgör långa spännvidder 
ett exempel på en förstärkningsfaktor. Likaså kan ett vekt träbjälklag ha 
en sådan effekt. Övergång från mark till hus är i sig dämpande och 
behovet av förstärkningsåtgärder i marken likaså. Med avseende på 
kommande byggnation och användning drar utredningen slutsatsen att 
nivåerna hamnar lägre än komfortvägda vibrationsnivåer på 0,4 mm/s 
RMS. 
 

Risk Väster om området går Ostkustbanan, som är transportled för farligt 
gods. De dominerande transporterna består av flygbränsle till Arlanda 
Flygplats, men även andra transporter förekommer.  
 
En riskanalys har tagits fram som behandlar vilka risker som kan uppstå 
inom området. I utredningen har hänsyn tagits till möjligheten att kom-
plettera Ostkustbanan med ytterligare två spår som anläggs på ömse sidor 
om nuvarande järnväg. Riskanalysen baseras på antaganden om vilka 
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verksamheter som kommer att finnas i framtiden samt hur många perso-
ner som förväntas var närvarande inom området i genomsnitt under 
anläggningens öppettider. 
 
Utifrån en uppskattning av antalet transporter år 2030 har en beräkning 
av risknivån inom området genomförts. Två alternativa placeringar av 
anläggningen har utretts: ett med bebyggelse på ett kortaste avstånd av 40 
m från järnvägen och ett med bebyggelsen på minst 100 m från järnvä-
gen. Riskerna har jämförts med kriterier för vad som är en acceptabel 
risknivå och när åtgärder ska vidtas.  
 
Resultaten visar att risknivån inom området närmast järnvägen (upp till 
ca 20 m) är något högre än önskvärd, vilket innebär att det är viktigt att 
inte lägga utomhusverksamheter där som drar till sig många människor. 
Riskerna för olyckor med flera inblandade ligger något över den nivå 
som accepteras utan att åtgärder vidtas, därför har rekommendationer för 
åtgärder tagits fram, vilka redovisas i avsnittet Riskbedömning på sidan 
22.  

 
 Teknisk försörjning 
Vatten och  
avlopp 

Områdets centrala läge gör det välförsörjt med avseende på den tekniska 
infrastrukturen. Området ligger inom verksamhetsområdet för den all-
männa va-anläggningen. Hälsohuset har förbindelsepunkter för dricks-, 
spill- och dagvatten vid Södervägen. Genom området går huvudspillvat-
tenledning, dim 600 mm som avleder större delen av Knivstas spillvatten 
till reningsverket. Reningsverkets huvudpumpstation ligger strax söder 
om planområdet.  
 
Parallellt utmed järnvägen går Norrvattens huvudvattenledning, dim 800 
mm som är Knivstas enda försörjning av dricksvatten. Vattenledningen 
har ett ledingsrättsområde på 5,0 m (2,5 m på ömse sidor om ledningen). 
Inom ledningsrättsområdet får inte uppfyllning eller anläggande av väg 
ske utan ledningsägarens tillåtelse. Anslutningspunkten mellan Norrvat-
tens och Knivstavattens ledningar ligger inom planområdet strax söder 
om korsningen mellan Centralvägen och Särstavägen. 

 
Dagvatten Området avvattnas idag till Knivstaån via en dagvattenledning under 

järnvägen och Norrvattens dricksvattenledning. Planområdet är del av ett 
avrinningsområde på ca 26 ha. Knivstaån avvattnas till Lövstaån, som i 
sin tur mynnar i Garnsviken. Både Lövstaån och Garnsviken är utpe-
kande som vattenförekomster för vilka kemisk och ekologisk status har 
bedömts samt miljökvalitetsnormer beslutats.  
 
Lövstaån har bedömts ha måttlig ekologisk status. Den kemiska statusen 
har bedöms inte uppnå god status på grund av förhöjda halter av kvick-
silver. Exkluderas däremot kvicksilver ur bedömningen anses den 
kemiska statusen vara god. Miljökvalitetsnormerna, det vill säga målet 
för Lövstaån, är att uppnå god ekologisk status till 2021 och god kemisk 
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status till 2015. Det bedöms finnas en risk att varken kemisk eller ekolo-
gisk status uppnås till beslutat datum. Risken avseende den kemiska sta-
tusen beror på att avloppsreningsverket i avrinningsområdet riskerar att 
försämra statusen vid utsläpp av miljögifter. Vad gäller den ekologiska 
statusen finns risk att rådande miljöproblem inte är åtgärdade till 2021.  
 
Garnsviken ingick tidigare i vattenförekomsten Mälaren-Lårstaviken. 
Vattenmyndigheten har valt att dela upp Mälaren-Lårstaviken i sex vat-
tenförekomster där Mälaren-Garnsviken utgör en. Statusbedömningar har 
gjort för den nya vattenförekomsten, men inga miljökvalitetsnormer har 
beslutats. Garnsviken har bedömts ha otillfredsställande ekologisk status. 
Den kemiska statusen har bedömts inte uppnå god status på grund av 
förhöjda halter av kvicksilver. Eftersom inga miljökvalitetsnormer finns 
beslutade för den preliminära vattenförekomsten gäller fortfarande miljö-
kvalitetsnormerna för Mälaren-Lårstaviken, vilka är god ekologisk status 
till 2015 samt god kemisk status till 2015 med undantag för kvicksilver.  

 
El, tele, bred-
band, värme  

El, tele, bredband samt fjärrvärme finns utbyggt i området.  
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FÖRSLAG 
 Bebyggelse 
Verksamheter Detaljplanen medger markanvändning för idrott och kultur. I anslutning 

till Södervägen utökas gränsen för befintligt bostadskvarter något för att 
ansluta till ny sträckning av Södervägen. Berört markområde har en yta 
av ca 440 m2 och är i gällande detaljplan redovisat som allmän plats. 
Marken övergår till kvartersmark. 
 
På plankartan, placerad mitt i parken, anges en odlingsyta som skulle 
kunna användas för olika typer av projekt. Till exempel kan en grupp 
eller organisation som vill odla gemensamt nyttja ytan. En annan möjlig-
het är att odlingsytan får en koppling till Knivstas skolor eller daglig 
verksamhet, vilka kan integrera odling i sitt arbete. Kommunen skulle 
också kunna hyra ut pallkragar och tillhandahålla jord så att den som vill 
odla i liten skala har chans till det. Tanken är inte att det ska vara tradi-
tionella odlingslotter, utan möjlighet ges till nytänkande gällande stads-
odling i olika former.  

 
Service Avsikten är att skapa möjligheten att utöka Knivstas utbud av service 

med lokaler för idrott och kultur samt att funktionerna ska användas även 
för skolidrott för närliggande skolor. 
 

Placering och 
utformning 

Planförslaget syftar till att ge en byggrätt för nybyggnad av ett idrotts- 
och kulturcentrum i Knivsta kommun innehållande idrottshall/sporthall, 
träningslokaler, kulturhall, ishall, simhall med gymavdelning samt kul-
tur- och fritidslokaler. I samrådshandlingarna redovisades tre alternativ 
till utformning och placering av anläggningen. Kommunstyrelsen har 
beslutat att uppdra till förvaltningen att tillsammans med Kommunfastig-
heter arbeta vidare med alternativ D (alternativ 3 enligt benämning i sam-
rådsförslaget). Detta alternativ redovisas i planhandlingarna. 
 
Studier av anläggningens innehåll och utformning pågår parallellt med 
arbetet med att upprätta en ny detaljplan för området. Dessa studier 
befinner sig i ett ”programskede” vilket innebär att utformningen kom-
mer att studeras vidare och preciseras efter hand under projektets gång. 
Detaljplanen ger en tillåten största byggrätt men när, eller om, uppföran-
det blir av är sedan upp till exploatören/markägaren. Slutlig utformning 
prövas i samband med bygglov men ett preliminärt förslag till utform-
ning av ev framtida byggnad har tagits fram och redovisas i planhand-
lingarna i pedagogiskt syfte. Redovisade perspektivbilder utgör endast 
utkast till utformning och förändringar kommer att ske innan byggnadens 
slutliga form och gestaltning fastställs.  
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Principfigur utformning av byggnad 
 
Byggnaden består i stora drag av två volymer sammanknutna av en 
gemensam entréhall med entréer i tre väderstreck. Närmast järnvägen i 
väster skulle en rak volym som inrymmer idrottshall/sporthall, tränings-
lokaler, kulturhall och ishall kunna ligga. Byggnaden utnyttjar då den 
sluttande terrängen för att åstadkomma entréer i markplan i två våningar. 
I öster kan simhall med gymavdelning samt kultur- och fritidslokaler 
bilda det svängda Parkhuset. Denna del vänder sig mot en grön park som 
kan användas som en utemiljö för såväl aktivitet som rekreation. Mellan 
dessa två byggnadskroppar ligger huvudentrén som vänder sig mot besö-
kare från norr såväl som från söder. 
 

 

 
Modellstudie av byggnad 
 

 Redovisad byggnad skulle kunna ha en planlösning med dispositionen av 
de olika lokalerna som gör det möjligt att bygga ut de olika delarna i 
etapper. I vilken ordning de olika lokalerna skall byggas ut samt utbygg-
nadstakten läggs inte fast i detaljplanen.  
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Ifall nuvarande Hälsohus skulle ersättas med en byggnad likt den som 
beskrivits ovan så kan det nuvarande Hälsohuset finnas kvar och driva 
vidare sin verksamhet under byggtiden. När utbyggnaden är klar skulle 
Hälsohuset kunna rivas för att ge plats åt en 11-manna fotbollsplan med 
konstgräs på den tidigare platsen.  
 

 

 
Modellstudie av byggnadens entré med ingång från både norr och söder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sektioner genom illustrerad byggnad 

 
 Plankartan redovisar en flexibel byggrätt. Syftet är att vid fortsatt pro-

jektering ge möjlighet att mera i detalj kunna studera lämplig placering 
och utformning av byggnaden. Byggrättens avgränsning ger även möjlig-
het att bibehålla det nuvarande Hälsohuset under utbyggnadstiden. Bygg-
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rätten har en yta av ca 28 000 m2. Inom denna får drygt halva ytan 
bebyggas. Plankartan anger 15 000m2 som den största tillåtna samman-
lagda byggnadsarean. Högsta nockhöjd är +31,0 meter. Härutöver med-
ges utrymmen för tekniska installationer såsom t ex fläktrum. 

 
Grundläggning De byggnadsdelar som placeras på befintlig fotbollsplan (”Parkhuset”) 

bedöms kunna grundläggas direkt i mark sedan befintlig fyllning samt 
förekommande lös lera schaktats bort och vid behov ersatts med kvalifi-
cerad fyllning. 
 
Ska en ishall uppföras i områdets nordvästra del så kan den uppföras i två 
etapper. Första etappen utgörs då av grundläggningsarbete av stommen 
som enligt den geotekniska utredningen föreslås utformas som en längs-
gående sula med en grundläggning med hjälp av pålar slagna till fast 
botten samt uppbyggnad av isyta som inledningsvis fungerar som utom-
husrink. I etapp 2 iordningställs isytan med en betongplatta på mark med 
ingjutna rör och hallöverbyggnaden byggs upp. 
 
För att undvika ojämna sättningar på isytan föreslås att man redan i etapp 
1 förbelastar marken inom isytan för att i så hög grad som möjligt ta ut 
sättningarna i förtid och på så sätt minska sättningarna i permanentske-
det. Ett alternativ till förbelastning kan vara jordförstärkning med hjälp 
av KC-pelare.  
 
Byggnader i områdets sydvästra föreslås bli grundlagda med hjälp av 
fribärande platta av betong vilande på stödpålar slagna till fast botten.  

 
Material och 
byggnadsteknik  

Låg energiförbrukning med klimatvänliga lösningar krävs och förutsätts 
för att uppfylla kommunens energikrav/-strategi (vilka är högre än gäl-
lande energikrav). 

 
Tillgänglighet Ny byggnad för allmänt tillträde ska enligt lag utformas så att den är till-

gänglig för personer med funktionsnedsättningar. Tillgängligheten prövas 
i detalj i bygglov- och byggsamrådsskedet. Följande ska vara tillgängligt 
för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga: 
 
- alla offentliga byggnader och platser 
- alla servicelokaler 
- alla nya arbetsplatser 
- alla bostäder, undantag medges dock för övervåning i tvåvåningshus 

 
 Sociala förhållanden 
Sociala 
förhållanden,  
lek och 
rekreation 

Ett av målen med detaljplanen är att skapa förutsättningar för mötes-
platser för ungdomar och vuxna på kvällar och helger. Här ska man 
kunna träffas och träna och umgås. Uppfylls målet så innebär det att 
befintligt stråk genom/mellan området och till stationen stärks. Med fler 
målpunkter och aktiviteter inom området förväntas känslan av trygghet 
och säkerhet förbättras i och med att området befolkas och belyses.  
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 Natur och kultur 
Mark och 
vegetation 

Inom parkmarken i områdets norra del finns större träd av värde för mil-
jön. Utöver dessa träd har ingen annan vegetation identifierats som sär-
skilt värdefull inom området. Planområdet gränsar i norr mot övriga 
Särstaparken inom vilken större träd finns i anslutning till Parkvillan. 

  
Kulturmiljö Ingen skyddsvärd kulturmiljö finns inom planområdet. Men vid utform-

ning av park- och idrottsområdet ska hänsyn tas till angränsande Särsta 
gård, parkvillan och dess omgivning.  

  
 Gator och trafik 
Gatunät och  
trafik  
 

Förslaget innebär en förlängning av Centralvägen längs med järnvägen. I 
södra delen av området ansluter denna till Södervägen och en möjlighet 
att köra runt området skapas. På längre sikt finns möjlighet till fortsatt 
utbyggnad av Centralvägen söder om planområdet.  
 
Centralvägen föreslås gestaltas som en stadsgata och utformas för hastig-
heten 30 km/h på sträckan Särstavägen och Södervägen. Gatans höjdläge 
läggs inte fast i detaljplanen, utan detta kommer att studeras närmare i 
samband med projektering av gatan. Södra delen av vägen skall fungera 
som en barriär som förhindrar att brandfarliga vätskor kan rinna in mot 
områdets byggnader vid en tågolycka. Med hänsyn till detta föreskrivs att 
denna del av vägen skall ha en höjd som är minst 25 cm högre än angrän-
sande mark väster om vägen, se vidare avsnittet Riskbedömning sidan 
22. Detaljplanen ger även möjlighet att bygga ut Södervägen och ansluta 
denna till den nya sträckningen av Centralvägen.  
 
Den (på plankartan) tillsynes väl tilltagna ytan för ”huvudgata” vid kors-
ningen Särstavägen/Centralvägen motiveras genom att den dels inklude-
rar Centralvägens förlängning, samt dels reserverar mark för en eventuell 
framtida tunnel under järnvägen. Någon tidsprognos eller ett beslut om 
att ta fram en sådan för denna planskildhet finns dock inte i dagsläget. 

 
Gång- och  
cykeltrafik  

Gående och cyklister kommer att nå området både från Forsbyvägen och 
från järnvägsstationen via Särstaparken. Det är viktigt att skapa god till-
gänglighet till entréer för samtliga gående och cyklande samt attraktiva 
och lätt tillgängliga cykelparkeringar.  
 
Parallellt med den förlängda Centralvägen föreslås en ”snabbcykelväg”. 
Denna avses följa Centralvägens sträckning även söder om planområdet 
och kommer på sikt att erbjuda goda möjligheter att snabbt och smidigt 
förflytta sig mellan olika målpunkter i Knivsta. Av utrymmesskäl men 
även med hänsyn till trafiksäkerhet förslås cykelvägen förläggas indragen 
från Centralvägen på sträckan förbi de nya idrottshallarna. Den exakta 
sträckningen av GC-vägen har inte varit möjlig att lägga fast i detalj-
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planen då den är beroende av vidare detaljprojektering. Sträckningen är 
beroende av hur angränsande mark kommer att utformas med parke-
ringar, inlastning mm på kvartersmark. GC-vägens läge redovisas därför 
som ett förslag i illustrationskartan.  
 
Parallellt med Södervägen föreslås en ny GC-väg utmed vägens norra 
sida.  
 
Detaljplanen bedöms medföra att gång- och cykelstråket genom 
Särstaparken till stationen (för boende öster om Hälsohuset) upplevs som 
tydligare (med hjälp av inramningen av tillkommande 
bebyggelse/målpunkter) samt som attraktivare och tryggare genom att 
parken kommer att vara bättre upplyst och genom att fler människor 
kommer att röra sig genom området. Utbyggnaden av snabbcykelvägen 
ökar förutsättningarna för att på ett smidigt sätt nå planområdet för 
cyklister och bidrar till att minska behovet av bilåkande.  
 
Slutgiltig utformning ska ske i enlighet med kommunens trafikstrategi. 
Det medför inriktningen att gång- och cykelvägar prioriteras före andra 
trafikslag och att konfliktpunkter så långt möjligt minimeras. 

 
Kollektivtrafik Hållplats för kollektivtrafik finns på Forsbyvägen. Hållplatsen trafikeras i 

huvudsak av två linjer. Linje 101 mellan Björklinge -Lövstalöt -Uppsala -
Vassunda - Knivsta och Linje 102 Björklinge - Lövstalöt - Uppsala - 
Danmark - Västra Alsike - Knivsta. Planområdet ligger på ett kort gång-
avstånd från Knivsta station som trafikeras av både regionaltåg och pen-
deltåg. 

 
Parkering Kommunens parkeringsnorm anger 0,6 bilar/100 m2 bruttoarean för 

byggnaden. Detta innebär att ca 70 parkeringsplatser erfordras. Med 
tanke på de verksamheter som kommer att vara aktuella bedöms dock det 
verkliga parkeringsbehovet vara större än vad parkeringsnormen före-
skriver för en fullt utbyggd anläggning. 
 
Avsikten är att området ska kunna byggas ut i flera etapper. Detta innebär 
att anläggningens parkeringsbehov kommer att öka successivt. Lokali-
seringen av parkeringsplatser samt utformningen av dessa kommer därför 
att anläggas i takt med att behovet uppstår. I första hand är målsättningen 
att parkeringsbehovet för den dagliga verksamheten ska kunna tillgodo-
ses inom eller i direkt närhet till anläggningen. Vid större evenemang 
såsom t ex tävling med en större publiktillströmning, kan besökande 
komma att behöva hänvisas till parkeringsplatser belägna längre bort.  
 
I detaljplanen lämnas möjlighet att anordna parkeringsplatser söder om 
Södervägen för kultur och fritidsområdets behov. En mindre del av detta 
markområde utnyttjas idag som odlingslotter. Dessa bedöms kunna flytt-
tas till nytt läge söder om det nuvarande odlingsområdet. I planområdets 
norra del redovisas även ett område med odlingslotter, vilket till viss del 
kan fungera som ersättning för de odlingslotter som tas i anspråk för 
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utbyggnad av parkering. 
 
För att tillgodose besökare som angör området från Forsbyvägen lämnas 
möjlighet till att anordna längsgående kantstensparkering utmed Söder-
vägen. Utöver detta ska kvarterets parkeringsbehov kunna tillgodoses på 
egen kvartersmark via biluppställningsplatser som anläggs utmed den 
förlängda Centralvägen. 

 
 Störningar 
Buller Planområdet är utsatt för buller från järnvägen och omgivande vägar. 

Goda förutsättningar bedöms dock finnas att klara gällande riktvärden för 
buller. Beräkningar av trafikbuller har redovisats i särskild bullerutred-
ning. Beräkningar har gjorts sammanlagt från väg- och tågtrafik och utan 
särskilda bullerskyddsåtgärder. 
 

 
Beräknade ekvivalenta ljudnivåer (grönt = <55dBA) 
 
Del av anläggningens idrottshallar kommer att nyttjas för skolidrott. 
Dessa kommer att vara belägna mot järnvägen och ljudnivåerna är höga 
utanför de fasader som vetter mot järnvägen. Berörda fasader (inklusive 
fönster och ventiler) bör dimensioneras så att god inomhusmiljö i enlig-
het med gällande riktvärden uppnås. För att klara riktvärdena inomhus 
kan fönster med god till mycket god ljudisolering komma att krävas.  
 
I del av det sk Parkhuset avses lokaler för kultur och fritid inrymmas. 
Ljudnivån kring denna del av anläggningen är 55 dBA eller lägre och 
inga särskilda åtgärder krävs med avseende trafikbuller för att uppnå en 
god inomhusmiljö. Området närmast kultur- och fritidslokalerna kommer 
att utnyttjas som skolgård. Inom berörd del är de ekvivalenta ljudni-
våerna 55 dBA eller lägre (grönmarkerade ytor). Vid gaveln åt söder vid 
kultur/fritidsbyggnaden planeras eventuellt en uteplats. Utan särskilda 
bullerskyddsåtgärder beräknas ljudnivån där till mellan 55 och 60 dBA.  
 
I områdets östra del finns idag en bollplan som är helt oskärmad från 

mailto:knivsta@knivsta.se
http://www.knivsta.se/


  
 

 
Bygg- och miljökontoret 

 
Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 

Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se 
www.knivsta.se ● Org. nr. 212 000-3013 

20 (29) 

tågbuller. Marken för denna kommer att tas i anspråk vid utbyggnaden. 
Avsikten är att Hälsohuset skall finnas kvar under utbyggnaden av den 
nya anläggningen. När utbyggnaden är klar skulle Hälsohuset kunna 
rivas för att ge plats åt en 11-manna fotbollsplan med konstgräs på den 
tidigare platsen. Avståndet till järnvägen blir längre i förhållande till 
befintlig bollplan. I det nya läget kommer planen att skärmas från tåg-
buller av planerade byggnader (och därmed få betydligt lägre ljudnivåer 
än i nuläget). Planen är främst avsedd som en allmän idrottsplats men 
kommer också användas en begränsad tid av året för skolidrott. Beräk-
nade ljudnivåer inom planerad bollplan är mellan 55 och 60 dBA. 
 
Vad gäller områden för undervisning utomhus som t ex vid skolidrott 
finns inga bindande riktvärden, praxis har dock blivit att riktvärdet för 
ekvivalent ljudnivå 55 dBA ska klaras. Detta riktvärde uppnås inom de 
ytor som är att betrakta som skolgård i anslutning till lokalerna för kultur 
och fritid. Anläggs en bollplan i områdets östra del kommer rekommen-
derade ljudnivåer att överskridas något inom denna.  
 
Möjliga åtgärder för att öka ytor där riktvärdet 55 dBA klaras är: 

• skärm längs järnvägen  
• lokal skärm vid uteplats åt söder vi kultur/fritidsbyggnaden 
• lokal skärm vid bollplanen  

 
 Teknisk försörjning 
Vatten och 
avlopp 

Anslutning ska ske till allmän vatten- och avloppsförsörjning. Nya för-
bindelsepunkter för dricks-, spill- och dagvatten kommer att behöva upp-
rättas.  
 
Knivsta och Alsike tätorter försörjs med dricksvatten via en vattenled-
ning av dimensionen 800 mm och som ägs av Norrvatten. Ledningens 
sträckning går parallellt med Ostkustbanan. Vattenledningen är byggd 
med en teknik som inte är dragsäker (betongrör med rullgummitätning på 
rustbädd), vilket innebär att den är mycket känslig för vibrationer. Ett 
brott på ledningen skulle kunna få stora följder eftersom ledningen är den 
enda försörjningsvägen för dricksvatten till Knivsta. Förutom att Knivsta 
och Alsike under en period inte skulle få dricksvatten via ledningen 
skulle ett brott i ledningen kunna medföra översvämning och på grund av 
det stora trycket i ledningen, kraftig erosion inom ett begränsat område. 
Ostkustbanan skulle kunna drabbas och bli obrukbar under en tid vid 
ledningsbrott. 
 
Den nya sträckningen av Centralvägen föreslås förläggas öster om 
dricksvattenledningen. Utgångspunkten är att ledningen skall kunna ligga 
kvar i befintlig sträckning och att en omläggning inte skall krävas med 
anledning av detaljplanens genomförande. För att undvika att för led-
ningen skadliga vibrationer uppstår i samband med anläggandet av 
vägen, föreslås vägen preliminärt förstärkas med KC-pelare. Det går i 
dagsläget dock inte att avgöra om ledningen kan ligga kvar i befintligt 
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läge med eller utan åtgärder. Ledningens exakta sträckning är osäker och 
Norrvatten avser att utföra en inmätning för att fastställa läget. Förut-
sättningarna kring ledningens status kan även behöva utredas vidare inför 
detaljprojektering och utbyggnad av Centralvägen.  
 
Planbestämmelse har införts som anger att markarbeten eller förbelast-
ning av gata inte tillåts före befintlig vattenledning är ersatt eller att sär-
skild utredning visar markarbeten kan utföras utan att vattenledningens 
funktion skadas. 
 
Rakt över (under) kvarterets västra del går en större spillvattenledning 
med självfall. För att ge plats för den planerade anläggningen krävs att 
ledningen flyttas. Nytt läge för ledningen redovisas med u-område väster 
om byggrätten. För att ledningen skall kunna förläggas i den nya sträck-
ningen med tillräcklig marktäckning krävs en uppfyllnad av marken 
kring ledningen. Uppfyllnaden innebär också att marken behöver förstär-
kas med KC-pelare. Kommande ledningsdragning har viss flexibilitet i 
plan, inom plankartans u-område, men förprojekteringen av dess höjd-
sättning är mer slutgiltig. Ca +11,40 är bedömt som minimum för mark-
täckning av ledningen. I granskningen har lägsta golvnivå på +11,60 
bedömts som tillräcklig säkerhetsmarginal för att förhindra en översväm-
ning av byggnaden vid den delsträckan, ifall ett ledningsbrott skulle 
inträffa. Regleringen införs på plankartan med bestämmelsen ”b”. 

 
 
Dagvatten Dagvattnet inom planområdet avleds idag till Knivstaån, som har sitt 

utlopp i Garnsviken i Mälaren. Exploatering av ett område medför vanli-
gen en ökning av dagvattenflöden, vilket kan påverka nedströms belägna 
delar av dagvattensystem och vattendrag. För att kompensera för flöde-
sökningen och säkerställa att den ursprungliga vattenbalansen bibehålls, 
behöver dagvatten hanteras och fördröjas inom kvartersmark. Då marken 
i området huvudsakligen utgörs av lera är möjligheterna till infiltration av 
dagvatten begränsade. Genom att begränsa andelen hårdgjorda ytor, dvs 
anlägga grönytor istället för asfalterade ytor, kan behovet av utjäm-
ningsmagasin reduceras. Dagvattenutredningen anger ett antal förslag på 
lösningar för att hantera dagvattnet. Dagvattenhanteringen ska minst 
dimensioneras för regn med 10 års återkomsttid och kan exempelvis 
utgöras av en eller flera dammar, magasin eller multifunktionella ytor 
som kan samla och fördröja vattnet vid kraftig nederbörd. För idrotts- 
och kulturcentrum motsvarar detta en volym på ca 250 m3. Planbestäm-
melse har införts som reglerar att omhändertagande av dagvatten skall 
vara möjligt inom kvartersmark.  
 
I områdets västra del skulle dagvattendammar med vattenspegel kunna 
anläggas. Dammarna kan utnyttjas för fördröjning samt viss rening av 
dagvatten. Området är dock problematiskt då grundvattennivåerna är 
höga. För att så mycket som möjligt av dagvattnet från området skall 
komma till dammarna skulle det i så fall kunna bli aktuellt att pumpa 
dagvattnet. Dammarnas sammanlagda storlek beror i viss mån på vilken 
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rening som ska uppnås. Storlek och placering kommer att studeras vidare 
vid fortsatt detaljprojektering. Som underlag för illustrerad yta har en 
översiktlig dimensionerna av en mindre damm gjorts där i första hand 
fördröjning har eftersträvats.  
 
Utloppsledning från dammarna kan anslutas till befintligt ledningsnät för 
dagvatten. Med dessa åtgärder bedöms det finnas goda förutsättningar att 
dagvattenhanteringen inte ska medföra negativ inverkan på angränsande 
vattendrag. Dagvatten kan användas för att skapa intressanta inslag i 
miljön. 
 

 I VA-utredningen görs bedömningen att planen med största sannolikhet 
inte innebär att statusen försämras i nedströms liggande vattenförekoms-
ter. Ett genomförande av planförslaget innebär dock en ökad belastning, 
vilket kan försvåra möjligheten att uppnå god ekologisk status till 
2015/2021. Det är dock troligt att avsättning av föroreningar kommer att 
ske i Knivstaån innan anslutning till Lövstaån och vidare till Garnsviken. 
Fördröjningsåtgärder såsom föreslagna dagvattendammar kan rätt utfor-
made medföra att viss rening av dagvatten sker varmed belastningen och 
halterna till Knivstaån och nedströms liggande vattenförekomster mins-
kar. Beräkningar visar att belastningen av samtliga ämnen med undantag 
för kväve och kvicksilver kan bli lägre än idag. Det är då troligt att pla-
nen inte påverkar recipienterna eller deras möjlighet att uppnå uppsatta 
miljökvalitetsnormer. 

 
El, tele, bredband 
och värme och 
energismarta 
lösningar 

El, tele och bredband finns utbyggt i området. Med hållbara material och 
flexibla lösningar kan långsiktigt fungerande byggnader skapas. Byggna-
den/byggnaderna behöver utformas med låg energiförbrukning och kli-
matvänliga lösningar för att uppfylla kommunens energikrav. Möjlighet 
finns att ansluta byggnaden till fjärrvärmenätet. 

 
Riskbedömning I utförd riskanalys ges följande rekommendationer: 

- Inga aktiviteter eller verksamheter som drar till sig många människor 
utomhus inom 30 meter från järnvägen. 
- Längs järnvägen ska ett skydd (exempelvis en vall) anläggas som hind-
rar brandfarliga vätskor från att rinna ner mot planområdet. 
- Bebyggelsen som placeras inom 50 m från järnvägen bör utformas så 
att gaveln som är riktat mot järnvägen kan motstå värmestrålningen från 
en pölbrand med yta 200 m2 bakom vallen bredvid järnvägen utan att ta 
eld och utan att personer i byggnaderna utsätts för skadlig värmestrål-
ning. 
 
Byggrätten har i detaljplanen förlagts på avståndet ca 62 m från befintlig 
järnväg. På sikt planeras Ostkustbanan kompletteras med ytterligare spår 
på ömse sidor om befintlig järnväg. Avståndet från byggrätten till kom-
mande spårområde är 50 m. Inga särskilda skyddsåtgärder krävs därmed 
vid utformningen av byggnader med hänsyn till risk för olyckor på järn-
vägen. 
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För att förhindra att brandfarliga vätskor från en tankvagn kan rinna in 
mot byggnad och antända denna krävs i detaljplanen att Centralvägen 
anläggs på en höjd av lägst 0,25 m över banvallsfot i anslutning till pla-
nerade byggnader. Den förhöjda vägkanten kommer att bilda en ”bas-
säng” som kan ta hand om volymen av en tågvagn med brandfarlig 
vätska. Möjlighet finns även att anlägga en särskild vall med motsva-
rande funktion parallellt med vägen. 

 
 

 
Principskiss 

 
  
 Brottsförebyggande åtgärder 
 Det är viktigt att utemiljöer utformas så att de upplevs attraktiva och 

trygga alla tider på dygnet. Entréer, parkeringsplatser etc ska vara väl 
belysta och utformas med god sikt över omgivningen. 
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KONSEKVENSER AV FÖRSLAGET 
De konsekvenser förslaget bedöms ge upphov till beskrivs nedan. Förslaget kan jämföras mot 
ett nollalternativ som är en framskrivning av dagens förhållanden utan föreslagen planänd-
ring. 
 
Nollalternativ En mindre utbyggnad av Hälsohuset kan ske inom gällande plan, dock 

inte tillräcklig för att tillgodose önskemål och behov.   
 
Mark och  
vegetation  

Parken kommer att rustas upp och idrotts- respektive parkytorna kommer 
få högre kvalitet än idag och ge möjlighet för fler kommuninvånare att 
nyttja utemiljön. 

 
Djurliv Försumbar skillnad mot nollalternativet. 
 
Klimat Försumbar skillnad mot nollalternativet. 
 
Trafik Såväl järnvägen som Centralvägen kommer på sikt att byggas ut. Järnvä-

gens utbyggnad sker ej i samband med utbyggnaden av planområdet. 
Planområdet har avgränsats med tanke på framtida breddning av järnväg. 
Centralvägens förlängning sker inte endast som en följd av utbyggnaden 
av området utan även för att lösa den övergripande trafiksituationen för 
Knivsta tätort.  

 
Hälsa En vidareutveckling av området ger goda förutsättningar för aktiviteter 

med positiv inverkan på hälsan.  
 
Stads- och land-
skapsbild 

Idrottshallar är till sin funktion storskaliga byggnader och en utbyggnad 
förändrar stadsbilden i och kring området. Östkustbanan passerar strax 
växter om planområdet. Denna utgör ett storskaligt element i landskapet 
vilket bidrar till att stadsbilden är mindre känslig för storskaliga byggna-
der. Sammantaget bedöms föreslagna byggnadsvolymer fungera väl i 
stadsbilden.  

 
Kultur- och 
naturmiljö  

Förslaget bedöms inte påverka kultur- eller naturmiljöer negativt. Inga 
miljöer med högre värden är belägna inom eller i direkt anslutning till 
föreslagen byggnad. 

 
Grundvatten Förslaget bedöms inte påverka grundvattnet. 
 
Miljöprogram och 
energistrategi 

Genomförandet av planförslaget överensstämmer med Knivsta kommuns 
antagna miljöprogram. Ingen skillnad mot nollalternativet.  

 
Sociala 
konsekvenser 

Möjligheterna till inom- och utomhus aktiviteter i olika typer av före-
ningsliv ökar tryggheten i området och förutsättningarna för ett socialt 
liv. Förbättring från nollalternativet. 
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Barnperspektivet Förslaget innebär förbättrade möjligheter för barnens skolidrott samt 

möjlighet till utökat utbud av aktiviteter på kvällar och helger. Förbätt-
ring från nollalternativet.  

 
Kommunala  
styrdokument  

(se kommunala ställningstaganden) 

 
BEHOVSBEDÖMNING 
Avsikten med 
behovs-bedöm-
ning 

När kommunen upprättar en ny detaljplan ska en behovsbedömning av 
planen göras. För att avgöra om en plan eller ett planprogram kräver 
miljöbedömning görs först en samlad behovsbedömning. Den samlade 
behovsbedömningen ska klargöra om miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) behöver upprättas. Om planen/planprogrammet kan antas med-
föra betydande miljöpåverkan krävs att en MKB för planen upprättas. 
Om planen/planprogrammet inte antas medföra betydande miljöpåverkan 
krävs ingen MKB. 

 
Samlad behovs- 
bedömning 

Nedanstående bedömning av detaljplanen har gjorts utifrån kriterierna i 
förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar, bilaga 2 och 4. Bedöm-
ningen är att ett genomförande av planen: 
 

• Står i överensstämmelse med översiktsplanens och den fördju-
pade översiktsplanens intentioner. 

• Inte medför någon betydande förändring i markanvändning från 
nuläget. 

• Inte påverkar landskaps- eller stadsbild i stor utsträckning.  
• Inte påverkar närliggande skyddade kulturmiljövärden i bety-

dande utsträckning.  
• Påverkar inga naturvärden. 
• Inte nämnvärt påverkar känsliga mark- och vattenområden. 
• Har ingen negativ påverkan på områden av betydelse för hushåll-

ning med natur- och samhällsresurser nationellt eller lokalt. 
• Ej leder till påtagligt ökade störningar.  
• Utredning som visar att acceptabla riksnivåer avseende järnvägen 

uppnås. 
• Motverkar inte några nationella, regionala eller lokala mål. 

 
Med utgångspunkt från ovanstående gör kommunen bedömningen att ett 
genomförande av detaljplaneförslaget inte medför någon risk för bety-
dande miljöpåverkan enligt MB 6:11. En miljöbedömning enligt 6:11-
6:18 behöver därför inte upprättas. 

 
Nationella mål Bedömningen är att ett genomförande av förslaget ligger inom ramen för 

de mål som fastställts inom det nationella miljömålet ”God bebyggd 
miljö” och inom folkhälsomålen. 
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Kommun- 
förvaltningens  
ställnings-
tagande 

Med utgångspunkt från ovanstående gör förvaltningen den bedömningen 
att ett genomförande av detaljplanen inte antas medföra någon betydande 
miljöpåverkan. Miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprät-
tas. 

 
GENOMFÖRANDE 
 Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, fas-

tighetsrättsliga och ekonomiska åtgärder som behövs för ett ändamålsen-
ligt och i övrigt samordnat plangenomförande. 

 
 Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan 

ska fungera som en vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. 
Avgörande i frågor som rör fastighetsbildning, vatten- och avloppsan-
läggningar, vägar mm regleras genom respektive speciallag. 

 
 Organisation 
 Planarbetet handläggs med normalt planförfarande i enlighet med PBL 

(2010:900) 5 kap § 6. Planarbetet bedrivs med målsättningen att planen 
ska antas av kommunfullmäktige hösten år 2014. 

 
Genomförandetid Planens genomförandetid är 5 år efter det att detaljplanen vunnit laga 

kraft. 
 
Med genomförandetid avses t ex inte att ett kvarter ska/måste vara 
utbyggt med den byggrätt som detaljplanen. Istället är det så att under 
genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i 
enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga 
skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att 
gälla, men den kan då ändras eller upphävas av kommunen utan att fas-
tighetsägaren har samma rätt till ersättning för exempelvis förlorad bygg-
rätt. Enligt plan- och bygglagen ska detaljplaner förses med en genomfö-
randetid på minst fem år och högst femton år. 

 
Huvudmanna- 
skap, arbetsför-
delning 
 

Huvudmannaskap innebär ett ansvar för utbyggnad, drift och underhåll 
av allmänna platser. Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. Med 
huvudmannaskapet har kommunen rätt men också skyldighet att lösa in 
allmän platsmark som ligger inom privatägda fastigheter. Huvudmanna-
skapet innebär också att kommunen före genomförandetidens utgång ska 
ha upplåtit de allmänna platserna till allmänt nyttjande. 

 
Inom kvartersmark ansvarar respektive fastighetsägare för iordningstäl-
lande och skötsel. 

 
Ansvars- 
fördelning 
 

Allmän plats 
Kommunen ansvarar för iordningställande och framtida drift och under-
håll av de anläggningar som i detaljplanen är utlagda som allmän plats. 
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Kvartersmark 
Inom mark som i föreliggande detaljplan är utlagd som kvartersmark 
ansvarar exploatören för byggnads- och anläggningsarbeten. 
 
Övriga anläggningar 
Respektive nätägare ansvarar för genomförande och skötsel av elanlägg-
ningar, bredband, fjärrvärme och teleanläggningar. 

 
Avtal Exploateringsavtal ska upprättas mellan kommunen och exploatören. 

Detta bör vara godkänt före antagandet av detaljplanen. Avtalet reglerar 
utbyggnad av allmänna anläggningar, ansvarsfördelning, markfrågor, 
servitut och ledningsrätt, tidplan, kvalitet i bebyggelse, miljöfrågor och 
landskapsbild, avgifter och kostnader för anläggningar inom och i direkt 
anslutning till området. Avtal ska även upprättas för att säkerställa den 
allmännyttiga gc-vägen på kvartersmark längs Centralvägens östra sida.  

 
 Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsägare 
 

Berörda fastighetsägare framgår av till planen hörande fastighetsägarför-
teckning. Planområdet berör del av den kommunalt ägda fastigheten 
Särsta 3:1 samt fastigheterna Särsta 3:397 och 3:379 vilka ägs av Kom-
munfastigheter i Knivsta AB. 

 
Fastighets- 
bildning 

Detaljplanen ger underlag för fastighetsbildning, samfällighetsförrättning 
och övriga fastighetsrättsliga åtgärder kan ske med stöd av detaljplanen.  
 
Del av Särsta 3:1 som i tidigare stadsplan var utlagt som allmän plats, 
park kommer att övergå till kvartersmark. Exploatören ansvarar för 
erforderliga avtal/överenskommelser med berörda fastighetsägare för att 
genomföra detta.  
 
Fastighetsreglering bör ske så att fastigheterna Särsta 3:1 och Särsta 
3:379 stämmer överens med detaljplanen. Kommunen ansvarar för erfor-
derliga avtal/överenskommelser med berörd fastighetsägare för att 
genomföra detta. 

 
Fastighetsplan Särskilda fastighetsindelningsbestämmelser har inte bedöms som nöd-

vändiga inom planområdet. 
  
Servitut Inom detaljplaneområdet har ett x-områden lagts ut. Parallellt med 

Centralvägen avses en cykelväg byggas ut. GC-vägen utgör en länk i det 
kommunala gång- och cykelvägnätet och är av väsentlig betydelse för 
nätets ändamålsenliga funktion. Läget för GC-vägen är inte möjliga att 
precisera i detaljplanen utan detta kan fastställas först efter detaljprojek-
tering av marken. Med hänsyn till detta redovisas GC-vägen i detaljpla-
nen som x-område mellan två angivna punkter. Ett x-område innebär att 
marken skall vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik. Rättig-
heten kan säkras genom servitutsupplåtelse där en kommunal fastighet är 
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förmånsfastighet till servitutet. 
 
Utmed Södervägen norra sida planeras ytterligare en GC-väg. Denna 
utgör en viktig länk som kopplar samman Centralvägen med Forsby-
vägen och är nödvändig för områdets funktion. Illustrationskartan redovi-
sar möjlighet att anlägga en vändplats norr om Södervägen. En förutsätt-
ning för att denna skall kunna anläggas är att GC-vägen förläggs norr om 
vändplatsen inom kvartersmark. Rättigheten kan säkras genom servi-
tutsupplåtelse där en kommunal fastighet är förmånsfastighet till servitu-
tet. 

 
 Ekonomi 
Ekonomiska 
konsekvenser för 
kommunen 

Kommunen kommer att få framtida kostnader för drift och underhåll av 
allmän platsmark. 
 

Ekonomiska 
konsekvenser för 
exploatören 

Exploatören svarar för kostnader för utbyggnad inom kvartersmarken, 
anslutningsavgifter (VA, el, tele mm), fastighetsbildning och kostnader 
enligt exploateringsavtalet. Genom detaljplanen tillskapas värde genom 
byggrätter för exploatören 
 

 Teknik 
Vatten och 
avlopp 

Vatten-, avlopp- och dagvattenledningar finns utbyggt vid planområdet. 
Tillkommande bebyggelse ansluts till det kommunala VA-nätet.  

 
Dagvatten Dagvatten från hårdgjorda ytor avses fördröjas inom fastigheten innan 

avledning sker till det kommunala ledningsnätet för dagvatten. 
 
Energiförsörjning Byggnaderna är tänkta att anslutas till fjärrvärmenätet men det är explo-

atörens ansvar att samråda med respektive nätägare kring villkoren för 
anslutning av planerad bebyggelse. Tillkommande bebyggelse inom 
detaljplaneområdet kan anslutas till det befintliga fjärrvärmenätet. 

  
 Administrativa frågor 
Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
 
Huvudmanna-
skap 

Kommunen är huvudman för allmän plats. 
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MEDVERKANDE I PROJEKTET 
 Planförslaget har upprättats av Norconsult AB genom Gunnar Håkansson 

i samarbete med kommunförvaltningen och Kommunfastigheter. Förslag 
till utformning av området har upprättats av Norconsult AB genom 
arkitekt Eva Sparrings m fl. 

 
 
KOMMUNFÖRVALTNINGEN 
Bygg och miljökontoret 
 
 
 
Björn Sjölund John Reinbrand Gunnar Håkansson 
Stadsarkitekt Planchef Norconsult 
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Samhällsutvecklingsnämnden  

Detaljplan Fornåsa 
 
Förslag till beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadskontoret uppdrag att 

genomföra samråd för förslaget till detaljplan Fornåsa. 
2. Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens bedömning av att 

genomförandet av detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan enligt 
Miljöbalken 6 kapitel och att en strategisk miljöbedömning enligt Miljöbalken 6:9-6:19 
därmed inte behöver genomföras. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Planområdet ligger i de nordöstra delarna av Alsike gamla stationssamhälle, som är en 
förhållandevis gles villabebyggelse med många gröna inslag och öppna platser.  
Genom planområdets västra del rinner Pingla ström som blir Knivstaån längre söderut och 
tillslut mynnar ut i Garnsviken.  
 
Planområdet är ungefär 40 000kvm / 4 hektar. 
 
Norr om planområdet pågår utvecklingen av Alsike 
Nord, en stor bebyggelseutveckling med 
centrumverksamheter, skolor och förskolor blandat med 
en tätare bostadsbebyggelse. Detta för att möta upp 
mot fyrspårsavtalet. 
 
Genom planområdet rinner Pingla ström i ett lågt läge 
med kraftiga sluttningar ner från både väster och öster. 
Det finns naturliga platåer och lågpunkter som kan 
översvämmas vid stora flöden.  
 
Planområdet ligger på två olika nivåer i landskapet. Vrå 1:11 och vrå 1:655 i nordvästra 
delen av planområdet ligger betydligt högre i landskapet än det större partiet öster om Pingla 
ström. 
 
I planområdets nordöstra del finns en före detta åkerholme.  Då åkern runt holmen vuxit igen 
bedöms åkerholmen inte längre omfattas av det generella biotopskyddet. Här finns även en 
torrbacke där det växer Backsippor 
 
Förslaget 
Planförslaget möjliggör för ca 200 nya bostäder i from av radhus (ca 49) ,parhus (ca 4 st. á 2 
lgh) och lgh i flerfamiljshus. 
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Ett nytt inslag i bebyggelsen är flerbostadshus som planeras längs en ny gata samt i de 
norra delarna av planområdet i anslutning till Norra Alängsvägen. 
 
Planbestämmelse reglerar nockhöjderna på husen till som mest motsvarande 3 våningar 
längs Norra Alängsvägen och ny gata. För övrig bebyggelse regleras nockhöjden till 
motsvarande 2 våningar. 
 
Byggnaderna placeras längs tre meters förgårdsmark mot gatorna. Parkeringar samlas på 
gemensamma ytor för att minimera antalet utfarter.  
 
Vid naturmarken i nord öst planeras det för radhus med entréer ut mot gatorna. Och även 
mot naturmarken vid Pingla ström planeras det för radhus. 
 
Området kring Pingla ström och det nordöstra hörnet av planområdet planläggs som 
naturmark med kommunalt huvudmannaskap för att skydda naturvärdena på platsen. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-01-14 att ge Samhällsutvecklingsnämnden (dåvarande 
bygg- och miljönämnden) i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Vrå 1:35 m.fl.  
 
Planarbetet påbörjades under våren 2018. Planprocessen genomförs med 
standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900).  
 
Ärendet gäller planläggning för vrå 1:35, vrå 1.110, vrå 1.111, Vrå 1.112, vrå 1:11, Vrå 1:655, 
vrå 1:82,  del av vrå 1:14, del av vrå 1:15 och del av Vrå 1:4.  
 
Syfte 
Syftet med planen är  
att möjliggöra förtätning med bostadsbebyggelse väl anpassad till omkringliggande och 
kommande bebyggelse,  
 
att tillgängliggöra och värna området kring Pingla Ström och med en skötselplan säkra 
området från att fördämmas eller växa igen samt  
 
att bevara den lokal av Backsippor som finns i nordöstra delen av planområdet och med en 
skötselplan säkra blommornas hävd och förhindra igenväxning 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Planändringen bekostas genom plankostnadsavtal.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Bullerutredning 
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Dagvattenutredning 
Geoteknisk utredning 
Markteknisk undersöknings Rapport (MUR) 
Riskutredning 
Undersökning om MKB 
Länsstyrelsen yttrande gällande undersökning om MKB 
Naturvärdesinventering Pingla ström 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planenheten 
 
 

 
 

Moa Odin 
Planchef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Beslutet att godkänna planförslaget för samråd påverkar inte barn. Barnperspektivet har 
beaktats under framtagandet av samrådsförslaget och kommer att beaktas även i fortsatt 
planprocess.   
. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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INLEDNING 
Handlingar 
Till förslaget hör: 

• Planbeskrivning 
• Plankarta med bestämmelser 

 
Övriga handlingar:  

• Fastighetsförteckning, Vesterlins 
• Arkeologisk utredning, Arkeologerna, 2019-08-23 
• Backsippor, Ecogain 2019-11-21 
• Bullerutredning, ÅHA, 2020-09-04 
• Dagvattenutredning, SIGMA civil AB 2020-10-01 
• Geoteknisk utredning, SIGMA civil AB 2020-10-01 
• Naturvärdesinventering Pinglaström, WSP 2017-09-06 
• Riskutredning, Norconsult AB, 2019-08-23 

 
Planprocessen  
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva om ett förslag till 
markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. 
Under samråd och granskning ges möjlighet för sakägare, myndigheter och andra berörda att 
inkomma med synpunkter.  
 

 

 
 
Läshänvisningar  
En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning. Plankartan är den handling som är 
juridiskt bindande och anger vad som till exempel ska vara allmän plats, kvartersmark, hur 
bebyggelsen ska regleras med mera. Plankartan ligger till grund för kommande bygglovsprövning. 
Planbeskrivningens syfte är att beskriva områdets förutsättningar och de förändringar som planen 
innebär. Planbeskrivningen ska vara ett stöd för att kunna tolka plankartan, plan- och bygglagen 
(PBL) 4 kap 30-31 §.  
 
Bakgrund och tidigare ställningstaganden 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-01-14 att ge Samhällsutvecklingsnämnden (dåvarande bygg- och 
miljönämnden) i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Vrå 1:35 m.fl. Planarbetet påbörjades 
under våren 2018. Planprocessen genomförs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900). I ärendet gäller planläggning för vrå 1:35, vrå 1.110, vrå 1.111, Vrå 1.112, vrå 1:11, 
Vrå 1:655, vrå 1:82,  del av vrå 1:14, del av vrå 1:15 och del av Vrå 1:4.  
 
 
 
  

Förstudie Samråd Granskning Antagande Laga kraft 
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Översiktsplan 
Översiktsplan 2017 anger att Alsike är den andra prioriterade tätorten i kommunen. I Alsike tillåts en 
stor andel nybebyggelse, med en blandning av olika hustyper men med en lägre täthet än i Knivsta 
tätort. 
 
Flera av de naturområden som ligger i tätorten eller i tätortens närhet ska göras mer tillgängliga och 
erbjuda fler rekreationsmöjligheter. 
Nya områden ska ha tydliga och starka kopplingar med redan befintliga strukturer. Nytt gatunät ska 
integreras med befintliga strukturer, detsamma gäller för infrastrukturen för gående och cyklister. 
 
Planförslaget bedöms vara förenligt med Översiktsplan 2017. 
 
Avtal om 4-spår 
2017 tecknade Knivsta kommun ett avtal med staten. I det så kallade fyrspårsavtalt åtar sig 
kommunen att möjliggöra för 15 000 nya bostäder i Knivsta och Alsike till år 2057. I gengäld bidrar 
staten med olika infrastrukturella satsningar i kommunen, bland annat fyra spår på Ostkustbanan, en 
station i Alsike och god kollektivtrafik. 
 
Detaljplaner 
För fastigheterna Vrå 1:11, Vrå 1:655, Vrå 1:82, del av vrå 1:14 och del av Vrå 1:4 finns en idag 
gällande Byggnadsplan för Östra Alsike från 1984. Planen medger bostadsbebyggelse på vrå 1:655, 
samlingslokal på Vrå 1:11 och park eller plantering på Vrå 1:82, på berörd del av Vrå 1:4 och på 
berörd del av Vrå 1:14. 
  
Vrå 1:15, Vrå 1:82, Vrå 1:11 och Vrå 1:655 berörs även av detaljplan för Knivsta-vrå 1:15 från 1993, 
som för Vrå 1:15 och 1:82 pekar ut Pinglaström och att marknivåerna inte får förändras. Vrå 1:11 och 
Vrå 1:655 möjliggör ut/infart.   
 
 

 

Figur 1. Utdrag ur Byggnadsplan östra Alsike Figur 2. Utdrag detaljplan för Knivsta-Vrå 1:15 

mailto:knivsta@knivsta.se
mailto:knivsta@knivsta.se
http://www.knivsta.se/


 
 

 

5 
Samhällsbyggnadskontoret 

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

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

Syfte och huvuddrag  
Syftet med planen är  
att möjliggöra förtätning med bostadsbebyggelse väl anpassad till omkringliggande och kommande 
bebyggelse. 
  
att tillgängliggöra och värna området kring Pinglaström och med en skötselplan säkra området från 
att fördämmas eller växa igen. 
 
samt  
 
att bevara den lokal av Backsippor som finns i nordöstra delen av planområdet och med en 
skötselplan säkra blommornas hävd och förhindra igenväxning. 

MILJÖBALKEN (MB) 
Miljöbalken kapitel 3, 4 och 5.  
Inom detaljplanen rinner Pinglaström, ett naturligt vattendrag som 2019 fick en statusklassning i 
Vatteninformationssystem Sverige (VISS) genom att den ingår i åtgärdsområdet för Knivstaån 
(AREA00313). Statusklassningen visar på måttlig ekologisk status på grund av övergödning, 
konnektivitet och morfologi. Pinglaström uppnår ej god kemisk status på grund av kvicksilver och 
polybromerade difenyletrar. 
 
Miljöbalken 6 kapitel  
Undersökning  
Enligt PBL 4:34 ska bestämmelserna i Miljöbalken 6:11–6:18 och 6:22 tillämpas om genomförande av 
en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (EU-direktiv 2001/42 EG). Vid en 
betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning av planen göras under vars process en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram. För att kommunen ska kunna ta ställning till om en detaljplan 
medför en betydande miljöpåverkan eller inte, görs en underökning utifrån förordningen (2017:966) 
om miljöbedömningar. 
 
Ställningstagande 
En undersökning, daterad 2019-02-26, har gjorts för denna detaljplan. Kommunens bedömning av 
undersökningen är att detaljplanens genomförande inte antas medföra sådan betydande 
miljöpåverkan att någon miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver 
upprättas. Kommunen har samrått om undersökningen med Länsstyrelsen, som i sitt yttrande 2019-
04-05 delar kommunens uppfattning.   

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRSLAG OCH KONSEKVENSER 
Plandata 
Geografiskt läge 
Planområdet ligger i de nordöstra delarna av Alsike gamla stationssamhälle, som är en förhållandevis 
gles villabebyggelse med många gröna inslag och öppna platser.  
 
Norr om planområdet pågår utvecklingen av Alsike Nord, en stor bebyggelseutveckling med 
centrumverksamheter, skolor och förskolor blandat med en tätare bostadsbebyggelse. Detta för att 
möta upp mot fyrspårsavtalet. 
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Genom planområdets västra del rinner Pinglaström som blir Knivstaån längre söderut och tillslut 
mynnar ut i Garnsviken.  
 
Areal 
Planområdet är ungefär 40 000kvm / 4 hektar.  
 
Markägoförhållanden 
Planområdet består av  11 fastigheter:  
Vrå 1:35 Bostadsrättsföreningen Pingla 1 
Vrå 1:110 Altuna Fastighets AB 
Vrå 1:111 Slottsflygeln Iv Ab 
Vrå 1:112 Slottsflygeln Iii AB 
Vrå 1:82 Knivsta kommun 
Vrå 1:4 (del av) Alsike vägförening 
Vrå 1:14 (del av) privatägd 
Vrå 1:15 (del av) privatägd 
Vrå 1:655 Alsike församling och Knivsta församling 
Vrå 1:11 Alsike församling och Knivsta församling 
 
Landskapsbild 
Förutsättningar 
Planområdet ligger på två olika nivåer i landskapet. Vrå 1:11 och 
vrå 1:655 i nordvästra delen av planområdet ligger betydligt högre 
i landskapet och ansluter till den villabebyggelse som finns där 
idag. Dessa högt belägna fastigheter är i dagsläget bebyggda med 
en missionsgård belägen på den högsta punkten. Missionsgården 

har under 5 år haft ett tillfälligt 
bygglov för bostadsanvändning. 
I övrigt består fastigheterna av 
gräsmatta och uppvuxna träd 
och buskar främst belägna mot 
en kraftig sluttning ner mot Fornåsavägen. Det större lägre partiet 
inom planområdet består av igenvuxen åkermark samt igenvuxen 
tomtmark. Det lägre partiet består också av mycket grönska i form 
av träd, buskar och sly. Området har naturliga stigar och spår av 
bostadsbebyggelsen i form av komplementbyggnader samt rester 
av husgrunder, murar och trädgårdsväxter. 
 
Genom planområdet rinner Pinglaström i ett lågt läge med 
kraftiga sluttningar ner från både väster och öster. Det finns 
naturliga platåer och lågpunkter som kan översvämmas vid stora 
flöden.  
 

I de norra delarna finns en gångväg som går mellan Norra Alängsvägen och Fornåsavägen över 
Pinglaström. Trumman under gångstigen ligger högt och oskyddat.  
 
 

Figur 3 Planområdet 

Figur 4 F.d. missionsgården 

Figur 5 Gångvägen mellan Norra 
Alängsvägen och Fornåsavägen 
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Förslag  
Landskapsbilden kommer att förändras från ett obebyggt grönt område, delvis bestående av 
inhägnande hagar till fullt utbyggda bostadskvarter med vägar, byggnader och anlagda gårdar. De 
båda naturområdena som kvarstår i och med planläggningen hjälper till att bevara de främsta 
värdena som platsen uppvisar och tillgängliggör dem för allmänheten. 
 
Konsekvenser 
Hela områdets karaktär förändras från obebyggt och delvis inhägnat till fullt utbyggda 
bostadskvarter. I de delar där naturmarken sparas kommer tillgängligheten att öka. 
 
Nollalternativet 
Planområdet förblir en grön barriär mellan det gamla och det nya Alsike. 
 
Bebyggelse 
Förutsättningar 
Planområdet saknar i stort sett bebyggelse i dag. De byggnader som finns är missionsgården på Vrå 
1:11  (se figur 4 på sidan 5) och en invuxen stuga samt komplementbyggnad (lada) på Vrå 1:35 som är 
en igenvuxen trädgård.  
 
Ingen av byggnaderna bedöms som skyddsvärda ur kulturmiljösynpunkt. 
 

 
 
 

Omkringliggande bebyggelse består av villafastigheter med enbostadshus i en till två våningar med 
relativt stora trädgårdar. Färgskalorna varierar men fasadmaterialen består i huvudsak utav trä med 
några inslag av mexitegel. Taken är i huvudsak sadeltak med svarta eller röda takpannor.  
 
I norr, utanför planområdet, anläggs ett nytt parkområde med idrottsplats och dagvattendamm. En 
detaljplan med planerad bostadsbebyggelse i form av radhus och mindre flerbostadshus och 
idrottshall direkt norr om Norra Alängsvägen går upp förantagande till Kommunfullmäktige 2020-10-
21. 
 

Figur 6. stuga på vrå 1:35 
Figur 7. komplementbyggnad på Vrå 1:35 
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Förslag och konsekvenser 
Planförslaget möjliggör för ca 200 nya bostäder i form av 
radhus (ca 49) ,parhus (ca 4 st. á 2 lgh) och lgh i 
flerfamiljshus. 
 
Ett nytt inslag i den nuvarande bebyggelsestrukturen är 
flerbostadshus som planeras längs den nya lokalgatan 
samt i de norra delarna av planområdet i anslutning till 
Norra Alängsvägen. 
 
Mot gatorna tillåts en nockhöjd motsvarande tre 
våningar och mot gårdarna motsvarande två våningar.  
 
För radhus och parhus tillåts en nockhöjd motsvarande 
två våningar. 
 
Huvuddelen av de nya byggnaderna placeras längs tre 
meters förgårdsmark mot gatorna. Parkeringar samlas på 
gemensamma ytor för att minimera antalet utfarter.  
 
Vid naturmarken i nordöst planeras det för radhus med entréer ut mot gatorna. Radhus planeras 
också mot naturmarken vid Pinglaström. 
 
Längs med den södra delen av planområdet planeras det för parhus med egna infarter från 
Källbacken. 
 
På höjden i nordväst planeras det för radhus med en gemensam infart från Fornåsavägen.  
 
Placering 
Byggnaderna ska i huvudsak placeras längs förgårdsmark med entréer mot gatan. Bebyggelsen 
planeras med tyngdpunkten mot den nya gatan och låter bostadsgårdarna koppla samman med 
naturområdena runtomkring. 
 
Parkeringar ska placeras samlat med gemensam infart på korsmark. Parkeringar får, med undantag 
för handikapparkeringar, inte placeras på prickmark. 
 
Bostadsgårdar 
Bostadsgårdarna ska placeras så att de knyter an till intilliggande naturmark där sådan finnes. Detta 
för att skapa större gröna samband och spridningskorridorer. Gårdarna ska innehålla mycket 
vegetation som efterliknar platsens ursprungliga växtlighet. Uppvuxna träd ska i möjligaste mån 
bevaras. 
 
Gestaltningsprinciper 
Gestaltningen i området ska samspela med den befintliga bebyggelsen runt omkring. Den i söder 
glesa villabebyggelsen och den i norr lite mer storskaliga stadsmässiga bebyggelsen.  
 
Taken ska utföras med sadeltak, alternativt mansardtak. Fasader ska vara i trä, tegel eller puts i 
varma kulörer (vita nyanser bör undvikas). 

Figur 8 Adolfsbergsskolan sett från Norra 
Alängsvägen  
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Vid längre fasader, överstigande 30 meter, ska variation skapas genom tex olika kulörval, materialval, 
nockhöjder eller annan utsmyckning. 
 
Knivsta kommun har nyligen antagit stadsbyggnadsprinciper och arkitekturpolicy som ska gälla för 
nytillkommande bebyggelse. Ett gestaltningsprogram, med det som grund, ska tas fram till 
detaljplanens granskningsskede. 
 
Konsekvenser 
Den äldre bebyggelsen som finns på platsen tas bort till förmån för nya byggnadskroppar och 
återförande av naturmark i Pinglaströms direkta närhet. Nya bostadskvarter skapas på en idag i stort 
sett obebyggd plats. 
 
Nollalternativet 
Inga nya byggnader tillkommer och de befintliga riskerar att förfalla. Området kan fortsätta betas och 
användas som smitväg mellan Källbacken och Norra Alängsvägen. 
 
Planbestämmelser 
 
B Bostäder- möjliggör bebyggelse med bostadsändamål i samtliga våningar. Även 

bostadskomplement ingår i användningen. PBL (2010:900) 4 kap. 5 § 1st. 3 pt. 
 
Utformning 
 
 
f1 Parhus, endast bostadsformen parhus tillåts. PBL (2010:900) 4 kap.16 § 1st. 1 pt. 
 
f2 Radhus, endast bostadsformen radhus tillåts. PBL (2010:900) 4 kap. 16 § 1st. 1 pt. 
 
f3 Fasad ska utformas i trä, tegel eller puts. PBL (2010:900) 4 kap. 16 § 1st. 1 pt. 
 
f4 Tak ska utformas som sadeltak eller mansardtak. PBL (2010:900) 4 kap. 16 § 1st. 1 pt. 
 
f5  Inom fasadlängd överstigande 30 meter ska variation skapas genom tex. materialval, 

kulör, indrag i fasad eller variation i nockhöjd. PBL (2010:900) 4 kap. 16 § 1st. 1 pt. 
 
Mark 
 
n1 Parkering får, med undantag för handikapparkering, inte placeras på prickmark. PBL 

(2010:900) 4 kap. 13§ 3p. 
 
Placering 
 

 Prickad mark. Marken får inte förses med byggnad. PBL 4 kap. 16§ 1st. 1p 
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Omfattning 
 

      Högsta nockhöjd angivet i meter. PBL (2010:900) 4 kap. 11 § 1 st 1 p. 
 
e1 0,0 % Största byggnadsarean är angivet värde i % av fastighetarean inom 

användningsområdet. PBL (2010:900) 4 kap. 11 § 1 st. 1 p. 
 
 Korsmark. Marken får endast förses med komplementbyggnad, ej carport eller garage. 
PBL 4 kap. 16§ 1 st. 1p. 

 
Utförande 
 
b1 Huvudentréer ska i huvudsak placeras mot gata. PBL (2010:900) 4 kap. 16 § 1st. 1 pt. 
 
Naturmiljö 
Förutsättningar 
De större delarna av planområdet består av privatägd naturmark i form av igenvuxen trädgårdsmark,  
åkermark samt naturområdet kring Pinglaström.  
 
Inom området växer idag flera vuxna sälgar, vilka är viktiga träd för pollinatörer tidigt på våren. Om 
någon av dessa kan sparas är det värdefullt. Det växer även några äldre hagmarkstallar samt några 
yngre spärrgreniga tallar. 
 
Inom området finns två gamla stenmurar som ligger i sluttningarna mot naturmarken på vrå 1:35. 
Dessa är intressanta ur ett naturvårdsperspektiv och möjligheten att bevara eller att flytta dem bör 
ses över. 
 
Pinglaström 
Genom planområdet rinner Pinglaström, vilken fortsätter söder, går via Trunsta träsk vidare till 
Knivstaån som till slut mynnar ut i Garnsviken. 
 
Pinglaström fick 2019 en statusklassning i Vatten informationssystem Sverige (VISS) och beräknas få 
miljökvalitetsnormer under 2021.  
 
Enligt statusklassningen är den ekologiska statusen måttlig baserad på kvalitetsfaktorerna 
övergödning, konnektivitet och morfologi. För kvalitetsfaktorerna konnektivitet och morfologi är 
bedömningen att vattendraget påverkats av grävningar, aktivt brukad mark eller tätort i 
vattendragets närhet. Även påverkan finns i vattenfårans kanter, svämplan och närområde. 
Närområdet definieras som de närmsta 30 meterna från vattendragets vattenlinje. Generellt så tål 
inte vattendrag med denna statusklassning ytterligare ingrepp i närmiljö/fåra/svämplan utan att 
riskera försämring. För att vara på den säkra sidan bör man inte exploatera inom Pinglaströms 
närområde.1 
 
Kommunen har en ambition att göra Pinglaström mer allmänt tillgänglig med ett tydligt stråk. Den 
här detaljplanen är den första längs sträckan. 

                                                           
1 Dagvattenutredning, granskningshandling Sigma civil 2020-10-01 
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Direkt norr om planområdet, på norra sidan av Norra Alängsvägen tar ett urbant parkstråk vid, där 
det finns dagvattendam med bryggor, idrottsplats och grönytor. Det stråket har kommunen för avsikt 
att fortsätta utveckla norrut i framtida planer för Alsike nord. 
 
Pinglaström är en viktig spridningskorridor 
för växter och djur. Och det har tagits fram 
en naturvärdesinventering för Pinglaström. 
Området öster om Fornåsavägen består av 
ett mindre lövskogsparti. De äldre träden 
inom området består huvudsakligen av 
klibbal, lönn och sälg, men även björk och 
grov tall. Det växer buskar längs 
Fornåsavägen vilka domineras av 
trädgårdsväxten snöbär. Markskiktet bär 
också prägel av närheten till villaträdgårdar 
med , förutom bar jord och lövförna, kirskål, 
krollilja och akleja.  
Enstaka små exemplar av jätteloka 
(Heracleum mantegazziamun) förekommer 
på platsen. (jätteloka är att betrakta som en 
invasiv främmande art som skapar problem 
dels på grund av att den tränger undan annan växtlighet genom sitt höga , täta bestånd och dels för 
att dess växtsaft kan ge smärtsamma brännskadeliknande symptom). 
 
Området bedöms ha ett visst biotopsvärde i kraft av varierad lövskog och olikåldrighet kombinerat 
med närheten till rinnande vatten. Därmed bedöms området sammantaget ha ett visst naturvärde. 
 
Backsippa 
I planområdets nordöstra del finns en före detta 
åkerholme.  Då åkern runt holmen vuxit igen bedöms 
åkerholmen inte längre omfattas av det generella 
biotopskyddet enligt 7 kapitlet  Miljöbalken.  
 
Här finns en torrbacke där det växer 
backsippor(Pulsatilla vulgaris). Backsippa är en flerårig 
ört som förekommer sparsamt i de sydöstra delarna av 
landet och har sin nordliga utbredningsgräns i Uppland. 
Den växer i öppna miljöer, gärna på grusåsar, betade 
torrbackar, åkerholmar, gräshedar och i glesa tallskogar. 

Bild 9. Pinglaström foto: WSP Naturvärdesinventering 

Figur 10. Backsippa foto. Knivsta kommun 
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Backsippan blommar tidigt 
på våren, ofta redan i april. 
Blommorna är stora och 
klocklika, färgen är blålila, i 
sällsynta fall vit.2 
 
Backsippan hör till Sveriges 
mest hävdberoende växter 
och i takt med att betet 
minskat och igenväxningen 
därmed ökat har backsippan 
trängts tillbaka och blivit 
alltmer sällsynt under senare 
decennier. 
 
Backsippan är rödlistad som sårbar (VU) i senaste rödlistan 
från 2020. Backsippan är även fridlyst i hela landet enligt 8§ 
artskyddsförordningen, bilaga 2. Fridlysningen innebär att det 
är förbjudet att plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort 
eller skada exemplar av växten eller ta bort eller skada frön 
eller andra delar. 
 
Backsippan växer här i en torrbacksvegetation där det även 
finns gott om ängsviol, brudbröd, gråfibblor, nagelört, gul 
fetknopp, svartkämpar och mandelblom. 
 
Förslag och konsekvenser 
Området kring Pinglaström planeras som naturområde med 
kommunalt huvudmannaskap. Naturstråket kopplas samman 
med det parkstråk som anläggs på norra sidan av Norra 
Alängsvägen där idrottsplats och dagvattendam redan finns 
på plats. Den stig som går mellan Norra Alängsvägen och 
Fornåsavägen rustas för ökad tillgänglighet. 
 
Både sociala och biologiska värden knutna till Pinglaström kan 
öka genom riktad skötsel. Här finns stort potential att skapa 
multifunktionella ytor som kan leverera ett flertal 
ekosystemtjänster såsom biologiskt mångfald, reglering av 
lokalklimat, dagvattenhantering, naturpedagogik, estetiska 
värden, en plats för rofylldhet mm. 
 
Då marken kring vattendraget är känslig kommer i första 
hand endast försiktig röjning ske för att öppna upp området 
för inblickar. Eventuellt kan en spång anläggas för 
promenader (som då kan ske utan att trampar sönder) i 
vattendragets direkta närhet på östra sidan av Fornåsavägen 

                                                           
2 Utredning Backsippor i Vrå, Ecogain 2019-11-21 

Figur 11 En f.d. åkerholmen där backsipporna växer 

Figur 12 skiss över Pinglaström  
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och eventuellt en gångstig på det flackare området väster om Fornåsavägen samt någon sittplats att 
slå sig ner på i dess anslutning.  
 
Genom att kommunen blir huvudman för naturområdet övertar kommunen ansvaret för Pinglaström 
i dessa delar, det innebär i stora drag att se till att det inte skapas fördämningar som ger 
översvämningar uppströms etc. vilket blir mer ändamålsenligt om man ser det ur ett 
helhetsperspektiv. Arbetet med att ta bort jätteloka kan genomföras obehindrat och områdena kan 
tillgängliggöras för allmänheten genom tex. sittplatser, stig eller spång. 
 
Området där backsipporna växer planläggs som naturmark med kommunalt huvudmannaskap. Detta 
för att kommunen i framtiden ska kunna säkra skötseln av platsen så att området hävdas och 
blommorna fortsatt ska kunna växa.  
 
Naturområdet i nordöstra hörnet sparas därmed så som det ser ut idag då torrbacken och dess 
växtlighet i sig är skyddsvärda. Området ska delvis hägnas in med tex. en gärdsgård för att tydligt 
markera gränsen mellan privat och offentligt. Skyltning kan användas för att åskådliggöra backsippan.  
 
Ett särskilt skötselprogram ska tas fram för båda naturområdena för att säkra ändamålsenlig skötsel 
och hävd. 
 
För området med backsipporna innebär det bl. a. att området årligen ska slås för att möjliggöra hävd 
för plantorna, ev. kan även bete ske på platsen med utsläpp efter backsippans blomning. 
 
För naturmarken kring Pinglaström innebär det försiktig röjning av sly och buskage, kontroll av 
vattendraget och borttagande av invasiva arter. 
 
Konsekvenser 
Mycket av den växtlighet som finns på platsen och den lantliga karaktären som nu råder kommer att  
försvinna och ersättas av en bebyggelse med mer urban karaktär.  
 
De stora naturvärdena på platsen säkras dock med planbestämmelser och med hjälp av att 
kommunen tar över ansvaret för dem , skapas förutsättningar för ett framtida grönt samband längs 
Pinglaström och fortsatt hävd för backsipporna. 
 
Nollalternativet 
Planområdet förblir obebyggt och risk finns för att växtplatsen för backsipporna växer igen och 
växten förvinner på sikt om tex. inte bete fortsätter att hållas på platsen. Enskilda fastighetsägare 
ansvarar även fortsättningsvis för att fördämningar i Pinglaström inte sker och för kontinuerlig tillsyn. 
 
Planbestämmelser  
 
NATUR Friväxande grönområde som inte sköts mer än enligt skötselplan eller genom viss 

städning. Inom ett naturområde kan mindre park-, vatten- eller friluftsanläggningar 
och andra komplement för naturområdets användning finnas. PBL (2010:900) 4 kap. 
5§ 1 st. 2 p. 
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Offentlig och kommersiell service 
Förutsättningar 
Direkt norr om planområdet ligger Alsike nord. Kollektivtrafik i form av buss finns längs 
Brunnbyvägen, ca 360 meter från planområdet. Där finns även mataffär, skola och förskola. 
 
Förslag och konsekvenser 
Planförslaget möjliggör för centrumverksamheter i bottenvåningen av en byggnad vid Norra 
Alängsvägen. 
 
Konsekvenser 
Den föreslagna bostadsbebyggelsen kommer bidra till ett större underlag för den service som finns 
och planeras längs Brunnbyvägen och i Alsike Nord. Planbestämmelsen möjliggör etableringen av 
centrumverksamheter i området. 
 
Nollalternativet 
Ingen centrumverksamhet i området och inga nya bostäder som kan ge underlag för den service som 
finns och planeras i Alsike Nord. 
 
Planbestämmelser 
 
C Centrum, möjliggör bebyggelse med kombinationer av handel, kontor, service, 

samlingslokaler och andra verksamheter som ligger centralt eller på annat sätt ska 
vara lätta att nå. PBL (2010:900) 4 kap. 5§ 1st. 3p 

 
e2 Centrumverksamhet får endast inrymmas i bottenvåning. PBL 4 kap. 11§ 1 st. 1p. 
 
Gatunät och trafik 
Förutsättningar 
Inom planområdet finns idag endast den befintliga sträckningen av Fornåsavägen samt en gångväg 
mellan Fornåsavägen och Norra Alängsvägen. Det finns även en gångstig som slingrar sig genom 
naturmarken mellan Norra Alängsvägen och Källbacken.  
 
Fornåsavägen och Källbacken ägs av Alsike vägförening. Fornåsavägen är endast öppen för behörig 
trafik och får inte användas för genomfart.   
 
Kollektivtrafik: 
Kollektivtrafikförvaltningen UL trafikerar Alsike med tre busslinjer längs Brunnbyvägen (ca 360 meter 
från planområdets norra gräns). Dessa förbinder området med Knivsta station och Uppsala 
centralstation. 
 
Med anledning av utbyggnaden av Ostkustbanan kommer en ny tågstation att byggas i Alsike. 
Planområdet ligger potentiellt mycket nära ett sådant läge och kan i framtiden lättillgängligt nyttja 
den för hållbara resor inom och utom kommunen. 
 
Förslag  
Planområdet möjliggör för en ny lokalgata med kommunalt huvudmannaskap som ska koppla 
samman Källbacken med Norra Alängsvägen. Det skapar en direktkoppling till skolan, förskolan och 
idrottsområdet norr om Norra Alängsvägen. Den föreslås få en gatusektion om totalt 13 meter vilket 
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inkluderar en trottoar på vardera sidan om vägbanan och utrymme för dagvattenhantering och 
grönska. På kvartersmark planeras tre meter förgårdsmark på båda sidorna av lokalgatan för en grön 
inramning.  
 
Den del av Fornåsavägen som går genom planområdet är planlagd som park och plantering i 
Byggnadsplan för östra Alsike (se figur 1. Sid 4).  Sträckan planläggs nu som väg med enskilt 
huvudmannaskap.  
 
Parkeringar löses i antingen underjordiska garage (under byggnad) eller med markparkeringar. 
 
Knivsta kommun tillämpar parkeringsnorm antagen av Bygg- och miljönämnden 2012-12-11, §214.  
Parkeringsnormen anger ett minimikrav för antalet parkeringsplatser för olika ändamål och ger 
vägledning vid detaljplaneläggning och bygglov. Minimikravet enligt normen är 1 bilparkering och 2,5 
cykelplatser per 100 kvm BTA.  
 
Om det vid bygglovskedet antagits en ny parkeringsnorm ska den dock tillämpas. 
 
Konsekvenser 
En ny koppling mellan Källbacken och Norra Alängsvägen skapas med trafiksäkra trottoarer för 
gångtrafikanter. Gångstigen rustas upp och görs om till en mer tillgänglig gångväg. 
 
Nollalternativet 
Ingen ny gata tillskapas och trafikanter får välja befintliga vägar runt området. 
 
Planbestämmelser 
 
GATA Område för både fordonstrafik och gång- och cykeltrafik. Kommunalt huvudmannaskap 

PBL 4 kap. 5§ 1 st. 2p 
 
VÄG1 Enskild väg, Enskilt huvudmannaskap.   

PBL 4 kap. 5§ 1 st. 2p 
 
n1 Parkering får med undantag av handikapparkering, inte placeras på prickmark. PBL 4 

kap. 13§ 1 st. 2p 
 
 
Tillgänglighet och trygghetsaspekter 
Tillgänglighet 
Planförslaget bedöms öka tillgängligheten söderifrån till skola, förskola samt idrottsanläggning. Detta 
i och med att en gångbana anläggs på vardera sidan av den nya gatan kan gående på ett trafiksäkert 
sätt ta sig från Källbacken till Lustikullagatan och Brunnbyvägen. 
Upprustningen av det gångstråk som korsar Pinglaström gör vattendraget mer tillgängligt för 
allmänheten att beskåda och ta del av. 
 
Vid anläggande av allmänna platser eller andra anläggningar som inte är byggnader gäller Boverkets 
allmänna råd, BFS 2011:5 (om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- 
eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än 
byggnader). Tillsyn över tillgängligheten utförs av kommunen. 
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Tillgängligheten prövas i detalj i bygglov och byggsamrådsskedet. Följande ska vara tillgängligt för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga: 
• alla offentliga byggnader och platser  
• alla servicelokaler  
• alla nya arbetsplatser  
• alla bostäder, undantag medges dock för övervåning i enfamiljshus med två plan. 
 
Trygghet 
Vid tillskapandet av nya områden är det viktigt att från början få med trygghetsskapande åtgärder. 
Inom planområdet ska följande åtgärder vidtas: 
- God belysning ska finnas längs samtliga gator, både längs körbanor och längs gång- och cykelbanor. 
- Belysning inom naturområdena 
- Bostadsgårdarna ska vara tydligt avgränsade mot allmän plats för att påvisa vad som är privat och 
vad som är offentligt. 
- Cykelparkeringar ska finnas i nära anslutning till entréer. 
 
Brottförebyggande åtgärder 
- Parkeringsplatser och cykelplatser ska vara upplysta och inte vara skymda av hög vegetation. 
- Området planeras för ett antal olika boendeformer och boendestorlekar vilket möjliggör för en 
variation av boende och därmed potential för mera rörelse i området olika tider på dygnet. 
 
Barnperspektivet  
Direkt norr om planområdet ligger Lustikulla förskola samt Adolfsbergsskolan (åk. 5-9). Ca 1 km 
nordost om planområdet ligger Brännkärrskolan (åk. F-4). 
 
Den nya kopplingen genom planområdet samt upprustningen av gångstigen skapar bättre 
förutsättningar för barn att själva röra sig i området och till viktiga målpunkter så som skola och 
idrottsanläggning samt busshållplats. Bostadsgårdarna ska vara rymliga och uppmuntra till 
utevistelse i bostadens direkta närhet. 
 
Konsekvenser 
Den nya bebyggelsen skapar förhoppningsvis mer trygghet på platsen då fler människor kommer att 
befinna sig i och röra sig omkring området. Byggnaderna placeras ut mot ny gata vilket bidrar till 
ögon mot stråket. Belysning kommer tillkomma längs gata och inom kvarteren. Separata trottoarer 
skapar förutsättningar för en trygg trafikmiljö för gångtrafikanter. 
 
Nollalternativet  
Fortsatt möjlighet att smita genom planområdet på de naturliga stigar som finns. Dålig insyn längs 
sträckan och svårt att ta sig igenom med cykel, barnvagn eller funktionsnedsättning. 
 

Markföroreningar 
Kommunen har inga uppgifter om att det förkommer markföroreningar inom planområdet och inte 
heller att det funnits verksamheter inom planområdet som  riskerat att släppa ut föroreningar.  
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Kulturmiljö och fornlämningar 
Det har genomförts en arkeologisk undersökning för en 
stor del av Alsike gamla stationssamhälle (från Norra 
Alängsvägen ner till Gransäter på östra sidan om 
Pinglaström) under 2018. Då framkom kända och möjliga 
fornlämningar inom planområdet. 2019 genomfördes 
därför ytterligare en utredning med en s.k. etapp två 
undersökning av de möjliga fornlämningarna. 
 
Utredningen 2019 kunde konstatera att den kända, 
registrerade fornlämningen (obj. 1000001) på vrå 1:11 
blivit förstörd. Den har därmed fått en ny bedömning i 
fornsök hos Riksantikvarieämbetet (www.raa.se).  
På intilliggande fastighet vrå 1:655 (samt på mindre delar 
på Vrå 1:11) hittades och fornlämningsklassades som en 
ny fornlämning, ett boplatsområde(218). För att kunna 
bebygga platsen behöver en grundligare förundersökning 
av fornlämningen göras och en ansökan om att ta bort 
fornlämningen lämnas in till Länsstyrelsen som i sin tur 
beslutar om frågan. Dialog förs med Länsstyrelsen och 
en ansökan om att ta bort fornlämningen har lämnats in 
för behandling. 
 
De andra möjliga fornlämningarna som hittades i 2018 års utredning klassades inte som en forn-
lämning och utgår. En avgränsad yta på Vrå 1:110 i planområdets nordöstra hörn kunde inte utredas 
fullt ut i denna utredning på grund av att det växer backsippor på platsen. Platsen planläggs som 
naturmark och Länsstyrelsen har undantagit området från krav på arkeologisk utredning. 
 
Det är förbjudet att utan tillstånd rubba, gräva ut, bygga bort, övertäcka eller på annat sätt skada en 
fornlämning enligt kulturmiljölagen. Tillstånd hanteras av Länsstyrelsen. 
 
Konsekvenser 
Fornlämningar kan komma att tas bort efter godkännande från Länsstyrelsen. 
 
Nollalternativet 
Om åtgärd önskas göra inom ramen för gällande detaljplan kan fornlämningar komma att tas bort 
efter godkännande från Länsstyrelsen. 
 
Dagvatten, vattendrag och miljökvalitetsnormer 
Dagvattenhanteringen inom planområdet ska utgå från kommunens dagvattenstrategi(2017). Knivsta 
kommuns dagvattenstrategi betonar att varje fastighetsägare och verksamhetsutövare har ett ansvar 
att hantera dagvatten så att inte miljö och omkringliggande fastigheter skadas. Kommunen har ett 
övergripande ansvar gällande samhällsplanering och allmän platsmark.  
 
Knivsta kommuns dagvattenstrategi 2017, övergripande mål är: 
1. Dagvattenhanteringen ska bidra till att förbättra vattenkvaliteten i Knivstas sjöar och vattendrag.  

Figur 13 Karta från arkeologisk utredning etapp 2  
Dnr 5.1.1-00495-2019  Arkeologerna 2019-08-23, 
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2. Vattnets naturliga rörelse och grundvattennivån ska påverkas så lite som möjligt av 
stadsbyggandet.  
3. Stadsbyggandet och dagvattenhanteringen ska vara anpassade till ökande nederbördsmängder 
och längre perioder av torka så att skador på allmänna och enskilda intressen minimeras.  
4. Dagvattenhanteringen ska bidra till en attraktiv stadsmiljö.  
5. Dagvattenanläggningar ska utformas så att de gynnar så många ekosystemtjänster som möjligt.  
6. Dagvattenhanteringen ska vara kostnadseffektiv.  
 
En dagvattenutredning har tagits fram av Sigma Civil AB daterad 2020-10-16. 
 
Befintlig dagvattenledning söder om planområdet ansluter till Pinglaström vilken är recipienten för 
områdets ytavrinning. Områdets infiltrationsförmåga bedöms som låg p.g.a. markförhållandena som 
till stor del består av lera och berg vilket innebär att förutsättningarna för LOD (lokalt 
omhändertagande av vatten) är mycket begränsade. 
 
Dagvattenlösningar föreslås i första hand bestå av ytliga lösningar bestående av skelettjordar och 
regnbäddar för att uppnå erforderlig fördröjning och rening. Utredningen visar på att utrymme och 
anslutning finns för omhändertagande av dagvatten samt att mindre åtgärder bör utföras för 
hantering av skyfall.  
 
Takavvattning föreslås gå till regnbäddar och 
skelettjordar. Vatten från gårdarna kan ledas till 
skelettjordar. 
 
De västra delarna av området kan, på grund av 
svårigheter att ansluta till dagvattenledning i den nya 
gatan, behöva avledas och hanteras åt väster, längs 
Fornåsavägen. Med anledning av detta planeras det för 
natur mellan ytorna med korsmark från naturmarken till 
E-området. Längs Fornåsavägens östra sida, från 
korsningen Källbacken till Pinglaström, planeras ett 
stråk med parkmark. Där kan dagvatten renas och 
fördröjas innan de når vägdiket eller Pinglaström.  
Hörnet vid Fornåsavägen och Källbacken är en naturlig 
rinnväg vid skyfall. Det hörnet planeras som parkmark 
för att kunna hantera skyfall på allmän plats.  
 
Till granskningsskedet ska utredningen kompletteras 
med om det kan vara en lämplig åtgärd att anlägga ett 
krossdike på kvartersmark på Vrå 1:35 angränsande naturmarken för att hantera det vatten som 
kommer via de två föreslagna utloppen. Vidare ska en uppdatering göras där dagvattenutredningen 
tar hänsyn till det reningsbeting som finns beräknat för Pinglaström. 
 

Figur 14. Parkmarken intill Fornåsavägen 
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Beräkningar är gjorda för att få en uppfattning av föroreningsbelastningen inom planområdet. 
 
Sammanfattningsvis görs bedömningen att kontrollerade föroreningar minskar efter exploateringen 
om föreslagna dagvattenanläggningar anläggs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 16 Föroreningskoncentrationer. Från 
dagvattenutredning, Sigma Civil 2020-10-01 

Figur 15 Översiktskarta förslag 
dagvattenhantering. Från dagvattenutredning, 
Sigma Civil 2020-10-01 
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Grundvatten 
Den geotekniska undersökningen visar på att grundvattennivåerna varierar kraftigt inom 
planområdet från 0,6 m ovan mark (artesiskt grundvatten) närmast Pinglaström (pt. 19SC28) till att 
inget grundvatten påträffats vid ett 
borrdjup om 6 m i de nordöstra 
delarna. 
 
Grundvattennivåerna varierar under 
tid, extra stora variationer sker i 
mätpunkt 19SC28 och 19SC31. 
 
Konsekvenser 
I och med genomförandet av 
detaljplanen tillskapas inte endast 
ökade flöden och föroreningar utan 
även åtgärder som renar dagvattnet 
till renare nivåer än i dag. För det som 
planläggs som allmän plats i form av 
natur och gator får kommunen större 
rådighet över och kan säkerställa 
funktion och skötsel av dessa delar av 
dagvattenhanteringen.  
 
Nollalternativet 
Inga riktade åtgärder för att förbättra statusen för Pinglaström kommer troligtvis att genomföras 
inom planområdet. 
 
Geoteknik 
En geoteknisk utredning har tagits fram av  Sigma civil AB, 
2020-10-01. 

Planområdet består till största del av obebyggd naturmark. 
Enligt utförda inmätningar varierar marknivåerna mellan 
+17,5 och + 25,8. Marknivåerna varierar naturligt i området. 
Generellt är området öster om Fornåsavägen mer flackt än 
området väster om Fornåsavägen. 
 
Områdets ytbeskaffenhet är vegetationsytor och således 
utgörs jordlagerföljden ytligast av organisk jord med generell 
mäktighet om ca 0,2-0,3 meter. Under den organiska jorden 
påträffas ett tunnare lager, ca 1 meter, med torrskorpelera 
som i sin tur underlagras av varvig lera på morän på berg. 
Lagret med varvig lera har generellt en mäktighet omkring 3-
5 meter. 
 
På grund av stabiliteten i marken kring Pinglaström bör  ingen bebyggelse ske inom 15 meter från 
släntkrönet i öster. Enligt plankartan ska all bebyggelse ligga utanför denna zon. 
 

Figur 18. Jordartskarta från SGU 

Figur 17 Sex stycken grundvattennivåmätningar inom planområdet. 
Från dagvattenutredning, Sigma Civil 2020-10-01 
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Jorddjupet varierar förhållandevis mycket med ytligare berg i områdets ytterkanter och störst 
jorddjup inom områdets centrala delar. I nordöstra hörnet av planområdet förekommer ett större 
område med berg i dagen.3 
 
Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Det finns befintliga kommunala vatten- och avloppsledningar i direkt anslutning till planområdet i 
söder. 
 
Brandpost 
Vid projektering ska behovet av brandpost ses över för att säkerställa att brandvattenförsörjning kan 
ordnas.  Roslagsvatten ansvarar för att bygga ut brandposterna enligt ”Riktlinjer för dimensionering 
inom Brandkåren Attundas geografiska områden”. Enligt riktlinjerna ska brandposter placeras med 
ett maximalt avstånd om 150 meter till varandra för att kunna erbjuda erforderlig 
brandvattenförsörjning. 
 
El 
Vattenfall eldistribution Ab är huvudman för elnätet i området. Ett e-område har placerats inom 
planområdet för att möjliggöra bebyggelse av en ny transformatorstation. 
 
Tele 
Skanova har, enligt Ledningskollen.se, markförlagda ledningar inom planområdet. De markförlagda 
ledningarna ligger i naturmarken längs Fornåsavägen och genom vrå 1:35 mellan Fornåsavägen och 
Norra Alängsvägen. 
 
Fjärrvärme 
Det finns i dagsläget inga fjärrvärmeledningar inom planområdet. Solör Bioenergi Fjärrvärme AB 
informerar dock via Ledningskollen att de är intresserade av att erbjuda fjärrvärme till tänkta 
bostäder. 
 
Avfall 
Avfallshantering ska lösas inom kvartersmark och möjlighet till återvinning ska finnas. Verksamheter 
inom planområdet förutsätts avsätta utrymme för sophantering inom respektive tomt. Vid 
nybyggnation av avfallsutrymme ska krav på tillgänglighet och arbetsmiljö uppfyllas. Soputrymmen 
ska utformas och placeras så att källsortering kan ske och så att de kan nås av sopbilar utan backande 
rörelser. Utformningen av utrymmet ska även anpassas så att personer med funktionsnedsättning 
obehindrat kan lämna avfallet. Avfallshantering regleras inte i detaljplanen utan i efterföljande 
bygglov.   
 
Planbestämmelser 
 
E Område för tekniska anläggningar. Transformatorstation 
 
 
 

                                                           
3 PM Geoteknik, Sigma civil Ab 2020-10-01 
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Störningar 
Buller  
 
Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216) innehåller riktvärden för 
utomhusbuller från spår-, väg- och flygtrafik vid bostadsbyggnader. I förordningen anges att buller 
från spårtrafik och vägar inte bör överstiga 

- 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad, och 
- 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om sådan ska 

anordnas i anslutning till byggnaden 
För bostad om högst 35 kvadratmeter gäller istället för vad som anges i första stycket 1 att bullret 
inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad 
 
En buller- och vibrationsutredning har tagits fram av Åkerlöf Hallin akustikkonsult AB, daterad 2020-
09-04.  
 
Planområdet utsätt för buller från järnvägstrafik, ljud från vägtrafik på lokalgator samt ljud från 
lekande barn etc. Inga planerade bostäder får dock över 60 dB(A) ekvivalent nivå vid fasad. Endast 11 
bostäder får över 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid någon fasad. Bostäderna kan enligt 
Trafikbullerförordningen planeras utan hänsyn till trafikbullret utomhus. 
 

 
              
 
 
Vibrationer 
De komfortvägda vibrationerna i byggnaderna beräknas bli högst 0,1 mm/s även med lätta 
byggsystem och grundläggning med platta på mark. Luftljudsnivåerna inomhus på grund av stomljud 
blir lägre än 30 dB(A).   
 
Luft  
Knivsta kommun ingår i Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Det är en ideell förening med syfte att 
samordna regionens övervakning av luftföroreningar i utomhusluften. 
SLB-analys (Stockholms Luft- och Bulleranalys) som är en avdelning på Miljöförvaltningen i 
Stockholm, driver även ett system för luftövervakning på uppdrag av Östra Sveriges 
Luftvårdsförbund. Enligt deras luftföroreningskartor ligger årsmedelhalten av partiklar (PM10) för 
utsläppningsåret 2015 mellan 0-15 μg/m3 (mikrogram per kubikmeter) i planområdet, vilket innebär 
att miljökvalitetsmålet på 15 μg/m3 klaras. PM10 per dygn ligger under 30 μg/m3 och klarar därmed 
miljökvalitetsmålet. Årsmedelhalten av kvävedioxid (NO2) för utsläppsåret 2015 ligger på 5–15 
μg/m3 i planområdet, vilket innebär att miljökvalitetsmålet på max 20 μg/m3 klaras. NO2 per dygn 

Figur 19 & 20  Ekvivalent ljudnivå resp. maximal ljudnivå. Från 
Bullerutredning Åkerlöf Hallin akustik 2020-09-04 
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ligger på 9–15 μg/m3 i planområdet. Det finns inget miljömål definierat för dygnsmedelvärdet av 
NO2 (SLB-analys, 2018). 
 
Riskbedömning 
Räddningstjänst  
Brandkåren Attunda, som är ett brandförsvarsförbund med sex medverkande kommuner, svarar för 
räddningstjänsten i Knivsta kommun. 
 
Inom planområdet kan utrymning inte ske med hjälp av räddningstjänstens stegfordon. Detta då 
insatstiden överstiger 10 minuter från den närmsta brandstationen med höjdfordon 
Kolstabrandstation i Märsta). Möjlighet finns dock fortfarande att med hjälp av räddningstjänstens 
bärbara stegar som finns i Knivsta kommun utrymma byggnader där 
karmunderstycket/balkongräcket är beläget högst 11 meter över mark. 
 
Genom brandtekniska lösningar är det dock möjligt att klara av utrymning utan räddningstjänstens 
medverkan genom t.ex. särskild utformning av trapphusen. 
 
Framkomligheten för räddningstjänstens fordon ska säkerställas innan bygglov beviljas. Avståndet 
mellan uppställningsplats och räddningstjänstens fordon och punkten för räddningsinsats får 
maximalt vara 50 meter. Om det allmänna gatu- och vägnätet efter detaljutformning inte medger 
tillräcklig framkomlighet ska en speciell räddningsväg anordnas enligt gällande regler. 
 
Farligt gods 
Planområdet ligger inom 150 meter till Ostkustbanan som är en transportled för farligt gods. En 
riskutredning har tagits fram av Norconsult  2019-08-22 där framgår sammanfattningsvis följande:  
 
Resultat från riskanalysen visar att individrisken är på en acceptabel nivå från ca 15 meter från 
järnvägen. Osäkerhetsanalysen visar att detta avstånd inte ändras nämnvärt även om transporterade 
mängder farligt gods och antal personer i området höjs eller om skyddet från det nuvarande 
bullerskyddet tas bort. Däremot kommer avståndet flyttas 10 meter närmare planområdet om 
antalet spår på Ostkustbanan utökas till fyra. Eftersom planområdet som närmast ligger 70 meter 
från Ostkustbanan ges acceptabla individrisknivåer även om Ostkustbanan expanderas.  
 
Samhällsrisken ligger till viss del inom ALARP-området. Inom detta område ska rimliga åtgärder 
genomföras för att få risknivån så låg som möjligt. Den nuvarande bebyggelsen har en stor påverkan 
på risknivån i området, men att göra åtgärder på dessa bedöms ej rimligt. Däremot kan åtgärder 
göras på den framtida bebyggelsen för att risknivån i området inte ska höjas. Detta avses för den 
föreslagna nya bebyggelsen väster om Pinglaström. 
 
Sammanfattningsvis föreslås att följande åtgärder ska införas innan risknivån kan godtas:  
•  Bebyggelse inom 165 meter från Ostkustbanan ska inte enbart kunna utrymmas i riktning mot 
järnvägen.  
• Friskluftsintag på bebyggelse inom 150 meter ska vara placerad i högt läge och/eller vänd bort från 
järnvägen.  
 
Efter genomförda åtgärder bedöms risknivån vara godtagbar utifrån de tillämpade riskkriterierna.  
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Ostkustbanan ligger här lägre än bebyggelsen på östra sidan vilket bidrar till ett visst skydd vid 
mindre utsläpp av vätskor. Även det befintliga bullerplanket kan i viss mån bidra till visst skydd vid 
vissa typer av olyckor. 
 
Planbestämmelser 
 
b2 Ventilationen ska placeras med friskluftsintag bortvänt från Ostkustbanan. 

Utrymningsväg ska finnas bortvänd från Ostkustbanan. PBL 4 kap. 12§ 1pt 

GENOMFÖRANDE 
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, fastighetsrättsliga och 
ekonomiska åtgärder som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande. 
Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan ska fungera som en 
vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgörande i frågor som rör fastighetsbildning, 
vatten- och avloppsanläggningar, vägar m.m. regleras genom respektive speciallag.  
 
Organisation och tidplan 
Planarbetet bedrivs med målsättningen att planen ska antas av Samhällsutvecklingsnämnden 
hösten/vintern år 2021 
 
Samråd – Nov- dec 2020 
Granskning – Vår 2021 
Antagande – sommar/höst 2021 
Laga kraft – vinter 2021 
Påbörjande utbyggnad av gator och ledningar 2022 
Påbörjande av uppförande av bebyggelse inom kvartersmark  2023 
 
Under byggtiden ska Naturvårdsverkets allmänna råd(2004:15) om buller från byggplatser följas. 
 
Arbetsfördelning 
Knivsta kommun ansvara för att gator, naturmark och andra kommunala anläggningar byggs ut samt 
ansvarar för drift och underhåll av dessa. Knivsta kommun ansvarar för samordningen med VA-
huvudmannen vid utbyggnad av ny gata och VA-ledningar. 

Fastighetsägarna har det samlade administrativa och ekonomiska ansvaret för genomförandet av 
detaljplanen.  

Respektive byggherre ansvarar för genomförandet av åtgärder inom kvartersmark. Ansvar för drift 
och underhåll av anläggningar inom kvartersmark ansvarar framtida fastighetsägare för. 

Knivstavatten AB (Dotterbolag till Roslagsvatten AB) är huvudman för den allmänna Va-anläggningen 
i Knivsta kommun. Det innebär att Knivstavatten AB ansvarar för drift och underhåll av den allmänna 
Va-anläggningens ingående delar som ledningar, brunnar, ventiler, pumpstationer etc. 

Där utöver kommer det finnas huvudmän för el-, kommunikations-, och eventuellt 
fjärrvärmeledningar i området. 
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Tekniska åtgärder 
El 
Vattenfall eldistribution Ab är huvudman för elnätet i området.  
 
Vatten och avlopp 
VA-huvudmannen upprättar förbindelsepunkt för allmänna VA-ledningar i fastighetsgräns. 
Byggherren ansvarar för anläggande av VA-installation inom respektive fastighet. 
Exploatören/fastighetsägaren måste skicka in VA-anmälan och betala anläggningsavgift enligt 
gällande taxa innan de får ansluta till det kommunala VA-ledningsnätet. VA-huvudman gör 
inkopplingen till fastighetens nät. Eventuellt behov av byggvatten ska anmälas i förväg till VA-
huvudman. 
 
Tele / fiber 
Finns önskemål om samförläggning av ledningar från Liden Data internetwork AB enligt 
ledningskollen.se 
 
Dagvatten 
Planområdet ska ingå i verksamhetsområde för dagvatten. 
 
VA-huvudmannens respektive fastighetsägarnas ansvar för dagvatten regleras i Lagen om allmänna 
vattentjänster, LAV, Lag(2006:412) och kommunens allmänna bestämmelser för användande av 
Knivsta kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA. 
 
Fjärrvärme 
Finns intresse hos Solör Bioenergi Fjärrvärme AB att erbjuda fjärrvärme till planområdet enligt 
Ledningskollen.se 
 
Genomförande 
Allmän plats med kommunalt huvudmannaskap 
 
Naturmark i nordöst 
Naturområdet i nordöstra hörnet av planområdet planläggs som naturmark med kommunalt 
huvudmannaskap.  
 
Kommunen ska upprätta en skötselplan för hur naturområdet med den torrbacke där blommorna 
växer sköts på bästa sätt ur bevarande synpunkt. Platsen bör även till viss del hägnas in för att minska 
slitage, detta sker med fördel genom en gärdesgård. 
 
Naturmark kring Pinglaström 
Då marken kring vattendraget är känslig kommer i första hand endast gallring ske för att öppna upp 
området för inblickar. Den befintliga gångvägen som sträcker sig mellan Norra Alängsvägen och 
Fornåsavägen rustas upp för en ökad tillgänglighet.  
 
Eventuellt kan en spång anläggas för promenader i vattendragets direkta närhet och någon sittplats 
att slå sig ner på i dess anslutning. 
 
Kommunen ska upprätta en skötselplan för hur naturområdet och vattendraget ska skötas. 
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Ny gata 
Den föreslås få en gatusektion om totalt 13 meter vilket inkluderar en trottoar på vardera sidan samt 
utrymme för dagvattenhantering mellan vägbana och ena trottoaren. På kvartersmark planeras tre 
meter förgårdsmark på båda sidorna av gatan för en grön inramning. Kommunen ansvarar för 
samordning med VA-huvudmannen för nedläggning av ledningar i gatan. 
 
Allmän plats med enskilt huvudmannaskap 
Allmän plats som planläggs som enskild väg med enskilt huvudmannaskap behåller sin nuvarande 
utformning. 
 
Markägoförhållande  
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande fastighets- 
förteckningen. 
 
Fastighetsrättsliga frågor  
Fastighetsbildning  
När detaljplanen vunnit laga kraft kan aktuella fastighetsrättsliga åtgärder genomföras. 
Fastighetsbildning inom kvartersmark sker på initiativ av ägaren till stamfastigheten eller köpare av 
styckningslott. 
 
En fastighet ska både vid ombildning eller vid nybildning vara lämplig för sitt ändamål samt uppfylla 
krav på tillgänglighet. Lantmäteriet prövar lämpligheten vid förrättning. 
 
Gemensamhetsanläggningar 
Ekeby Ga:2 Alsike vägförening 
Väghållare för omkringliggande gator så som Fornåsavägen och Källbacken. 
 
Servitut 
Vrå 1:35 
03-IM1-84/8658.1 Last Avtalsservitut  
Vrå  1:14 
03-IM1-84/8653.1 Last Avtalsservitut 
Vrå 1:82 
03-IM1-84/8652.1 Last Avtalsservitut 
 
Konsekvenser för fastigheter inom planområdet 
 
Detaljplanen berör följande fastigheter 
Vrå 1: 11 
Vrå 1:655 
Vrå 1:4 (delvis –Fornåsavägen och GC-vägen) 
Vrå 1:14 (delvis) 
Vrå 1:15 (delvis) 
Vrå 1:82 
Vrå 1:35 
Vrå 1:110 
Vrå 1:111 
Vrå 1:112 
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Vrå 1:4 samfällighetsägd fastighet för vägar inom området. Del som avser gång-och cykelväg mellan 
Fornåsavägen och Norra Alängsvägen planläggs som allmän platsmark. Allmän platsmark regleras till 
kommunal fastighet. Blivande fastigheter med utfart mot Fornåsavägen eller Källbacken kommer att 
anslutas till samfälligheten. 
 
Vrå 1:35 Privatägd fastighet som kan styckas i egna fastigheter. Allmän platsmark i form av 
naturmark och gatumark regleras till kommunal fastighet. 
 
Vrå 1:110 privatägd fastighet som kan styckas i egna fastigheter. Allmän platsmark i form av 
naturmark och gatumark till kommunal fastighet. 
 
Vrå 1:111 privatägd fastighet som kan styckas i egna fastigheter. Allmän platsmark i form av 
naturmark och gatumark till kommunal fastighet. 
 
Vrå 1:112 privatägd fastighet som kan styckas i egna fastigheter. Allmän platsmark i form av 
gatumark till kommunal fastighet. 
 
Vrå 1:14 privatägd fastighet. Allmän platsmark i form av naturmark regleras till kommunal fastighet. 
 
Vrå 1:82 kommunägd fastighet som planläggs som allmän plats i form av naturmark. 
 
Ansökan om lantmäteriförrättning   
Respektive fastighetsägare ansöker om och bekostar lantmäteriförrättning för genomförandet av 
planen. Respektive ledningsinnehavare ansöker om och bekostar förrättning för bildande av 
ledningsrätt. 
 
Ekonomi och avtal  
Ekonomi 
Detaljplanen har bekostats via plankostnadsavtal. Det innebär att ingen planavgift tas ut i samband 
med bygglov för den byggrätt som planen medger. Kommunen genomför utbyggnaden av allmän 
platsmark inom planområdet på markägarens/exploatörens bekostnad. Markägaren/exploatören 
genomför och bekostar aktuella byggnadsåtgärder och eventuella ledningsflyttar inom planområdet. 
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten, avlopp, spillvatten och 
dagvatten. När förbindelsepunkt för vattentjänsterna meddelats fastighetsägaren infaller 
avgiftsskyldighet enligt lagen om allmänna vattentjänster. Anläggningsavgiften faktureras den som 
vid meddelandet äger fastigheten enligt då gällande Va-taxa. Om fastigheter byggs ut eller ändrar 
ändamål finns skyldighet att meddela detta till Roslagsvatten enligt av kommunen antagna, Allmänna 
bestämmelser för vatten och avlopp, ABVA.  
 
Plankostnadsavtal 
Detaljplanen bekostas via plankostnadsavtal mellan kommunen och  fastighetsägarna till Vrå 1:655, 
Vrå 1:11, Vrå 1:35, Vrå 1:110, Vrå 1:111 och Vrå 1:112. 
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Exploateringsavtal 
Ett exploateringsavtal ska tecknas mellan kommunen och exploatören innan detaljplanen kan antas. 
Avtalet ska reglera anläggande av allmän plats, övriga gemensamma anläggningar, 
kostnadsfördelning, tidplan, betalningsplan och överlåtelse av mark m.m. 
 
Exploateringsavtalet innehåller sammanfattningsvis: 
- Definition av exploateringsområdet 
- Vilka kvalitetsprogram och/eller riktlinjer som ska följas vid exploateringen 
- Marköverlåtelser mellan kommunen och exploatören 

- Exploatören överlåter utan ersättning de delar inom fastigheten som i detaljplanen 
utgör allmän plats till kommunen 

- Fastighetsbildning 
- Tillträde och nyttjanderätt 
-Utförande och bekostande av allmänna anläggningar 

- Exploatören ska till kommunen erlägga de faktiska kostnaderna för anläggande av 
allmän plats. 

- Utförande och bekostande av övriga anläggningar 
 - tex. dagvatten, parkering, avfallshantering mm. 
- Villkor under byggtiden/genomförande 
- Administrativa kostnader, säkerhet, medfinansieringsersättning 
- Övrigt 
 -Tex. relationshandlingar, tvist, överlåtelse av avtal. 
 
Bygglovavgift 
När detaljplanen har vunnit laga kraft har fastighetsägaren rätt att söka bygglov enligt detaljplanen. 
Bygglovavgiften debiteras enligt gällande taxa. 
 
Administrativa frågor  
Huvudmannaskap  
Kommunen är huvudman för allmän platsmark, PBL 4 kap. 7§. 
 
Genomförandetid  
Planens genomförandetid är 5 år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Under 
genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och 
detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång 
fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt 
till ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt). PBL 4 kap. 21 §. 
 
MEDVERKANDE I PROJEKTET  
Förslaget har tagits fram av kommunförvaltningen i samarbete med planintressenterna 
  
KOMMUNFÖRVALTNINGEN  
Samhällsbyggnadskontoret  
 
 
Moa Odin  Elin Hedström 
Planchef  Planhandläggare 
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Kund 

Nordiska Kvalitetshus 
Datum 

2020-09-04 
Uppdragsnummer 

19003 

Bilagor 

B01 – B03 

Rapport B 
Alsike, Knivsta. 

Vrå 1:11, :35, :110, :112 och :655 

Buller- och vibrationsutredning för detaljplan 

 

 

Rapport 19003 B  

Vrå 1:11, :35, :110, :111, :112 och :655, Knivsta 
Buller- och vibrationsutredning för detaljplan 

 

 

Uppdrag 

Genomgång av förutsättningarna, med avseende på trafikbuller, för bostäder inom 

aktuellt planområde i Alsike, Knivsta. 

 

 

Sammanfattning 

Med föreslagen byggnadsutformning och lägenhetsplanlösning kan bostäder med 

god ljudkvalitet erhållas. Aktuella riktvärden innehålls och Ljudkvalitetsindex för 

projektet kan bli 2,3. 

 

 

 

ÅKERLÖF HALLIN AKUSTIKKONSULT AB 

 

Uppdragsansvarig Granskad 

 

 

 

 

Leif Åkerlöf Anne Hallin 

070-3019319 070-3019320 

leif.akerlof@ahakustik.se anne.hallin@ahakustik.se  

Dnr SBK 2018-000007 – Ankom 2020-09-24

mailto:leif.akerlof@ahakustik.se
mailto:anne.hallin@ahakustik.se


RAPPORT 19003 B FÖRHANDSKOPIA  2 (11) 

ÅKERLÖF HALLIN AKUSTIKKONSULT AB  
Månskärsvägen 10 B, 141 75  Kungens kurva. www.ahakustik.se 
Org nr 556860-8300. Säte i Nyköping. 

Innehåll 

1. SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 2 

2. BEDÖMNINGSGRUNDER 3 

3. BERÄKNADE TRAFIKBULLERNIVÅER 4 

4. STOMLJUD OCH VIBRATIONER 4 

5. LJUDKVALITET 5 

6. KOMMENTARER 5 

7. FÖRSLAG TILL DETALJPLANEKRAV 7 

8. RIKTVÄRDEN FÖR LJUD FRÅN YTTRE BULLERKÄLLOR 8 

9. RIKTVÄRDEN FÖR STOMLJUD OCH VIBRATIONER 10 

10. TRAFIKUPPGIFTER 11 

 

1. Sammanfattande bedömning 

Planområdet utsätts för buller från järnvägstrafik, ljud från vägtrafiken på 

lokalgator samt ljud från lekande barn etc. Inga planerade bostäder får dock över 

60 dB(A) ekvivalentnivå vid fasad. Lägenheterna kan planeras utan hänsyn till 

trafikbullret utomhus. 

De ekvivalenta ljudnivåerna vid övre planet på 11 radhusbostäder blir  

56-60 dB(A). På nedre plan samt vid övriga planerade bostäder fås högst  

55 dB(A). 

De maximala ljudnivåerna vid 11 radhusbostäder och cirka 70 övriga bostäder blir 

71-75 dB(A). Övriga planerade bostäder får högst 70 dB(A). 

Alla enfamiljshus har egna uteplatser med högst 50 dB(A) ekvivalentnivå och  

70 dB(A) maximalnivå. Samtliga lägenheter i flerfamiljshus har tillgång till 

gemensamma uteplatser och större gårdar med högst 70 dB(A) maximal och  

50 dB(A) ekvivalent ljudnivå.  

Ljudkvalitetsindex för projektet kan om förstärkt trafikbullerisolering väljs bli 2,3. 

Index är betydligt högre än minimikravet 1,0 och bostäder med mycket god 

ljudkvalitet kan byggas. 

Väljs trafikbullerisolering motsvarande minimikraven enligt BBR blir 

Ljudkvalitetsindex 1,3. 



RAPPORT 19003 B FÖRHANDSKOPIA  3 (11) 

ÅKERLÖF HALLIN AKUSTIKKONSULT AB  
Månskärsvägen 10 B, 141 75  Kungens kurva. www.ahakustik.se 
Org nr 556860-8300. Säte i Nyköping. 

De komfortvägda vibrationerna i byggnaderna beräknas bli högst 0,1 mm/s även 

med lätta byggsystem och grundläggning med platta på mark. 

2. Bedömningsgrunder 

I denna rapport kommenteras den föreslagna bostadsbebyggelsen utgående från 

möjligheterna att innehålla följande mål/riktvärden. 

Trafikbuller; enbart Trafikbullerförordningen 2015:216. 

 Högst 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasader till lägenheter större än  

35 m2. 

 Högst 55 dB(A) ekvivalentnivå och 70 dB(A) maximalnivå utanför minst 

hälften av bostadsrummen i varje lägenhet större än 35 m2. 

 Högst 65 dB(A) ekvivalentnivå vid lägenheter på högst 35 m2. 

 Uteplatser med högst 70 dB(A) maximal och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 

Trafikbuller, SFS 2015:216 samt god ljudkvalitet – Byggherrarnas mål 

 Högst 55 dB(A) ekvivalentnivå vid alla bostadsrum för lägenheter större än 

35 m2. 

 Högst 55 dB(A) ekvivalentnivå och 70 dB(A) maximalnivå utanför minst 

hälften av bostadsrummen i lägenhet större än 35 m2 som har över 60 dB(A) 

ekvivalentnivå vid någon sida. 

 Högst 55 dB(A) ekvivalentnivå utanför minst hälften av bostadsrummen och 

högst 60 dB(A) ekvivalentnivå vid övriga bostadsrum i lägenheter större än 

35 m2. 

 Högst 60 dB(A) ekvivalentnivå vid lägenheter på högst 35 m2. 

 Uteplatser med högst 70 dB(A) maximal och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 

 Högsta trafikbullernivåer inomhus enligt Ljudklass B. 

 Lägst 1,0 Ljudkvalitetsindex. 

Stomljud och vibrationer 

 Högst 30 dB(A) luftljudsnivå, slow, inomhus på grund av stomljud från 

järnvägstrafik. 

 Högst 0,3 mm/s i komfortvägda vibrationer i byggnaderna på grund av trafik. 
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3. Beräknade trafikbullernivåer 

Beräkningarna av trafikbuller har utförts enligt de samnordiska 

beräkningsmodellerna. Vidare har hänsyn tagits till nuvarande bullerskydd eller 

framtida bullerskydd med motsvarande omfattning längs järnvägen samt 

bullerregnet vid beräkning och redovisning av bullernivåerna. 

Trafikuppgifter för år 2040 på fyra spår har använts vid beräkningarna. 

Ekvivalent ljudnivå 

De ekvivalenta ljudnivåerna vid fasad samt 1,5 m över mark har beräknats.  

På bilaga B01 redovisas de dimensionerande ekvivalenta ljudnivåerna vid 

skisserade byggnader i steg om 5 dB(A) från 2 m över mark. Vid 11 radhus fås, på 

övre planet, 56-60 dB(A). Vid övriga plan och övriga fasader fås högst 55 dB(A). 

En viss variation fås i trafikbullernivån på fasaderna men variationen ligger inom 

på ritningen angivna intervall. 

På bilaga B01 redovisas även de ekvivalenta ljudnivåerna, 51-55 dB(A) respektive 

< 50 dB(A), 1,5 m över mark på gårdsytor i anslutning till bostäderna. På 

gårdsytor i anslutning till bostäderna är ekvivalentnivåerna högst 50 dB(A). 

Beräkningsnoggrannheten för ekvivalent ljudnivå är + 2 dB(A) varför finare 

indelning än i 5 dB-steg inte är trovärdigt/relevant. 

Maximal ljudnivå 

Den maximala ljudnivån vid fasad samt 1,5 m över mark har beräknats.  

På bilaga B02 redovisas de dimensionerande maximalnivåerna vid skisserade 

byggnader i steg om 5 dB(A). Vid mest utsatta fasad fås upp mot 75 dB(A).  

På bilaga B02 redovisas även de maximala ljudnivåerna, < 70 dB(A), 1,5 m över 

mark på gårdsytor i anslutning till bostäderna. På gårdsytor i anslutning till 

bostäderna är maximalnivån högst 70 dB(A). 

4. Stomljud och vibrationer 

Beräkning av stomljud och vibrationer från tågtrafiken har utförts. Utgående från 

dessa beräkningar och mätningar i andra projekt konstateras att godstågen ger de 

högsta vibrationerna, på aktuellt avstånd cirka 4 gånger så höga som för 

persontåg.  

Mätningar och beräkningar av stomljud och vibrationer visar att de komfortvägda 

vibrationerna vid de planerade byggnaderna blir för alla tågtyper lägre än  

0,1 mm/s. 

Luftljudsnivåerna inomhus på grund av stomljud blir lägre än 30 dB(A). 
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5. Ljudkvalitet 

Lägenheternas ljudkvalitet med avseende på trafikbuller beräknas och bedöms 

utgående från Ljudkvalitetsindex enligt den metod som beskrivs i ”Trafikbuller 

och Planering V”. 

Utgående från beräknade bullernivåer, föreslagna lägenhetsplanlösningar etc. samt 

uppgifter om grannskapet har Ljudkvalitetsindex för projektet beräknats. Vid 

dessa bullerberäkningar och bedömningar tas alltid hänsyn till den verkliga 

bullersituationen vilket innebär att bullerregnet ingår.  

Om förstärkt trafikbullerisolering väljs så att ljudklass B med avseende på 

trafikbuller inomhus innehålls blir ljudkvalitetsindex för bostäderna 2,3.  

Index är betydligt högre än minimivärdet 1,0 och bostäder med mycket hög 

ljudkvalitet kan byggas. Väljs minimikraven enligt BBR för trafikbuller inomhus 

blir ljudkvalitetsindex 1,3. 

6. Kommentarer 

Nivå vid fasad 

Inga bostäder får över 60 dB(A) ekvivalentnivå. Endast 11 bostäder får över  

55 dB(A) ekvivalentnivå vid någon fasad.  

Lägenheterna kan enligt Trafikbullerförordningen planeras utan hänsyn till 

trafikbullret utomhus. 

Nivå på uteplats till bostäder 

Ljudnivån på gårdsytor och uteplatser på gårdarna blir lägre än 70 dB(A) maximal 

och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå.  

Stomljud och vibrationer 

Om byggnaderna uppförs i lätt konstruktion och grundläggsmed platta på mark 

beräknas vibrationerna i bostäderna på grund av tågtrafik bli lägre än 0,1 mm/s för 

alla tågtyper. Byggnader i tung konstruktion får ännu lägre vibrationer. 

Inga speciella åtgärder krävs med avseende på stomljudet. 

Nivå inomhus 

Med lämpligt val av fönster, fönsterdörrar, yttervägg och uteluftdon kan god 

ljudmiljö inomhus erhållas.  

Luftljudsisoleringen för fönster, fönsterdörrar och yttervägg anges i form av vägt 

laboratoriemätt reduktionstal Rw, dB, enligt SS-ISO 717/1. 
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Luftljudsisoleringen för uteluftdon anges i form av vägt laboratoriemätt 

reduktionstal Dnew, dB, enligt SS-ISO 717/1. 

I detta skede anges översiktligt ljudkrav för fönster för Ljudklass B i fyra 

intervaller enligt bilaga B02. Ljudkraven varierar med fönsterstorleken. 

Noggrannare indelning kan göras i den fortsatta projekteringen. 

Dimensioneringen sker utgående från den sammanlagda ekvivalenta ljudnivån 

inomhus från väg- och spårtrafiken. 

För eventuella uteluftdon respektive ytterväggens övriga delar krävs minst 10 dB 

högre Dnew respektive Rw.  

Maximal ljudnivå 

vid fasad, dB(A) 

Ljudkrav fönster, Rw dB, vid följande fönsterarea/rumsarea 

15 % 20 % 25 % 35 % 

71-75 41 42 43 44 

< 70 38 39 40 41 

För fasta fönster kan kraven enligt ovan minskas med 3 dB. 

Kommentar 

I forskningsprojektet Trafikbuller och Planering konstateras att låga 

trafikbullernivåer inomhus är den enskilt viktigaste faktorn för att minska 

trafikbullerstörningen i bostäder i bullerutsatta lägen. Enkätundersökningen visar 

att 21 % av de boende i moderna bostäder är mycket störda av trafikbuller om 

trafikbuller inomhus uppfyller kraven enligt BBR, Ljudklass C, 30 dB(A) 

ekvivalentnivå/45 dB(A) maximalnivå. För bostäder där kraven på trafikbuller 

inomhus enligt Ljudklass B uppfylls är andelen mycket störda endast 7 %. För 

bostäder där kraven på trafikbuller inomhus enligt Ljudklass A uppfylls är 

andelen mycket störda endast 4 %. 
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7. Förslag till detaljplanekrav 

Detaljplan bör endast innehålla funktionskrav. Funktionskraven kan innehållas på 

olika sätt varför eventuella utförandekrav begränsar kreativiteteten och 

flexibiliteten samt kan öka kostnaderna utan att bättre bostäder erhålls. 

Följande detaljplanekrav föreslås, utgående från denna bullerutredning, gälla för 

alla byggnader som omfattas av detaljplanen. 

Byggnaderna och lägenheterna samt eventuella bullerskydd ska utformas så att  

 i bostadslägenhet större än 35 m2 alla bostadsrum får högst 60 dB(A) 

dygnsekvivalent trafikbullernivå vid fasad 

eller 

minst hälften av bostadsrummen får sida med högst 55 dB(A) dygnsekvivalent 

trafikbullernivå och högst 70 dB(A) maximal ljudnivå (frifältsvärden) 

I mycket begränsad omfattning kan, i hörnlägen, bullerdämpning med 

balkonger, exempelvis täta räcken och ljudabsorbenter, eller i undantagsfall 

specialfönster accepteras för att uppfylla riktvärdena. 

och  

den dygnsekvivalenta ljudnivån inte överstiger 65 dB(A) (frifältsvärde) vid 

fönster till lägenheter om högst 35 m2. 

 gemensam eller enskild uteplats med högst 70 dB(A) maximalnivå och  

50 dB(A) dygnsekvivalentnivå (frifältsvärde) kan anordnas i anslutning till 

bostäderna. 
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8. Riktvärden för ljud från yttre bullerkällor 

Vid nybyggnad av bostäder gäller följande riktvärden för högsta ljudnivåer från 

trafik och andra yttre bullerkällor. 

Trafikbullerförordning SFS 2015:216 

Riktvärden för trafikbuller utomhus som normalt inte bör överskridas vid 

nybyggnad av bostäder. 

Lägenhetstyp/Utrymme Högsta trafikbullernivå, dB(A) 

 Ekvivalentnivå Maximalnivå 

Smålägenheter med högst 35 m2 yta 

Utomhus (frifältsvärden) 

På uteplats   50   70 1) 

Vid fasad   65 

Övriga lägenheter 

Utomhus (frifältsvärden) 

På uteplats   50   70 1) 

Vid fasad   60     - 

Om 60 dB(A) inte är möjligt vid alla bostadens fasader med fönster gäller 

vid minst hälften av bostadsrummen 

i varje lägenhet  55   70 2) 

1) Värdet får överskridas med 10 dB 5 gånger per timme. 
2) Gäller nattetid 22-06. Värdet får enligt Boverket överskridas med 10 dB 

5 gånger per natt. 

Boverkets byggregler 

I Boverkets byggregler, BBR, anges följande krav för trafikbuller inomhus. 

Högsta värden för A-vägda, ekvivalenta och maximala, ljudtrycksnivåer 

Utrymme Ekvivalentnivå, LpA Maximalnivå natt LpAFmax 

Bostadsrum 30 dB(A) 45 dB(A) 1) 

Kök 35 dB(A) - 

1) Värdet, LpAFmax får överskridas med 10 dB 5 gånger per natt (22.00 - 06.00). 

Ljudklassning av bostäder 

I svensk standard SS 25267 anges värden för ljudklassning av bostäder. Ljudklass 

C uppfyller kraven enligt BBR, Ljudklass B innebär 4 dB lägre nivåer inomhus 

och Ljudklass A ytterligare 4 dB lägre nivåer. 

Ljudklass B kan sägas ge 50 % högre ljudstandard än vad BBR kräver och 

Ljudklass A dubbelt så hög ljudstandard. 
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Ljudkvalitetsindex 

I utredningen ”Trafikbuller och planering II” introduceras ett system som innebär 

vägning av positiva och negativa faktorer med avseende på risken för störning av 

trafikbuller. År 2006 presenterades i ”Trafikbuller och planering III” metoden för 

denne vägning i form av Ljudkvalitetspoäng. 

Metoden med Ljudkvalitetspoäng som frekvent användes tom år 2012, har 

succesivt vidareutvecklats. Den vidareutvecklade metoden som används från år 

2013 har namnet Ljudkvalitetsindex.  

En uppdaterad version utgående från den nya trafikbullerförordningen från 2015 

presenteras i Trafikbuller och Planering V, 2016. 

Vid bedömning av bostädernas ljudkvalitet samt lämpligheten till 

bostadsbebyggelse tas hänsyn till följande faktorer. 

 Buller på trafiksidan 

 Buller på bullerdämpad sida 

 Buller vid entré 

 Buller på gård, uteplats och balkong 

 Buller inomhus 

 Förekomst av flera trafikslag/bullerkällor 

 Planlösning 

 Bullerskydd på balkonger 

 Grannskapet 

Varje faktor har olika vikt och innehåller tre - sju alternativ. Genom ett 

poängsystem kan de olika faktorerna bedömas och den sammanlagda poängen för 

varje lägenhet beräknas. Medelvärdet av poängen för alla lägenheter adderas till 

det lägsta värdet för någon lägenhet. Summan delas med 15 varvid 

Ljudkvalitetsindex erhålls.  

För att projekt ska vara godkänt och god ljudkvalitet kan förväntas krävs att 

Ljudkvalitetsindex är lägst 1,0. Vid Ljudkvalitetsindex 2,0 eller högre kan mycket 

god ljudkvalitet förväntas. 
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9. Riktvärden för stomljud och vibrationer 

Ljud 

I Boverkets byggregler, BBR, anges följande krav för trafikbuller inomhus. 

Kraven avser den sammanlagda luftljudsnivån från luft- och stomljud från 

trafiken. 

Högsta värden för A-vägda, ekvivalenta och maximala, ljudtrycksnivåer 

Utrymme Ekvivalentnivå, LpA Maximalnivå natt LpAFmax 

Bostadsrum 30 dB(A) 45 dB(A) 1) 

Kök 35 dB(A) - 
2) Värdet, LpAFmax får överskridas med 10 dB 5 gånger per natt (22.00 - 06.00). 

Stomljud 

Luftljud i bostäder på grund av stomljud från trafik i tunnlar ska inte överskrida  

30 dB(A) maximalnivå mätt med tidskonstant SLOW. 

Detta värde avser högsta maximala luftljudsnivå mätt i ett normalmöblerat rum 

utan inverkan av bakgrundsbuller. I de fall rummet utsätts för både luft- och 

stomburet buller gäller att den totala bullernivån inte får överstiga 45 dB(A) enligt 

BBR. 

Kommentar 1 

För bostadshus som utsätts för både luftljud och stomljud är det OK om 

stomljudsbidraget blir högre än 30 dB(A) om summan av luft- och stomljud blir 

högst 45 dB(A). Om stomljudsbidraget blir högre än 35 dB(A) är det lämpligt att i 

första hand skärpa ljudkravet på fönster så att summan inte ska bli högre än  

45 dB(A).  

Kommentar 2 

Det är praxis att utgå från den sammanlagda ljudnivån från stomljud och luftljud 

för alla bostadsrum i ett bostadshus, även de som inte direkt exponeras för luftljud 

från trafiken.  

Vibrationer 

I svensk standard SS 460 48 61 "Vibrationer och stöt - Mätning och riktvärden för 

bedömning av komfort i byggnader" bilaga B, anges riktvärden för bedömning av 

komfort i byggnader. 

Riktvärdena bör tillämpas vid nyetablering och är uttryckta som vägd vibrations-

hastighet enligt: 

Måttlig störning 0,4 - 1,0 mm/s 

Sannolik störning > 1,0 mm/s 

Känseltröskel 0,3 mm/s (enligt ISO 2631-1) 

Kommentar 

0,3 mm/s är ett rimligt riktvärde för vibrationer i bostäder. 
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10. Trafikuppgifter 

Spårburen trafik 

Följande trafikuppgifter, Trafikverkets prognos för år 2040. ligger till grund för 

beräkningarna. Trafiksituationen avser förhållandet efter utbyggnaden till fyra 

spår. 

Tågtyp Tågpassager/dygn Maximal tåglängd, m Hastighet km/h 

Regionaltåg 92 340 200 

Pendeltåg 58 220 130 

Fjärrtåg 50 200 160 

Godståg 12 630 100 

Vägtrafik 

Följande trafikuppgifter har erhållits från kommunen, som uppräknad till prognos 

för år 2040 ligger till grund för beräkningarna. 

Väg Fordon/ÅMD Andel tung trafik Hastighet km/h 

Norra Alängsvägen 600 5 % 40 

Källbacken 500 5 % 40 

Fornåsavägen 700 5 % 40 

Övriga lokalgator < 300 5 % 30 
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SAMMANFATTNING 
I nordvästra Alsike planeras exploatering med bostadshus på ett ca 4 ha stort område. I samband 
med detaljplanearbetet har Sigma Civil fått i uppgift att upprätta en dagvattenutredning för att se 
konsekvenserna av planen. Dagvattenutredningen utgår från Knivsta kommuns checklista för 
dagvattenutredningar och innehåller flödes- och förororeningsberäkningar samt skyfallsanalys. 

Befintlig dagvattenledning söder om planområdet ansluter till Pinglaström vilken är recipienten för 
områdets ytavrinning. Området infiltrationsförmåga bedöms som låg p.g.a. markförhållandena som 
består till stor del av lera och berg. Den geotekniska undersökningen visar på att grundvattennivåerna 
varierar kraftigt inom planområdet från 0,6 m ovan mark (artesiskt grundvatten) närmast Pinglaström 
till 5,4 m under markytan i de nordöstra delarna.

Dagvattenlösningar föreslås i första hand bestå av ytliga lösningar bestående av regnbäddar och 
skelettjordar för att uppnå erforderlig fördröjning och rening. Utredningen visar på att utrymme och 
anslutning finns för omhändertagande av dagvatten samt att mindre åtgärder bör utföras för 
hantering av skyfall. Utifrån föroreningsberäkningar är bedömningen att recipienten minskar 
föroreningsbelastningen och nedströms vattenförekomst bedöms påverkas positivt för nå MKN. 
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1 INLEDNING

1.1 BAKGRUND
I nordvästra Alsike planeras fastigheterna Alsike Vrå 1:11, 1:655 m.fl. att exploateras. Området, som 
är ca 4 ha, är indelat i fyra delområden och ska innehålla flerbostadshus med 2-3 våningsplan samt 
parhus med två våningsplan. Sigma Civil har fått i uppdrag att upprätta en dagvattenutredning som 
underlag i det fortsatta detaljplanearbetet.

1.2 SYFTE OCH MÅL
Utredningen ska beskriva konsekvenser och åtgärder för dimensionerande regn, skyfall och 
föroreningsbelastning.

Målsättningen är att dimensionerande regn ska kunna  fördröjas inom planområdet enligt 
dagvattenstrategin och bidra till att förbättra vattenkvalitén hos recipienten.  Nedan följer en 
sammanfattning av dagvattenstrategin:

1. Dagvattenhanteringen ska bidra till att förbättra vattenkvaliteten i Knivstas sjöar och vattendrag.
2. Vattnets naturliga rörelse och grundvattennivån ska påverkas så lite som möjligt av 

stadsbyggandet.
3. Stadsbyggandet och dagvattenhanteringen ska vara anpassade till ökande nederbördsmängder 

och längre perioder av torka så att skador på allmänna och enskilda intressen minimeras.
4. Dagvattenhanteringen ska bidra till en attraktiv stadsmiljö.
5. Dagvattenanläggningar ska utformas så att de gynnar så många ekosystemtjänster som möjligt.
6. Dagvattenhanteringen ska vara kostnadseffektiv.

1.3 UNDERLAG
Underlag som använts i samband med utredningen är:

 Dagvattenstrategi för Knivsta kommun
 Uppdaterat utkast samrådskarta Fornåsa, 2020-08-26
 Dagvattenutredning Alsike stationssamhälle. Ramböll, daterad 2017-06-07
 Checklista dagvattenutredning för detaljplaneprogram eller detaljplan, Knivsta kommun
 Höjddata (dwg)
 Befintligt VA-system (dwg)
 Befintliga ledningar, erhållen från ledningskollen.se
 Markteknisk undersökning (MUR), Sigma Civil, daterad 2019-12-12
 Översvämningsutredning Pinglaström, Sweco, 2018-05-14

2 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

2.1 OMRÅDESBESKRIVNING
Det aktuella området, ca 4 ha stort, består till största del av obebyggd naturmark med enstaka 
bostadshus i områdets västra del. Enligt utförda inmätningar varierar marknivåerna mellan +17,5 och 
+25,8. Marknivåerna varierar naturligt i området. Generellt är området öster om Fornåsvägen mer 
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flackt än området väster om Fornåsvägen. Området avgränsas av Källbacken i söder och Norra 
Alängsvägen i norr samt av Fornåsvägen i väst. Pinglaström går genom området i nordsydlig riktning.

Figur 1. Planerad exploatering inom gul markering.

2.2 GEOLOGISKA & HYDROLOGISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Den geotekniska rapporten visar på att grundvattennivån i november 2019 varierar mellan 0,6 m ovan 
mark (artesiskt grundvatten) närmast Pinglaström till att inget grundvatten påträffat (borrdjup 6 m) i 
nordöst, se Figur 2. Värt att notera är att grundvattennivåerna varierar under tid, vilket åskådliggörs 
i Tabell 1. Extra stora variationer sker i mätpunkt 19SC28 och 19SC31 där grundvattennivån växlar 
4,7 m respektive 4,1 m, inom en 18 dagarsperiod. Båda dessa mätpunkter ligger längs med 
Pinglaström och dess direkt avrinningsområde vilket är en bidragande orsak till de stora 
fluktuationerna, då perioder med regn ger lokalt höga grundvattennivåer.       

Mätningar gjorda i slutet av augusti 2020 visar generellt på något lägre grundvattennivåer jämfört 
med år 2019:s högsta nivåer.
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Figur 2. Sex stycken grundvattennivåmätningar inom planområdet.

Tabell 1. Utförda grundvattennivåmätningar från MUR.

Grundvattenrör Datum Djup till GV under 
markyta

GV - nivå

2019-11-09 Torr (6 m) Torr +19,5
2019-11-27 5,4 m +20,119SC01
2020-08-26 2,54 m +22,96
2019-11-09 Torr (2,6 m) Torr +21,9
2019-11-27 2,4 m +22,119SC03
2020-08-26 Torr (2,6 m) Torr +21,9
2019-11-09 2,2 m +19,2
2019-11-27 2,2 m +19,219SC06
2020-08-26 2,56 m +18,84
2019-11-09 1,8 m +18,2
2019-11-27 1,2 m +18,819SC12
2020-08-26 1,48 m +18,52
2019-11-09 5,3 m +16,9
2019-11-27 0,6 m ovan mark +22,819SC28
2020-08-26 0,11m ovan markyta +22,31
2019-11-09 5,2 m +13,9
2019-11-27 1,1 m +1819SC31
2020-08-26 1,45 m +17,65

Jordlagerföljden utgörs ytligast av organisk jord med en generell mäktighet om ca 0,2-0,3 m. Under 
den organiska jorden påträffas ett tunnare lager, ca 1 m, torrskorpelera som underlagras av varvig 
lera på morän på berg. Lagret med varvig lera har generellt en mäktighet omkring 3-5 m.  

2.3 RECIPIENT
Förorenat dagvatten kan försämra statusen på den slutliga recipienten vilket i sin tur kan förhindra 
uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna. Dagvatten innehåller bland annat kväve, fosfor, metaller, 
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partiklar och oljeföroreningar som kan försämra kvaliteten på vattnet och livsbetingelser för 
vattenlevande växter och organismer

Dagvattnet inom området leds till Knivstaån-Pinglaström, som utgör recipient för området. 
Vattenförkomsten fortsätter nedströms planområdet och går via Trunsta träsk vidare till 
Knivstaån/Lövstaån. Knivstaån-Pinglaström är inte klassad med miljökvalitetsnorm men har en 
statusklassning enligt nedan för förvaltningscykel 3 (2017-2021). Framtida förvaltningscyklar finns 
inte redovisade i VISS (Vatten informationssystem Sverige).

2.3.1 Status Knivstaån-Pinglaström
Den ekologiska statusen är klassificerad som måttlig baserad på kvalitetsfaktorerna övergödning, 
konnektivitet och morfologi. Gällande övergödning är näringsämnen och/eller kiselalger 
klassificerade till sämre än god status till följd av höga närsaltshalter. För kvalitetsfaktor 
konnektivitet och morfologi är bedömningen att vattendraget påverkats av grävningar, aktiv brukad 
mark eller tätort i vattendragets närhet. Även påverkan finns på vattendragsfårans kanter, svämplan 
och närområde. Det senare definieras som området inom 30 m från vattendragets vattenlinje. En 
vattenförekomst som har t.ex. otillfredsställande/måttlig status på morfologiskt tillstånd tål generellt 
inga ytterligare ingrepp i närmiljö/fåra/svämplan utan att riskera en försämring. För att vara på den 
säkra sidan bör man inte exploatera inom 30 m från vattendraget men alla förbättringsåtgärder som 
vidtas inom 30 m från vattenförekomsten bör tvärtom leda till en förbättring. Inom närområdet finns 
det en befintlig byggnad med tomtmark och takyta. Om detta intrång ersätts med någon typ av 
grönyta på kvartersmark, skulle det kunna vara en förbättringsåtgärd och vara gynnsamt för 
recipienten.  
 

Figur 3. Förbättringspotential för Pinglaströms närområde (grön linje) då befintlig byggnad och tomtmark 
skulle kunna ersättas med grönyta.
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Den kemiska statusen uppnår inte god stats på grund av förhöjda halter av kvicksilver och 
polybromerade difenyletrar, PDBE. Halter av bromerade difenyletrar (PBDE) och kvicksilver (Hg) 
överskrids i alla yt- och kustvatten i Sverige. De höga halterna av Hg kommer från atmosfärisk 
deposition från långväga globala utsläpp. Det har sedan ackumulerats i humuslagret på marken 
varifrån det sker kontinuerligt läckage till ytvatten. Problemet med PBDE beror också på långväga 
luftburna transporter av föroreningar. Bedömningen är att problemet med dessa ämnen har en sådan 
omfattning och karaktär att det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar att lösa det. Därför har 
det beslutats om att dessa ämnen omfattas av ett undantag.

2.3.2 MKN och status Lövstaån
Nedströms planområdet ansluter Knivstaån till Lövstaån vilken har miljökvalitetsnorm enligt 
vatteninormationssytem Sverige (VISS). Lövstaån har kvalitetskravet god ekologisk status 2021. 
Befintlig status (2019 förvalningscykel 3) är måttlig baserat på kvalitetsfaktorerna; övergödning, 
särskilt förorenande ämnen samt konnektivitet och morfologi. Kvalitetsfaktor övergödning har inte 
god ekologisk status p.g.a. bristande lagstiftning, bristande finansiering eller otillräcklig 
administrativ kapacitet. Kvalitetsfaktor särskilt förorenande ämnen har inte god ekologisk status 
därför att mätningar  visar på gränsöverskridande för ammoniak. Berörande konnektivitet och 
morfologi finns det vandringshinder i form av dammar och vattendragets närmiljö saknar ekologiska 
funktionella kantzoner.   

Lövstaån har kvalitetskravet god kemisk ytvattenstatus men har status uppnår ej god. Halter av bromerade 
difenyletrar (PBDE) och kvicksilver (Hg) överskrids i alla yt- och kustvatten i Sverige. De höga halterna 
av Hg kommer från atmosfärisk deposition från långväga globala utsläpp. Det har sedan ackumulerats 
i humuslagret på marken varifrån det sker kontinuerligt läckage till ytvatten. Problemet med PBDE 
beror också på långväga luftburna transporter av föroreningar. Bedömningen är att problemet med 
dessa ämnen har en sådan omfattning och karaktär att det i dagsläget saknas tekniska 
förutsättningar att lösa det. Därför har det beslutats om att dessa ämnen omfattas av ett undantag.

Tabell 2. Miljökvalitetsnorm (MKN) för recipienten Lövstaån.
Ekologisk status 
Kvalitetskrav Status 2019 Motivering

God ekologisk status 2021 Måttlig
Övergödning, särskilt förorenande ämnen samt 
konnektivitet och morfologi

Kemisk ytvattenstatus 
Kvalitetskrav Status 2019 Motivering

God kemisk ytvattenstatus
Uppnår ej god Hg (Hg-föreningar) och PBDE har 

gränsöverskridande värden.

2.4 MARKFÖRORENINGAR
Enligt länsstyrelsens register EBH-stödet finns det ingen förorenad mark inom planområdet.

2.5 BEFINTLIG YTAVRINNING
Teoretisk ytavrinning inom planområdet sker uteslutande mot de centrala delarna, Pinglaström, enligt 
Figur 4. Grönt avrinningsområde ligger inom planområdet och leder ytavrinning till Pinglaström. Rött 
område ligger inom planområdet och leder ut från planområdet. Grått område ligger utanför 
planområdet men leder ytavrinning till planområdet.
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Analysen av ytavrinningen tyder på att det kan/bör finnas en trumma vid korsningen 
Fornåsavägen/Källbacken (grön ring) som avvattnar det östra avrinningsområdet (ljusgrönt och grått). 
En eventuell trumma påträffades inte vid platsbesöket men skulle kunna finnas då det inte är ovanligt 
att diken växer igen och trummor döljs av vegetation.  

Figur 4.  Befintlig ytavrinning mot Pinglaström (blå linje). Gröna område har ytavrinning mot Pinglaström inom 
planområdet. Röda områden leder ut från planområdet och grå områden ligger utanför men leder till 
planområdet. Grön cirkel redovisar område där en trumma bör/kan finnas.

Planerade markhöjder fanns inte tillgängliga vid upprättandet av rapporten, varför en detlajerad 
analys av ytavrinning inte går att genomföra för planförslaget. Figur 5 redovisar befintlig ytavrinning 
med föreslagen exploatering i bakgrunden vilket visar på de mest utsatta områden för dagvatten är 
placerade i de södra delarna.

Figur 5. Befintlig ytavrinning med föreslagen exploatering i bakgrunden.
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2.5.1 Skyfall avrinningsområden
Lågpunkt inom planområdet utgörs av Pingla ström vilken får förhöjda vattenstånd vid skyfall men 
inga identifierade byggnader eller anläggningar finns i dess närhet inom planområdet. Det mest 
utsatta området är beläget i södra delarna där det krävs en höjning av Pingla ström på ca +1,8m innan 
Fornåsavägen svämmar över.

Översvämningsutredningen utförd av Sweco visar Pinglaströms utbredning vid flöden för 50- och 100-
årsregn. Översvämningsutredningen visar på att 50- och 100-årsregn har nästan samma utbredning, 
se Figur 6, där orange yta motsvarar 50-årsregn och röd yta 100-årsregn. Utbredningen begränsar sig 
inom Pinglaströms närområde och utbreder sig inte över Fornåsavägen.

Figur 6. Pinglaströms utbredning vid 50-årsregn (orange yta) och 100-årsregn (röd yta). Blå linje illustrerar 
Pinglaström och gröna linjer avgränsning för närområdet (30 m). Urklipp från 
översvämningsutredningen.

2.6 BEFINTLIG DAGVATTENHANTERING OCH LEDNINGAR
En befintlig dagvattenledning BTG500 (50 promille vid planområdet) är belägen längs med Källbacken 
med utlopp i Pinglaström, se Figur 7. Kapaciteten i dagvattenledningen bedöms uppgå till 900 l/s och 
belastas uppströms av ett ca 6,1 ha stor avrinningsområde som innefattas av vägar, villaområde och 
naturmark, se Figur 8. Dimensionerande förutsättningar för avrinningsområdet är en regn varaktighet 
på 10 min baserat på att dagvattnet färdas genom ledningar längs hela sträckan på ca 700 m. Detta 
ger en rinntid på ca 8 min vilket understiger minimum gränsen på 10 min enligt Svenskt Vatten P110. 



Sigma Civil AB RAPPORT-092996

www.sigmacivil.se 8(26) Version 3.0

Flödet från avrinningsområdet vid 5- och 20-årsregn skattas till ca 340 respektive 540 l/s utan hänsyn 
till att det kan förekomma fördröjning. Detta ger en återstående kapacitet på ca 560 l/s vid 5-årsregn 
och ca 360 l/s vid 20-årsregn.    

Det finns inga identifierade markavvattningsföretag inom området.

Figur 7. Befintliga VA-ledningar (grön linje) med möjlig dagvattenanslutning söder om planområdet.

Figur 8. Blå linje illustrerar det avrinningsområde som i dagsläget belastar dagvattenledning
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3 FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN
En situationsplan har tagits fram där planområdet har delats in i fyra delområden som planeras att 
exploateras av 4 olika intressenter. Det planeras innehålla flerbostadshus med 2-3 våningsplan samt 
parhus med två våningsplan. Intressenter för respektive fastighet redovisas nedan:

 Vrå 1:1 och 1:1655 –  Knivsta pastorat/ Slottsflygeln III & IV AB
 Vrå 1:35 – Nordiska Kvalitetshus AB
 Vrå 1:110 – Altuna Bygg & Mekaniska AB
 Vrå 1:11 & 1:112 – Slottsflygeln III och IV AB

Figur 9. Planerad bebyggelse enligt uppdaterad samrådskarta. OBS! Fastighet i nordväst (Vrå 1:11 & 1:655) 
har skissad yta för placering av byggnad som motsvarar största byggnadsarea (25% e1). 

3.1 BERÄKNINGAR
Beräkningar har utförts för dagvattenflödet från nuvarande markanvändning samt den planerade 
inom planområdet. Fördröjningsberäkningar utförs för dimensionerande regn med 5 respektive 20 års 
återkomsttid och skyfallsberäkningar utgår ifrån ett 100-årsregn. En klimatfaktor på 1,25 används vid 
beräkningarna enligt Svenskt Vatten P110, avsnitt 1.8.3 ” Bedömning av ökad nederbörd fram till 
2100”. 

Erforderlig fördröjning beräknas utifrån Roslagsvattens krav på fördröjning av 20 mm regn från 
hårdgjorda ytor.



Sigma Civil AB RAPPORT-092996

www.sigmacivil.se 10(26) Version 3.0

3.1.1 Beräkning av dimensionerande regnintensitet och flöden

Beräkningar av dimensionerande regn sker enligt Svenskt Vatten publikation P110 med hjälp av 
Dahlström-ekvationen (1) nedan:

 (1)𝑖 = 190 3 Å ∗ 𝑙𝑛 𝑡𝑟/𝑡𝑟0,98 + 2

där i: regnintensitet [l/s*ha]
tr: regnvaraktighet [min]
Å: återkomsttid [mån]

Det dimensionerande dagvattenflödet Qdim beräknas med ekvation (2).

(2)𝑄𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∗ 𝜑 ∗ 𝑖 ∗ 𝑘

där Qdim: dimensionerande flöde [l/s]
A: avrinningsområdets area [ha]
φ: avrinningskoefficient
i: regnintensitet [l/s*ha]
k: klimatfaktor (sätts till 1,25)

3.2 RESULTAT
Flödesberäkningar före exploatering presenteras i tabell 1 och efter exploatering i tabell 2-6. 
Tabellerna redovisar ytor med uppskattade avrinningskoefficienter, ϕ, som har bestämts m.h.a. 
Svenskt Vatten P110 och Stormtac. Kvartersmark exklusive tak har tilldelats en avrinningsfaktor på 
0,45. Detta innebär att området kan utgöras av 50% grönyta och 50% hårdgjort. Skulle andelen 
hårdgjord yta öka, krävs det större erforderlig fördröjning. Alternativ markanvändning som t.ex. 
grusyta och gräsarmering kan också användas så länge som den sammanvägda 
avrinningskoefficienten inte överstiger 0,45. Ytterligare åtgärder skulle kunna vara att traditionella 
tak ersätts med gröna vilket kan minska den erforderliga fördröjningen.
      
Illustrationsplanen har delats in i fyra stycken delområden samt ett femte delområde för allmän 
platsmark baserat på intressenternas fastighetsindelning, enligt Figur 10. 
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Figur 10. Indelning av fem delområden vid flödesberäkningarna.

3.2.1 Befintliga dagvattenflöden
Tabell 3. Befintliga flödesberäkningar för delområde 01.

Marktyp φ Area
[ha]

Red.area
[ha]

Qdim. 5-årsregn
[l/s]

Qdim. 20-
årsregn

[l/s]

Qdim. 100-årsregn
[l/s]

Tak 0,9 0,023 0,021 5 7 13
Skog 0,05 0,430 0,021 5 8 13

Grusväg 0,45 0,024 0,011 2 4 7

Totalt:  0,477 0,053 12 19 32
 
Tabell 4. Befintliga flödesberäkningar för delområde 02.

Marktyp φ Area
[ha]

Red.area
[ha]

Qdim. 5-årsregn
[l/s]

Qdim. 20-årsregn
[l/s]

Qdim. 100-årsregn
[l/s]

Skog 0,05 0,495 0,025 6 9 15
Ängsmark 0,075 0,163 0,012 3 4 7

Totalt:  0,658 0,037 8 13 23

Tabell 5. Befintliga flödesberäkningar för delområde 03.

Marktyp φ Area
[ha]

Red.area
[ha]

Qdim. 5-årsregn
[l/s]

Qdim. 20-årsregn
[l/s]

Qdim. 100-årsregn
[l/s]

Ängsmark 0,075 0,329 0,025 6 9 15

Totalt:  0,329 0,025 6 9 15
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Tabell 6. Befintliga flödesberäkningar för delområde 04 - Väst.

Marktyp φ Area
[ha]

Red.area
[ha]

Qdim. 5-årsregn
[l/s]

Qdim. 20-årsregn
[l/s]

Qdim. 100-årsregn
[l/s]

Skog 0,05 0,135 0,007 2 2 4
Ängsmark 0,075 0,375 0,028 6 10 17

Totalt:  0,510 0,035 8 12 21

Tabell 7. Befintliga flödesberäkningar för delområde 04 - Öst

Marktyp φ Area
[ha]

Red.area
[ha]

Qdim. 5-årsregn
[l/s]

Qdim. 20-årsregn
[l/s]

Qdim. 100-årsregn
[l/s]

Skog 0,05 0,148 0,007 2 3 5
Ängsmark 0,075 0,359 0,027 6 10 16

Totalt:  0,507 0,034 8 12 21

Tabell 8. Befintliga flödesberäkningar för delområde 05.

Marktyp φ Area
[ha]

Red.area
[ha]

Qdim. 5-årsregn
[l/s]

Qdim. 20-årsregn
[l/s]

Qdim. 100-årsregn
[l/s]

Skog 0,05 0,148 0,007 2 3 5
Ängsmark 0,075 0,359 0,027 6 10 16

Totalt:  0,507 0,034 8 12 21

3.2.2 Flöden exploatering – innan fördröjning
Tabell 9. Exploatering flödesberäkningar för delområde 01.

Marktyp φ Area
[ha]

Red.area
[ha]

Qdim. 5-årsregn
[l/s]

Qdim. 20-
årsregn

[l/s]

Qdim. 100-årsregn
[l/s]

Tak 0,9 0,079 0,071 16 25 43
Kvartersmark 

ex. tak
0,45 0,398 0,179 41 64 110

Totalt:  0,477 0,250 57 90 153

Tabell 10. Exploatering flödesberäkningar för delområde 02.

Marktyp φ Area
[ha]

Red.area
[ha]

Qdim. 5-årsregn
[l/s]

Qdim. 20-årsregn
[l/s]

Qdim. 100-årsregn
[l/s]

Tak 0,9 0,298 0,268 61 96 164
Komplementb. 0,9 0,068 0,061 14 22 37
Kvartersmark 

ex. tak
0,45 0,286 0,129 29 46 79

Totalt:  0,652 0,458 104 164 280
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Tabell 11. Exploatering flödesberäkningar för delområde 03.

Marktyp φ Area
[ha]

Red.area
[ha]

Qdim. 5-årsregn
[l/s]

Qdim. 20-årsregn
[l/s]

Qdim. 100-årsregn
[l/s]

Tak 0,9 0,120 0,108 25 39 66
Komplementb. 0,9 0,070 0,063 14 23 38
Kvartersmark 

ex. tak 0,45 0,139 0,063 14 22 38

Totalt:  0,329 0,234 53 84 143

Tabell 12. Exploatering flödesberäkningar för delområde 04 - Väst.

Marktyp φ Area
[ha]

Red.area
[ha]

Qdim. 5-årsregn
[l/s]

Qdim. 20-årsregn
[l/s]

Qdim. 100-årsregn
[l/s]

Tak 0,9 0,202 0,181 41 65 111
Komplementb. 0,9 0,088 0,079 18 28 48
Kvartersmark 

ex. tak
0,45 0,220 0,099 22 36 61

Totalt:  0,510 0,359 81 129 220

Tabell 13. Exploatering flödesberäkningar för delområde 04 - Öst.

Marktyp φ Area
[ha]

Red.area
[ha]

Qdim. 5-årsregn
[l/s]

Qdim. 20-årsregn
[l/s]

Qdim. 100-årsregn
[l/s]

Tak 0,9 0,274 0,246 56 88 150
Kvartersmark 

ex. tak 0,45 0,234 0,105 24 38 64

Totalt:  0,507 0,351 80 126 215

Tabell 14. Exploatering flödesberäkningar för delområde 05.

Marktyp φ Area
[ha]

Red.area
[ha]

Qdim. 5-årsregn
[l/s]

Qdim. 20-årsregn
[l/s]

Qdim. 100-årsregn
[l/s]

Tak 0,9 0,010 0,009 2 3 6
Väg 0,8 0,093 0,074 17 27 46

GC-väg 0,8 0,062 0,050 11 18 30
Grönyta 0,1 0,047 0,005 1 2 3

Totalt:  0,212 0,137 31 49 84

3.2.3 Erforderlig fördröjning
Beräkning av erforderlig fördröjningsvolym baseras på Stockholms stads PM beräkningsmetodik 
m.h.a. ekvation (3), där 20 mm ska fördröjas för hårdgjorda ytor.

(3)𝑈𝑖 = 𝑑𝑟 ∗ 𝐴𝑖 ∗ 𝜑𝑖 = 𝑑𝑟 ∗ 𝐴𝑟𝑒𝑑.

där Ui: fördröjningsvolym [m3]
dr: regnvolym som ska hanteras [mm]
Ai: area [m2]
φi: markanvändningsspecifik avrinningskoefficient
Ared.: area reducerad [m2]
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Detta ger erforderliga fördröjningsvolymer för delområden enligt Tabell 15, där också flöden 
redovisas före och efter fördröjning.

Tabell 15. Erforderlig fördröjning och flöden före och efter fördröjning.

Delområde Erforderlig fördröjning
[m3]

Flöden vid 20-årsregn
efter fördröjning [l/s]

Flöden vid 20-årsregn
före fördröjning [l/s]

01 50 51 90
02 78 93 164
03 47 47 84

04 - Väst 72 73 129
04 - Öst 70 71 126

05 27 28 49
Totalt 344 363 641

Befintlig dagvattenledning har en bedömd kapacitet att kunna avleda ett flöde på ca 360 l/s vid ett 
20-årsregn, se avsnitt 2.6. Delområde 01 kommer inte att ansluta till denna dagvattenledning vilket 
innebär att planområdet kommer att belasta den befintliga dagvattenledningen med ett tillkommande 
flöde på ca 310 l/s vid ett 20-årsregn. Detta innebär att anslutning är möjlig men dagvattenledningen 
använder ca 95% av sin kapacitet.  

3.3 HÖJDSÄTTNING
För att säkerställa god avrinning och minskad risk för uppdämning av dag- och dräneringsvatten bör 
lägsta golvnivå sättas med hänsyn till lutning av intilliggande mark på ett sådant sätt att lokala 
lågpunkter, i vilka dagvatten kan ansamlas, i möjligaste mån undviks. Lägsta golvnivå ska vara högre 
än gatunivå vid förbindelsepunktför dagvatten för att en tillfredsställande avledning av dag- och 
dräneringsvatten ska kunna erhållas. 

Planerade golvnivåer bör placeras högre än omgivande mark, på ett sådant sätt att 
fördröjningslösningar blir den naturliga lågpunkten för all ytavrinning. Vid nybyggnation 
rekommenderas att dämningsnivå för anslutna servisledningar för dagvatten/husgrundsdränering 
anläggs med en viss marginal. Enligt Svenskt vatten P110 bör dämningsnivå för dagvattensystemet 
vara 0,3 m över markytans nivå i förbindelsepunkt.

3.4 SKYFALL – SEKUNDÄRA AVRINNINGSVÄGAR
Vid mycket stora regn kommer dagvattensystem inte kunna avleda allt dagvatten med en gång. Detta 
gäller både för korta regn med hög intensitet och långa regn med låg intensitet. Ytavrinning till 
planområdet kan komma ske enligt avsnitt 2.5 (Figur 4).

Planerade byggnader är utanför recipientens närområde (30m fån vattenlinje) vilket är mycket god 
marginal till höga vattenstånd i Pinglaström. Inga större lågpunkter har identifierats inom 
planområdet men ett utsatt område finns längs med Källbacken där en skyfallsväg kan uppstå vid 
mycket stora regn. Denna skyfallsväg passerar över kvartersmark varför man bör gör någon åtgärd i 
form av förslagsvis:

1) Del av kvartersmark omvandlas till allmän platsmark för upprättande av dike
2) Del av kvartersmark omvandlas till t.ex. E-område för upprättande av dike
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Skyfallsvägen når korsningen Fornåsavägen/Källbacken där en trumma bör anläggas om det inte 
finns en befintlig. En truminventering bör därför utföras för området. 

Figur 11. Utsatt område i södra delen av planområdet med risk för ytavrinning på kvartersmark.

4 FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING
I dagsläget består planområdet i huvudsak av natur- och ängsmark vilket ställer stora krav på 
reningen då målsättningen är att exploateringen ska förbättra vattenkvalitén hos recipienten. 
Takavvattningen föreslås passera ett renings- och fördröjningssteg bestående av regnbäddar eller 
skelettjordar, där valet faller på det som bäst passar situationen/gestaltningen. Exempelvis kan 
skelettjordar vara utrymmes effektivare då skelettjorden kan placeras under markyta. Det kan t.ex. 
vara där fördröjnings-/reningslösningar hamnar vid fastighetsgräns/gata p.g.a. att taklutning. För att 
minska andelen regnbäddar/skelettjordar  anläggs förslagsvis 30% gröna tak.

4.1 HÄNSYN TILL GRUNDVATTEN
Grundvattennivån är direkt beroende på val av dagvattenlösning. Inom områden med hög 
grundvattennivå bör inte underjordiska dagvattenlösningar anläggas då dessa riskerar att 
vattenfyllas. Underjordiska lösningar behöver därför i dessa områden vara slutna. Detta är dock en 
sekundärlösning då dagvattenstrategin främjar öppna ytliga lösningar i första hand. För att få en 
uppfattning av grundvattennivåerna inom planområdet har en generell zonindelning utförts utifrån 
grundvattennivåmätningarna och höjdkurvor. Zoner med grundvattennivåer som ligger 1-2 meter 
under markyta bör ta extra hänsyn till grundvattennivån.         
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Figur 12. Generell indelning av grundvattennivåzoner där grundvattennivån mäts under markyta.

4.2 DELOMRÅDE 01
Läge för byggnad är okänt utifrån illustrationsplanen varför ett område ritats in enligt Figur 13. Dock 
är storleken korrekt inritad enligt anvisning. Förslagsvis förses 30% av takytan med gröna tak, där 
takavvattning leds till regnbäddar. Mark som inte får förses med byggnad leds till regnbäddar eller 
skelettjordar. Utlopp och bräddning sker till Pinglaström i delområdets sydöstra hörn. Total erforderlig 
fördröjning uppgår till 50 m3 med en anläggningsyta på ca 147 m2. Skulle istället 30% gröna tak 
anläggas minskar erforderlig fördröjning till 48 m3 och anläggningsytan till ca 140 m2. Värden för 
takytor redovisas i svart/grön text och värden för mark som inte får förses med byggnad med röd text. 

Figur 13. Förslag till dagvattenhantering för delområde 01. Byggnad är skissat men rätt tillstorleken.
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4.3 DELOMRÅDE 02
Förslagsvis förses 30% av takytan med gröna tak, där takavvattning leds till regnbäddar. Skelettjordar 
kan vara aktuellt  för ytor med begränsad åtkomst t.ex. ut mot gata. Dagvattenanslutning sker mot 
delområde 05 (ny lokalväg) där en ny kommunal dagvattenledning anläggs. I väst skulle ett mindre 
utlopp kunna etableras då det krävs en relativt lång dagvattenledning för anslutning till det 
kommunala dagvattensystemet. Utloppet skulle kunna samverka med en ny grönyta som 
förbättringsåtgärd åt Pinglaström (se avsnitt 2.3.1). Mark som inte får förses med byggnad leds 
förslagsvis till regnbäddar eller skelettjordar, utifrån vad som passar gestaltningen.

Erforderlig fördröjning uppgår till 92 m3 med en anläggningsyta på  ca 269 m2. Skulle istället 30% 
gröna tak anläggas minskar erforderlig fördröjning till 81 m3 och anläggningsytan till ca 237 m2. 

Värden för takytor redovisas i svart/grön text och värden för mark som inte får förses med byggnad 
med röd text.

Figur 14. Förslag till dagvattenhantering för delområde 02.
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4.4 DELOMRÅDE 03
Förslagsvis förses 30% av takytan med gröna tak, där takavvattning leds till regnbäddar. Skelettjordar 
kan vara aktuellt  för ytor med begränsad åtkomst t.ex. ut mot gata. Anslutning sker mot delområde 
05 (ny lokalväg) där en ny kommunal dagvattenledning anläggs. Mark som inte får förses med 
byggnad leds exempelvis till regnbäddar eller skelettjorda, utifrån vad som passar gestaltningen..

Erforderlig fördröjning uppgår till 47 m3 med en anläggningsyta på 137 m2. Skulle istället 30% gröna 
tak anläggas minskar erforderlig fördröjning till 41 m3 och anläggningsytan till ca 121 m2. Värden för 
takytor redovisas i svart/grön text och värden för mark som inte får förses med byggnad med röd text.

Figur 15. Förslag till dagvattenhantering för delområde 03.



Sigma Civil AB RAPPORT-092996

www.sigmacivil.se 19(26) Version 3.0

4.5 DELOMRÅDE 04 – VÄST & ÖST
Förslagsvis förses 30% av takytan med gröna tak, där takavvattning leds till regnbäddar. Skelettjordar 
kan vara aktuellt  för ytor med begränsad åtkomst t.ex. ut mot gata. Anslutning sker mot delområde 
05 (ny lokalväg) där en ny kommunal dagvattenledning anläggs. Mark som inte får förses med 
byggnad leds till förslagsvis till regnbäddar eller skelettjordar, utifrån vad som passar gestaltningen.

Erforderlig fördröjning på västra området uppgår till 72 m3 med en anläggningsyta på 240 m2 och för 
det östra området 70 m3 med en anläggningsyta på 207 m2. Skulle istället 30% gröna tak anläggas 
minskar erforderlig fördröjning för västra området till 63 m3 och anläggningsytan till ca 211 m2, 
respektive 60 m3 och anläggningsytan till ca 178 m2 för östra området. Värden för takytor redovisas i 
svart/grön text och värden för mark som inte får förses med byggnad med röd text. Det västra området 
förväntas få en större anläggningsyta p.g.a. att området ligger inom en högre grundvattennivåzon, se 
Figur 12, vilket innebär att anläggningsdjupet bör begränsas till ca 0,5 m.

Det västra området kan också vara tvunget att ansluta dagvatten i västlig riktning p.g.a. begränsad 
åtkomst mot den kommunala ledningen. Förslagsvis ändras byggrätten eller upprättas ett u-område 
för området vid transformatorstationen.

I öst bör ett avskärande dike anläggas för att leda dagvatten till Källbacken istället för in i delområdet.

Figur 16. Förslag till dagvattenhantering för delområde 04.
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4.6 DELOMRÅDE 05
Delområde 05 utgörs av ny lokalväg genom 
planområdet som har en vägsektion enligt Figur 18. 
Ytavrinning föreslås gå direkt till regnbäddar längs 
med sträckan. Beroende på utformning uppskattas 
det behövas ca 5-6 stycken regnbäddar längs med 
gata. I de södra delarna finns det risk för högt 
grundvatten varför hänsyn bör tas till 
anläggningsdjupet. Anslutning sker till befintlig 
dagvattenledning (BTG500) längs med Källbacken.

Figur 18. Angiven sektion för gata.

Erforderlig fördröjning uppgår till 27 m3 med en 
anläggningsyta på 89 m2, värden redovisas med 
röd text.

Ytterligare fördröjningsåtgärder är att anlägga 
nedsänkta gröna diken mellan trädgroparna i 
gatan. Infarter och trägropar upptar ca 30% 
vardera av sträckan, vilket lämnar kvar ca 40% till 
dagvattenhantering. Beroende på utformning krävs 
det ca sex stycken trädgropar vilket resulterar i lika 
många gröna diken. Dessa skulle kunna utformas 
utan utlopp så att de tillåts att vattenfyllas men bör 
hållas grunda (<0,2 m) för att inte utgöra en 
säkerhetsrisk. Bräddning sker antingen till brunn i 
markyta eller till trädgrop som redan har 
bräddutlopp.  Med en skiss enligt Figur 19 bedöms 
ca 20 m3 totalt kunna fördröjas ytligt. Denna åtgärd 
bedöms innebära att ytterligare ca 30 l/s kan 
fördröjas vilket resulterar i att anslutande 
dagvattenledningen får en belastning på 90% 
istället för 95% vid det dimensionerande 20-
årsregnet. 

Figur 19. Skiss på ytlig omhändertagande i dike mellan trädgropar.

Figur 17. Förslag till dagvattenhantering 
delområde 05.
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4.7 SAMMANSTÄLLNING DELOMRÅDEN
Tabell 16. Sammanställning dagvattenhantering som omfattas av fördröjnings- och reningsbehov samt 

planerade dagvattenanläggningars ytbehov. 

Delområde Anläggningsyp Erforderlig fördröjning
[m3]

Anläggningsyta
[m2]

01 Regnbädd, (30% gröna tak) 50 (48) 147 (140)
02 Regnbädd/skelettjord, (30% gröna tak) 92 (81) 269 (237)
03 Regnbädd/skelettjord, (30% gröna tak) 47 (41) 137 (121)

04 - Väst Regnbädd/skelettjord, (30% gröna tak) 72 (63) 240 (211)
04 - Öst Regnbädd/skelettjord, (30% gröna tak) 70 (60) 207 (178)

05 Skelettjord 27 89
Totalt 357 1089

4.8 FÖRSLAG TILL ANSVARSGRÄNSER
Fastighetsägaren ansvarar för dagvattenanläggningen fram till förbindelsepunkt till den allmänna 
VA-anläggningen (delområde 01 till 04). Ansvar för delområde 05 bör falla på Alsike vägförening men 
är också i kommuns intresse då en misskött dagvattenanläggning direkt påverkar kommunens 
dagvattenledning. Skyfallsväg över delområde bör falla på kommuns ansvar då kommunen har 
skyldighet att se till att inte skador sker vid 100-årsregn.

4.9 FÖRSLAG TILL PLANBESTÄMMELSER  
Planen bör hantera skyfallsproblematiken som uppstår söder om delområde 04-väst, se avsnitt 3.4. 
Om det är möjligt vore det bra om planen kunde reglera kvartersmark som inte ska förses med 
byggnad, till att ha en sammanvägd avrinningskoefficient som inte överstiger 0,45. Detta skulle kunna 
genomföras genom att 50% av området ska bestå av grönyta. Alternativt att andra genomsläppliga 
ytor nyttjas på ett sådant sätt att den sammanvägda koefficienten inte överstiger 0,45.

4.10 DAGVATTENHANTERING I BYGGSKEDET
All erforderlig länshållning samt dränerande åtgärder ingår i byggskedet. Erforderlig länshållning ska 
fortgå genom hela entreprenaden och får ej avslutas innan samråd med beställaren och godkännande 
erhållits. Vid avledning av vatten ska åtgärder vidtas för effektiv avskiljning av sand, slam och ev. 
olja innan vatten släpps ut från planområdet. Oaktsamhet medför skyldighet att rensa befintliga 
dagvattensystem.

5 DAGVATTENLÖSNINGAR
Förutsättningarna för LOD bedöms som mycket begränsade då området huvudsakligen består av lera.
Nedan följer olika förslag på fördröjnings-/reningslösningar som skulle kunna tillämpas inom 
planområdet. Gröna tak är alternativ lösning som inte är med i dagvattenförslaget men som skulle 
kunna anläggas för ytterligare fördröjning/rening.

5.1 REGNBÄDDAR
Regnbäddar används för att infiltrera dagvatten från närliggande ytor som tak, vägar och 
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parkeringar. Det ställs krav på att växterna ska klara perioder av både torka och höga 
vattennivåer. Med en välkomponerad vegetationsmix fås växtbäddar som fyller en teknisk funktion 
med fördröjning och rening men också ett vackert inslag i gatumiljön eller i anslutning till parken. 
Den bör dock ej placeras direkt över några ledningsstråk. Se Figur 20 för exempel på en förhöjd 
regnbädd som lämpar sig för takavvattning. För omhändertagande av dagvatten från vägar lämpar 
sig nedsänkta regnbäddar, se Figur 21.

Figur 20. Upphöjd regnbädd med översvämningsskydd, bräddavlopp och dränering. Movium Faktablad, 2015.

Figur 21. Till vänster, nedsänkt regnbädd med inlopp genom nedsänkt kantsten. (sigmacivil.se). Till höger, 
regnbädd med trädplantering i anslutning till parkering, foto: Björn Embrèn.

5.2 SKELETTJORDSANLÄGGNING MED TRÄDPLANTERING
Skelettjordar har utvecklats för att träd ska kunna utvecklas till trivselskapande element i hårdgjord 
miljö. Skelettjord är en volym av grov ensartad makadam (100-150 mm) som innehåller ca 25-30 % 
hålrum fyllda med luft samt fuktighets- och näringshållande växtjord. Konstruktionen måste utföras 
så att den både garanterar ett bra rotningsutrymme och samtidigt uppfyller de krav som ställs på 
bärighet för tung trafik. För att klara av regntillfällen större än dimensionerande regnintensitet måste 
anläggning förses med dräneringsledning i botten för att avleda överskottsvattnet. Extra viktigt är det 
med dräneringsledning p.g.a. att området har låg infiltrationskapacitet. Dräneringsledningen i sin tur 
måste kopplas till närmaste anslutningspunkt. Varje trädkrona kan magasinera omkring 10 mm 
nederbörd över den yta som kronan upptar. Rotsystemen suger dessutom åt sig vatten från 
kringliggande mark vilket leder till att markens magasineringskapacitet återhämtas fortare vid längre 
nederbördstillfällen. Förutom detta kan träd omhänderta mindre mängder föroreningar och minska 
bullernivån.
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Figur 22. Makadamlager och utplacering av trädgallerram, foton: Björn Embrèn, Anders Ohlsson Sjöberg.

5.2.1 Vattenutkastare
Enklaste lösningen till LOD är att förse stuprör med vattenutkastare som fördelar dagvattnet över en 
grönyta innan det når dagvattenbrunnarna med hjälp av ränndalar. Små regn kan på detta sätt helt 
omhändertas lokalt, beroende på storleken hos grönytor som ackumulerar dagvattnet. Vid mycket 
stora regn fungerar utkastare som en fördröjare av det första vattnet vilket minskar belastningen på 
dagvattensystemet.

Om grönyta som t.ex. översilningsyta och växtplantering inte finns att tillgå intill fastigheten, kan 
öppna rännor anläggas. Öppna rännor syftar i första hand till att transportera dagvatten till planerade 
regnbäddar och skelettjordar. Dessa går att anlägga med galler, så kallade markrännor, för att på så 
vis göra körbara. Öppna rännor kan vara estetiskt tilltalande och har lägre anläggningskostnad än ett 
ledningsförbundet system.

Figur 23. Vattenutkastare och dagvattenrännor, bilder från steriks.se.

5.2.2 Gröna tak
Gröna tak föreslås anläggas på 30% av takytan och minskar den totala avrinningen jämfört med 
konventionella, hårdgjorda tak. Tunna gröna tak, med t. ex. sedum, kan minska den totala avrunna 
mängden på årsbasis med ca 50 %. Gröna tak med djupare vegetationsskikt magasinerar enligt 
Svenskt Vattens publikation P105 i medeltal 75 % av årsavrinningen. Dessutom ökas initialförlusten 
vid varje regntillfälle med ca 6-10 mm beroende på vald tjocklek och lutning på taket. Detta innebär 
att även kraftiga regn kan utjämnas under den första avrinningstiden. Dock kommer hela 
nederbördsvolymen avrinna efter att taket blivit mättat. Vid flödesberäkningar har en 
avrinningskoefficient på 0,4 använts vilket motsvarar ett grönt tak med en tjocklek 100-150 mm på 
överbyggnaden. Värt att notera är att gröna tak kräver underhåll.
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Figur 24. Anläggning av gröna tak till vänster och färdigt tak på miljörum till höger, bilder från vegtech.se.

6 KOSTNADSKALKYL
En grov uppskattning av dagvattenanläggningar redovisas i Tabell 17. Regnbäddar och skelettjordar 
kan se ut på många olika sätt beroende på uppbyggnad. Kostnadskalkylen bygger på att upphöjda 
regnbäddar omhändertar takavvattning och nedsänkta markavvattning samt att 30% av takytan 
består av gröna tak.

Tabell 17. Grov kostnadskalkyl för respektive delområde.

Delområde Typ Enhet Mängd a`-pris Belopp

Regnbädd nedsänkt m2 140 1 400 200 000
Gröna tak m2 236 600 140 00001

Totalt    340 000
Regnbädd nedsänkt m2 201 1 400 280 000
Regnbädd upphöjd m2 36 3 200 110 000

Gröna tak m2 1097 600 660 000
02

Totalt    1 050 000
Regnbädd nedsänkt m2 94 1 400 130 000
Regnbädd upphöjd m2 27 3 200 90 000

Gröna tak m2 570 600 340 000
03

Totalt    560 000
Regnbädd nedsänkt m2 194 1 400 250 000
Regnbädd upphöjd m2 17 3 200 50 000

Gröna tak m2 868 600 520 000
04 - Väst

Totalt    820 000
Regnbädd nedsänkt m2 171 1 400 240 000
Regnbädd upphöjd m2 12 3 200 40 000

Gröna tak m2 821 600 490 000
04 - Öst

Totalt    770 000
Skelettjord st 6 60 000 360 000

05
Totalt 360 000

Totalt    3 900 000



Sigma Civil AB RAPPORT-092996

www.sigmacivil.se 25(26) Version 3.0

7 FÖRORENINGSBELASTNING
Beräkningar är gjorda för att få en uppfattning av föroreningsbelastningen inom planområdet, se 
Tabell 18 och 19. Beräkningar har utförts med programmet Stormtac (v.20.2.2), där en jämförelse har 
gjorts för den befintliga situationen och en framtida situation. Årsnederbörden är satt till 590 mm/år 
i enlighet med programvaran för Stockholmsområdet. Målsättningen i föroreningsberäkningarna är 
att åtgärder ska utföras så att vattenkvalitén förbättras hos recipienten.

Sammanfattningsvis görs bedömning att kontrollerade föroreningar minskar efter exploatering om 
föreslagna dagvattenanläggningar anläggs enligt avsnitt 4 med en fördröjning på 20 mm inom 
delområden. Föroreningsberäkningarna är utförda med antagandet att 30% av takytan består av 
gröna tak. Gröna tak har en lägre avrinningsfaktor än ett traditionellt tak, vilket innebär att erforderlig 
fördröjning minskar.

Utifrån de teoretiska beräkningarna är bedömningen att statusen inte försämras efter exploateringen. 
Detta bör leda vidare till att målet för MKN för recipienten Lövstaån bör påverkas positivt i och med 
exploateringen.

Tabell 18. Föroreningskoncentrationer (µg/l), grönt fält indikerar minskning eller oförändrat värde jämfört med 
befintlig situation. Som reningsanläggningar används regnbäddar och gröna tak på kvartersmark och 
skelettjordar på allmän platsmark (gata).

Ämne Befintligt Exploatering
-utan rening

Exploatering
-med rening

Reningseffekt
[%]

P 110 150 46 67%
N 1100 1400 790 59%
Pb 3,5 2,7 1,2 52%
Cu 11 10 5,7 45%
Zn 21 24 7,3 68%
Cd 0,22 0,46 0,1 78%
Cr 2,6 3,5 1,5 60%
Ni 2 3,3 1,6 52%
Hg 0,013 0,012 0,011 8%
SS 29000 29000 13000 55%
Oil 0,0064 0,0078 0,0042 35%

PAH16 0,00014 0,00017 0,000077 55%
BaP 0,00019 0,00022 0,00011 55%

PBDE 47 0,014 0,015 0,0073 51%
PBDE 99 0,0016 0,0017 0,00077 55%

PBDE 209 110 150 46 67%
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Tabell 19. Föroreningsmängder (kg/år), grönt fält indikerar minskning eller oförändrat värde jämfört med 
befintlig situation. Som reningsanläggningar används regnbäddar och gröna tak på kvartersmark och 
skelettjordar på allmän platsmark (gata).

Ämne Befintligt Exploatering
-utan rening

Exploatering
-med rening

Reningseffekt
[%]

P 0,85 2,1 0,46 76%
N 9 19 7,9 69%
Pb 0,028 0,038 0,012 66%
Cu 0,084 0,15 0,057 63%
Zn 0,17 0,33 0,073 77%
Cd 0,0017 0,0065 0,001 85%
Cr 0,021 0,049 0,015 71%
Ni 0,016 0,046 0,016 65%
Hg 0,00011 0,00017 0,00011 35%
SS 240 400 130 68%
Oil 0,000052 0,00011 0,000042 54%

PAH16 0,0000011 0,0000024 0,00000077 68%
BaP 0,0000015 0,0000031 0,0000011 65%

PBDE 47 0,00012 0,00021 0,000073 65%
PBDE 99 0,000013 0,000024 0,0000077 68%
PBDE 209 0,85 2,1 0,46 76%
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PROJ. DAGVATTENRÄNNA

BEF. DAGVATTENLEDNING

BEF. VA-LEDNING

SKELETTJORD

REGNBÄDD

DAGVATTEN FRÅN TAK

DAGVATTEN FRÅN INNERGÅRD/MARK

AVRINNING TAK

AVRINNING INNERGÅRD

AVSKÄRANDE DIKE

Verf.=XX m³
Aanl.=XX m²

HÅRDGJORDA TAK
Verf.: ERFORDERLIG FÖRDRÖJNING
Aanl.: ANLÄGGNINGSYTA REGNBÄDD/SKELETTJ.

Verf.=XX m³
Aanl.=XX m²

Verf.=XX m³
Aanl.=XX m²

GRÖNT TAK 30% & 70% HÅRDGJORT TAK
Verf.: ERFORDERLIG FÖRDRÖJNING
Aanl.: ANLÄGGNINGSYTA REGNBÄDD/SKELETTJ.

MARK/INNERGÅRD
Verf.: ERFORDERLIG FÖRDRÖJNING
Aanl.: ANLÄGGNINGSYTA REGNBÄDD/SKELETTJ.
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1 Uppdrag 

 Inledning 
 
Sigma Civil AB har utfört en geoteknisk undersökning för exploatering av ett nytt område 
bestående av flerbostadshus med två till fyra våningsplan samt radhus i två våningar. Det 
aktuella området är cirka 4 hektar och beläget i Alsike, Knivsta kommun, se Figur 1. Området 
exploateras av BoKlok Housing AB, Nordiska kvalitetshus AB, Altuna Fastighets AB, 
Slottsflygeln III AB och Slottsflygeln IV AB. 
 
Samtliga nivåer i denna PM avser nivåer i RH 2000 om inget annat anges.  
 

 
Figur 1. Översiktsbild över det aktuella undersökningsområdet. Källa: Google Maps 2019-11-13 
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 Blivande anläggning 
Inom det aktuella området planeras flerbostadshus med 2 till 3 våningsplan samt radhus med 
två våningsplan, se Figur 2. Vidare planeras även anläggning av bland annat nya VA-ledningar 
och en ny lokalgata genom området.  
 

 
Figur 2. Illustrationsplan över det aktuella undersökningsområdet. 

2 Syfte och Geoteknisk kategori 
Syftet med undersökningen är att klargöra jordlagerföljden, jordens tekniska egenskaper, 
grundvattenytans läge samt att översiktligt utreda förekomsten av markradon inom det aktuella 
området. Underlaget är avsett att användas för framtagande av detaljplan och belysa riskerna 
för ras eller skred.  
 
Ett första förslag till grundkonstruktion framtas men som vidare får utredas inom skedet för 
detaljprojektering när detaljerade handlingar och underlag finns framtagna. 
 
Samtliga konstruktioner inom objektet bedöms kunna tillhöra Geoteknisk Kategori 2 (GK2) och 
Säkerhetsklass 2 (SK2). 
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3 Underlag 

 Tidigare utförda undersökningar 
Inga tidigare geotekniska undersökningar har tillhandahållits.  

 Nu utförda undersökningar 
• Markteknisk undersökningsrapport (MUR). Upprättad av Sigma Civil AB. Daterad: 2019-

12-12.  

 Övrigt material 
• Jordartskarta, www.sgu.se 2019-11-25 
• Jorddjupskarta, www.sgu.se 2019-11-25 
• Genomsläpplighetskarta, www.sgu.se 2019-11-25 
• Gammastrålningskarta av Uran, www.sgu.se 2019-11-25 
• Ledningsunderlag inhämtat från ledningskollen.se 

4 Styrande och vägledande dokument 
Styrande och vägledande dokument som använts vid upprättande av denna PM.  
 
Tabell 1. Standarder eller andra styrande dokument 

Typ Årtal 

AMA-Anläggning 2017 

TK Geo 13/TR Geo 13  2013 

BFS 2019:1, EKS 11 2019, juli 1 

IEF Rapport 4:2010, Tillståndsbedömning/Klassificering av slänter 2011 

IEG Rapport 6:2008, Rev 1, Slänter och bankar 2010 

IEG Rapport 7:2008, Plattgrundläggning 2010 

5 Markförhållanden 

 Topografi och ytbeskaffenhet 
Det aktuella området består till största del av obebyggd naturmark, se Figur 3. Enligt utförda 
inmätningar varierar marknivåerna mellan +17,5 och +25,8. Marknivåerna varierar naturligt i 
området. Generellt är området öster om Fornåsavägen mer flackt än området väster om 
Fornåsavägen, se G-10-1-001 för mer information om topografin i området.  
 
Genom området rinner Pingla ström med för tillfället låg vattenföring. Pingla ström rinner 
söderut och mynnar ut i ut i Garnsviken, som del av Mälaren, ca 11 km söder om det aktuella 
området. Från släntfot vid Pingla ström upp till omgivande mark är det som mest ca 8 meter. 
 

http://www.sgu.se/
http://www.sgu.se/
http://www.sgu.se/
http://www.sgu.se/
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Figur 3. Satellitbild som visar ytbeskaffenheten inom området. Källa: Google Maps 2019-11-25 

 Jordlagerföljd 
Områdets ytbeskaffenhet är vegetationsytor och således utgörs jordlagerföljden ytligast av 
organisk jord med en generell mäktighet om ca 0,2-0,3 meter. Under den organiska jorden 
påträffas ett tunnare lager, ca 1 meter, med torrskorpelera som i sin tur underlagras av varvig 
lera på morän på berg. Lagret med varvig lera har generellt en mäktighet omkring 3-5 meter. 
 
Jorddjupet varierar förhållandevis mycket med ytligare berg i områdets ytterkanter och störst 
jorddjup inom områdets centrala delar. I nordöstra hörnet av fastigheten förekommer ett större 
område med berg i dagen.  

 Befintliga anläggningar 
Det aktuella undersökningsområdet utgörs till största delen av naturmark med enstaka 
bostadshus i områdets västra del. Utöver de enstaka bostadshusen förekommer befintliga 
ledningar inom det aktuella området. Området avgränsas generellt av Källbacken i söder, av 
Norra Alängsvägen i norr samt av Fornåsavägen i väst.  
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6 Sammanställning av härledda egenskaper 

 Hållfasthet- och deformationsegenskaper 
Härledda värden för odränerad skjuvhållfasthet har för kohesionsjord utvärderats från CPTu-
sondering med stöd av SGI Information 15 samt genom fallkonförsök i laboratorium. 
Sammanställning av lerans korrigerade odränerade skjuvhållfasthet kan ses i Figur 4. Vid 
utvärdering av lerans korrigerade odränerade skjuvhållfasthet ansattes lerans konflytgräns till 
58,05 %, vilket är ett medelvärde av flytgränsen från djupen 3,3 m och 4 m.  
 
Resultat från ostörda rutin- och CRS-försök kan ses i Figur 4 och Tabell 2.  
 
Deformationsegenskaperna för ostörda prover på 2 m djup har ej redovisats då leran hade 
utvecklat en torrskorpekaraktär.  
 

 
Figur 4. Sammanställning av lerans odränerade okorrigerade skjuvhållfasthet. Valt värde visas i svart 
heldragen linje 
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Tabell 2. Valda härledda värden, ͞X 

Jordart 
Djup 
under 
my (m) 

Tunghet  (´) 
(kN/m3) Hållfasthetsegenskaper Deformationsegenskaper 

Torrskorpelera 0-1,5 18 cuk = 30 kPa 10 MPa 

Lera 3,3 16,6 (6,6) cuk = 10 kPa 

M0 = 250* cu = 2,5 MPa  

ML = 741 kPa  

´c = 58 kPa 

´L= 135 kPa 

M´ = 11,9 

cv,min =1,2*10-8 m2/s 

ki =7,8*10-10 m/s 

βk = 4,4 

Lera 4 17,4 (7,4) cuk = 11 kPa 

M0 = 250* cu = 2,5 MPa  

ML = 817 kPa  

´c = 48 kPa 

´L= 119 kPa 

M´ = 15,8 

cv,min =9,8*10-9 m2/s 

ki =6,4*10-10 m/s 

βk = 4,8 

Lera >4m 17 (7) 11 kPa + 1 kPa/m  

Morän - 18 (11) ϕk = 34° E = 15 MPa 

 
Tabell 3. Fasta partialkoefficienter för jordparametrar enligt boverket (EKS 11) 

Egenskap m 
Friktionsvinkel (´) och effektiv kohesion (c´) 1,3 

Odränerad skjuvhållfasthet (cu) 1,5 

Deformationsegenskaper 1,0 

Tunghet 1,0 
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7 Hydrogeologiska förhållanden 
I MUR redovisas installationstillfälle, läge och nivåer för grundvattenrören. 
 
Djup till grundvattnet har avvägts i samtliga grundvattenrör i samband med installationstillfället 
samt cirka två veckor efter installationstillfället och ca 1 år efter undersökningen (augusti 2020). 
Djup till grundvattnet varierar mellan 0,6 m ovanför markytan (artesiskt grundvatten) och 5,4 m 
under markytan vilket motsvarar nivåer mellan +13,9 och +22,8.  
 
Det artesiska grundvattnet har påträffats i punkt 19SC28 vilken ligger i en lågpunkt samt i 
närheten av en bäck. Grundvattennivån i röret bedöms vara känsligt för förändringar på grund 
av dess närhet till vattendrag samt dess låga topografi.  
 
Fortsatta grundvattenavvägningar rekommenderas ske med kontinuerligt intervall för att 
kartlägga grundvattennivåns fluktuation inom området. 
 
Det ska observeras att grundvattennivån varierar med årstid och nederbörd och kan återfinnas 
på andra nivåer än de ovan angivna. 

8 Rekommendationer och slutsatser 
Rekommendationerna baseras på nu kända förutsättningar och en grundläggningsnivå i nivå 
med befintlig mark. 

 Grundläggning 
Rekommendationer avseende grundläggning redovisas för fem (5) olika delområden enligt 
indelning nedan. För delområden 2-4 nedan kommer kompletterande ostörd provtagning 
erfordras enligt avsnitt 9. 
 
Risk för behov av bergschakt finns i delområde 1, 2 och nordvästra delen av 3 där ytligt berg 
har påträffats i vissa undersökningspunkter. 

 
Figur 5: Indelning av delområden för grundläggningsrekommendationer och ungefärligt läge av släntkrön. 

Ungefärligt läge av 
släntkrön (nivå ca +21 
till +22). 
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8.1.1 Delområde 1 
Inom området förekommer ytligt berg och lokalt även torrskorpelera. Grundläggning bedöms 
kunna utföras på valfritt sätt. 

8.1.2 Delområde 2 
Inom delområde 2 förekommer tunnare lager med lera. Byggnationer upp till två våningsplan 
och med en maximal utbredd långtidsbelastning om 10 kPa bedöms kunna grundläggas med 
kantförstyvad platta på mark. Hus överstigande 2 våningar skall tills vidare förusättas pålas, 
alternativt kompensationsgrundläggas, tills jordens sättningsförhållanden är vidare utrett. 

8.1.3 Delområde 3 
Inom delområde 3 förekommer tunnare lager med lera. Byggnationer upp till två våningsplan 
och med en maximal utbredd långtidsbelastning om 10 kPa bedöms kunna grundläggas med 
kantförstyvad platta på mark. Hus överstigande 2 våningar skall tills vidare förutsättas pålas, 
alternativt kompensationsgrundläggas, tills jordens sättningsförhållanden är vidare utrett. 

8.1.4 Delområde 4 
Inom delområde 4 förekommer tunnare lager med lera. Byggnationer upp till två våningsplan 
och med en maximal utbredd långtidsbelastning om 10 kPa bedöms kunna grundläggas med 
kantförstyvad platta på mark. Hus överstigande 2 våningar skall tills vidare förutsättas pålas, 
alternativt kompensationsgrundläggas, tills jordens sättningsförhållanden är vidare utrett. 

8.1.5 Delområde 5 
Inom delområde 5 förekommer tunnare lager med lera. Byggnationer upp till två våningsplan 
och med en maximal utbredd långtidsbelastning om 10 kPa bedöms kunna grundläggas med 
kantförstyvad platta på mark. Hus överstigande 2 våningar skall tills vidare förutsättas pålas, 
alternativt kompensationsgrundläggas, tills jordens sättningsförhållanden är vidare utrett. 

 Stabilitet 
Kontroll av stabilitet mot Pingla Ström har utförts i en sektion i områdets västra del. 
Terrängmodell har framtagits genom höjddata som levererats från Knivsta kommun. Vid 
kombinerad analys uppgår säkerheten mot brott i analyserad sektion till 2,154 vid 
dimensionering enligt totalsäkerhetsanalogin med karakteristiska värden på material och laster. 
Samtliga beräkningar har utförts med optimerad glidyta. Beräkningen har utförts med något 
konservativa antaganden för materialparametrar och torrskorpelerans tjocklek. 
 
Lutningen ned mot Pingla ström är generellt omkring 1:4-1:5 (H:L) och en höjdskillnad om ca 3-
4 meter mot omgivande mark. Stabilitet har även kontrollerats för sektion där lutningen är som 
störst. Sektionen ligger i anslutning till Sektion som redovisas ovan. Stabiliteten uppgår för 
denna sektion till 1,27 (optimerad analys) och 1,32 (ej optimerad analys) vilket är lägre än i IEG 
4:2010 stipulerade krav om 1,4-1,5 vid nybyggnation av bostäder. Glidytan når ett avstånd om 
ca 2,5-3 meter från släntkrön. Därav bör Pingla ström planeras för en frizon om 15 meter från 
släntkrön att uppnå geoteknisk stabilitet. Rekommenderad säkerhetsfaktor för ”Annan mark” än 
befintlig bebyggelse och nyexploatering ges till Fkomb > 1,3-1,4 vid detaljerad utredning och Fkomb 
> 1,2 vid fördjupad utredning. 
 
Med anledning av ovanstående bedöms exploatering kunna uppföras utan risk för ras eller 
skred. Kontroll av stabiliteten bör göras när färdiga marklaster tagits fram i projekteringsskedet, 
för att säkerställa att de utökade lasterna inte är för stora och påverkar slänten negativt. 
 
Inom området råder, som tidigare beskrivits, små lutningar omkring 1:4-1:5 vilket motsvarar en 
lutning om 14°. Risk för slamströmmar beskrivs enligt SGI Rapport 68 kunna inträffa i områden 
där lutningen är ≥ 17°, motsvarande ca 1:3,3. 
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 Blocknedfall 
Den brantaste slänten finns längs Fornåsavägen vid markering enligt nedan. Slänten utgörs 
dock av synliga berghällar som delvis är vegetationstäckta. Det föreligger ingen risk för 
blocknedall som kan påverka planerad exploateringen eller omvänt att planerad exploatering 
kan påverka blocknedfall. 
 

 

 Sättning 
Utifrån utförda laboratorieförsök och CPTu-sonderingar råder det oklarheter kring områdets 
sättningsbenägenhet. Lerans sättningsbenägenhet är dels kopplad till lerans 
sättningsegenskaper/styvhet men primärt till dess konsolideringsgrad. 
 
En lera som är överkonsoliderad (OCR > 1,0) har tidigare haft en belastning som är högre än 
dagens belastning. En överkonsolidering kan ske genom exempelvis tidigare uppfyllningar, 
förändringar i grundvattennivåer eller geokemiska processer. En överkonsoliderad lera kan 
normalt ta mer last (upp till förkonsolideringstrycket) innan betydande sättningar inträffar. 
 
En normalkonsoliderad lera (OCR = 1,0) motsvarar idag den högsta belastningen i lerans 
historia. Varje sättning ger i detta fall sättningar då varje lastökning, exempelvis uppfyllning, 
konstruktionslast eller en sänkning av grundvattenytan, ger en spänningssituation som gör att 
jordens belastning går över leran förkonsolideringstryck. 
 
Vid en underkonsoliderad lera (OCR < 1) pågår sättningar. 
 
Utvärdering av överkonsolideringsgrad från CPTu-sonderingar skall tas med försiktighet och är 
mer indikativa värden med flera påverkansfaktorer. Överkonsolideringsgraden (OCR) har 
beräknats genom att det utvärderat förkonsolideringstryck divideras med jordens 
effektivspänning för respektive djupintervall. Flertalet mätningar indikerar en 
överkonsolideringsgrad < 1, dvs underkonsoliderad jord. Leran är varvig och innehåller bl.a. 
sandskikt varför det inte fullt så troligt att jordens är underkonsoliderad i den omfattning som 
framgår av Figur 6. 
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Figur 6: Utvärderad överkonsolideringsgrad från CPTu-sonderingar 

Utifrån CRS-försök från djupen 2, 3.25 och 4 meter indikerar att leran är starkt överkonsoliderad 
i övre lager som sannolikt beror på en effekt av överliggande torrskorpelera. Mot djupet av 
lerlagret bedöms leran som normalkonsoliderad för dagens grundvattensituation. 
 
För en mer detaljerad bild av områdets sättningsbenägenhet krävs fler ostörda provtagningar 
och CRS-försök för bestämning av lerans förkonsolideringstryck. 
 
En belastningsökning om 10 kPa för ett normalkonsoliderat lerlager om 3m ger för uppmätta 
linjära moduler, ML, en sättning om 𝑞 = 10 kPa

𝑀𝐿= 817 kPa
∙  300 cm = 3,7 cm sättning. 

 LOD - Lokalt omhändertagande av dagvatten 
Möjligheten till omhändertagande av dagvatten genom infiltration och perkolation består till stor 
del på jordlagerföljden. Inom området förekommer lerlager med varierande mäktighet, vilka har 
en låg genomsläpplighet. Enligt SGU:s genomsläpplighetskarta bedöms området till största 
delen ha låg genomsläpplighet, se Figur 7. 
 
Enkla dagvattenlösningar, exempelvis stenkista, måste förses med breddning då 
infiltrationsmöjligheten till underliggande grundvattenmagasin är begränsad. 
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Figur 7. SGU:s genomsläpplighetskarta indikerar låg genomsläpplighet. 

 Radon 
Förekomst av markradon varierar med uranhalt i lokala bergarter (genom sönderfall av radium) 
samt jordarters egenskaper. Generellt kan hög uranhalt återfinnas i kvartsrika bergarter (såsom 
graniter, pegmatiter och alunskiffer) 
 
En radonmätning har skett i området som indikerar att marken består låg-normalradonmark 
inom lägena för planerad exploatering. I det läge inom planerat område var Fornåsavägen 
passerar över Pingla ström har högradonmark lokalt uppmätts. 

9 Slutsats 

Området bedöms kunna uppföras utan risk för ras eller skred samt kunna uppföras utan 
exceptionella kostnader för grundläggning och anläggning. Området är ur en geoteknisk 
synvinkel lämpligt för exploatering.  

10 Reglering i detaljplan 
Utifrån geotekniska förhållanden bör det i plan regleras att exploatering ej får ske närmare än 
15 meter från släntkrön för att ej äventyra stabiliteten ned mot Pingla ström, se Figur 5. 
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11 Fortsatta utredningar 
Kompletterande undersökningar 
Inom delområde 2-5 erfordras kompletterande ostörd provtagning för bestämning av jordens 
sättningsegenskaper. Vidare erfordras ytterligare provtagning och sonderingar i planerade 
huslägen. 
 
Sättning 
Från de kompletterande ostörda provtagningarna som redovisas ovan erfordras kompletterande 
CRS-försök, ödometerförsök samt ostörd rutinundersökning. 
 
Stabilitet 
Vidare kontroll av stabiliteten bör utföras när det fastställts hur marken kommer att belastas i 
området. Där fokus ligger på sektioner där marken sluttar som mest på den östra sidan. 
 
Grundvatten 
Mätning av grundvatten i installerade grundvattenrör rekommenderas utföras för att erhålla 
information om grundvattennivåns fluktuation inom området. Grundvattenmätningar bör fortsätta 
med viss regelbundenhet, exempelvis 1 gång per 1-3 månader. 
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1 Objekt 

 Inledning 
Sigma Civil AB har på uppdrag av BoKlok Housing AB utfört en geoteknisk undersökning för 
exploatering av ett nytt område bestående av flerbostadshus med två till tre våningsplan samt 
radhus i två våningar. Det aktuella området är cirka 4 hektar och beläget i Alsike, Knivsta 
kommun, se Figur 1. Området exploateras av BoKlok Housing AB, Nordiska kvalitetshus AB, 
Altuna Fastighets AB, Slottsflygeln III AB och Slottsflygeln IV AB. 
 

 
Figur 1. Översiktsbild över det aktuella undersökningsområdet. Källa: Google Maps 2019-11-13 
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 Blivande anläggning 
Inom det aktuella området planeras flerbostadshus med två till tre våningsplan samt radhus 
med två våningsplan, se Figur 2. Vidare planeras även anläggning av bland annat nya VA-
ledningar. Situationsplanen är vid upprättandet av denna rapport ej helt fastställd. 
 

 
Figur 2. Illustrationsplan över det aktuella undersökningsområdet.  

 

2 Syfte, begränsningar och geoteknisk kategori 
Syftet med undersökningen är att klargöra jordlagerföljden, jordens tekniska egenskaper, 
grundvattenytans läge samt att översiktligt utreda förekomsten av markradon inom det aktuella 
området.  
 
Samtliga konstruktioner inom objektet bedöms kunna tillhöra Geoteknisk Kategori 2 (GK2) och 
Säkerhetsklass 2 (SK2). 
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3 Underlag 

 Tidigare utförda undersökningar 
Inga tidigare geotekniska undersökningar har tillhandahållits.  

 Övrigt  
• Jordartskarta, www.sgu.se 
• Jorddjupskarta, www.sgu.se 
• Information om befintliga ledningar från samtliga ledningsägare via Ledningskollen.se 

4 Styrande dokument och standarder 
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-2-2007 med tillhörande nationella bilagor. 
 
Styrande dokument och standarder för de olika delmomenten; planerings- och 
redovisningsskedet samt fält- och laboratorieundersökningar redovisas i nedanstående tabeller. 
 
Tabell 1. Planering och redovisning 

Användningsområde Styrande dokument och standarder 

Allmänt 
TK Geo 13 och TR Geo 13 

SGI Information 15 

Fältplanering SS-EN 1997-2 

Fältutförande 

SS-EN-ISO 22475-1 
SGF Rapport 1:2013 Fälthandbok Geoteknik 
SGF Rapport 2:2013 Fälthandbok Undersökningar av förorenade 
områden 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 
Beteckningsblad SS-EN 14688-1 

 
Tabell 2. Fältundersökningar 

Undersökningsmetod Styrande dokument och standarder 

Spetstrycksondering med 
portrycksmätning (CPTu) SS-EN ISO 22476-1 

Jord-bergsondering (Jb) SGF Rapport 2:99/SGF Rapport 1:2013 Fälthandbok Geoteknik 

Provtagningar Styrande dokument och standarder 

Kategori A EN ISO 22475–1:2006/SGF Rapport 1:2013 

 
  



  Markteknisk undersökningsrapport (MUR) 
2019-12-12 

Projektnummer 148349 
  

   
Sigma Civil AB  RAPPORT-92824 
www.sigmacivil.se 7(12) Version 1.0  

Tabell 3. Laboratorieundersökningar 

Metod Styrande dokument och standarder 

Klassificering SS-EN/ISO 14688-1 

Vattenkvot SS-EN/ISO 17892-1 

Skrymdensitet SS-EN/ISO 17892-2 

CRS SS 27126 

Fallkonsförsök SS-EN/ISO 17892-6 

Konflytgräns SS- EN ISO 17982-12:2018 

 
Tabell 4. Hydrogeologiska undersökningar 

Metod Styrande dokument och standarder 

Öppna system EN ISO 22475–1:2006 

5 Utsättning och inmätning 

 Allmänna uppgifter positionering 
 
Tabell 5. Positioneringsuppgifter 

Koordinatsystem: Plan-/Höjdsystem Sweref 99 18 00/RH 2000 

Namn på utförare Zimon Wisjö 

Mätutrustning GPS 

Mätklass A, B eller C enligt SGF Rapport 1:2013 B 

Antal inmätta undersökningspunkter 23 st 

6 Befintliga förhållanden 

 Topografi och ytbeskaffenhet 
Det aktuella området består till största del av obebyggd naturmark, se Figur 3. Enligt utförda 
inmätningar varierar marknivåerna mellan +17,5 och +25,8. Marknivåerna varierar naturligt i 
området, men generellt är området öster om Fornåsvägen mer flackt än området väster om 
Fornåsvägen, se G-10-1-001 för mer information om topografin i området.  
 
Genom området rinner Pingla ström med för tillfället låg vattenföring. Pingla ström rinner 
söderut och mynnar ut i ut i Garnsviken, som del av Mälaren, ca 11 km söder om det aktuella 
området. Från släntfot vid Pingla ström upp till omgivande mark är det som mest ca 8 meter. 
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Figur 3.

 
Figur 3. Satellitbild som visar ytbeskaffenheten inom området. Källa: Google Maps 2019-11-25 

 Befintliga anläggningar och konstruktioner 
Det aktuella undersökningsområdet utgörs till största delen av naturmark med enstaka 
bostadshus i områdets västra del. Utöver de enstaka bostadshusen förekommer befintliga 
ledningar inom det aktuella området. Området avgränsas generellt av Källbacken i söder, Norra 
Alängsvägen i norr samt av Fornåsävgen i väst.  
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7 Geotekniska undersökningar 

 Fältundersökningar 
 
Tabell 6. Fältpersonal och undersökningsperiod 

Företag Fältpersonal Undersökningsperiod 

DanMag Entreprenad Zimon Wisjö/Daniel Belin 2019-11-06 - 2019-11-12 
 
Tabell 7. Undersökningsmetoder, utförande och kalibrering för fältundersökning 

Sonderingsmetod Antal Utrustning Kalibrering 

Jord-bergsondering 17 Borrbandvagn GM 
75 GT 

2018, Environmental 
Mechanics AB 

CPTu-sondering (CPTu) 9 CPT-sond nr: 51811 
Borrbandvagn GM 
75 GT 

2019-02-21, Geotech 
2018, Environmental 
Mechanics AB 

Provtagningsmetod    

Skruvprovtagning (Skr), störd 
provtagning 

8 Borrbandvagn GM 
75 GT 

2018, Environmental 
Mechanics AB 

Kolvprovtagning (STII), ostörd 
provtagning 

 Borrbandvagn GM 
75 GT 

2018, Environmental 
Mechanics AB 

 
Samtliga prover har klassificerats i fält.  
 
Se ritning G-10-1-001 och G-10-2-001-004 för resultat av fältundersökning. Kalibreringsprotokoll 
lämnas på begäran.  

 Laboratorieundersökningar 
 
Tabell 8. Laboratorium 

Laboratorium/Plats Person Datum för analys 

Mitta Geolab/Stockholm Per Carlsson 2019-11-09 – 2019-11-27 
 
Tabell 9. Laboratorieundersökningar 

Undersökning Antal 

Benämning 6 

Vattenkvot (wN) 3 

Atterberg, Flytgräns  3 

Densitet 9 

 
Provhantering av störda- resp ostörda geotekniska prover har utförts enligt SGF Rapport 1:2013 
Fälthandbok Geoteknik. Proverna sparas i 6 månader efter fältundersökningens avslut. Ostörda 
prover förvaras svalt. 
 
Se bilaga 2 för laboratorieresultat. 
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8 Hydrogeologiska undersökningar 
Sex (6) grundvattenrör installerades och avvägdes i samband med den fälttekniska 
undersökningen. Se Tabell 10 för information om installerade grundvattenrör. 
 
Djup till grundvattnet har avvägts i samtliga grundvattenrör i samband med installationstillfället 
samt cirka två veckor efter installationstillfället och ca 1 år efter installationstillfället (augusti 
2020). Djup till grundvattnet varierar mellan 0,6 m ovanför markytan (artesiskt grundvatten) och 
5,4 m under markytan vilket motsvarar nivåer mellan +13,9 och +22,8, se Tabell 11 eller 
bifogade ritningar för mer information.   
 
Tabell 10. Hydrogeologiska undersökningar 

 Antal Dimension Filtertyp Datum Ansvarig 

Installation av 
grundvattenrör 

6 1” stål 0,5 m 2019-11-06 – 
2019-11-11 

Zimon Wisjö, 
DanMag 
Entreprenad AB 
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Tabell 11. Utförda grundvattennivåmätningar 

GV rör Datum Nivå; 
My 

Nivå; 
Rör ÖK 

Djup till GV 
under 
markytan 

Djup till 
GV under 
rör ÖK 

GV- Nivå Ansvarig 

19SC01 

2019-11-09 

+25,5 +26,5 

Torr (6 m)  Torr +19,5 Zimon Wisjö, DanMag 
Entreprenad AB 

2019-11-27 5,4 m  +20,1 Fredrik Andersson, Sigma 
Civil AB 

2020-08-26  3,54 m +22,96 
Mohammed Al-
Naqshabandy Sigma Civil 
AB 

19SC03 

2019-11-09 

+24,5 +25,4 

Torr (2,6 m)  Torr +21,9 Zimon Wisjö, DanMag 
Entreprenad AB 

2019-11-27 2,4 m  +22,1 Fredrik Andersson, Sigma 
Civil AB 

2020-08-26  3,50 m  Torr +21,9 
Mohammed Al-
Naqshabandy Sigma Civil 
AB 

19SC06 

2019-11-09 

+21,4 +22,6 

2,2 m  +19,2 Zimon Wisjö, DanMag 
Entreprenad AB 

2019-11-27 2,2 m  +19,2 Fredrik Andersson, Sigma 
Civil AB 

2020-08-26  3,76 m +18,84 
Mohammed Al-
Naqshabandy Sigma Civil 
AB 

19SC12 

2019-11-09 

+20,0 +20,8 

1,8 m  +18,2 Zimon Wisjö, DanMag 
Entreprenad AB 

2019-11-27 1,2 m  +18,8 Fredrik Andersson, Sigma 
Civil AB 

2020-08-26  2,28 m +18,52 
Mohammed Al-
Naqshabandy Sigma Civil 
AB 

19SC28 

2019-11-09 

+22,2 +23,2 

5,3 m  +16,9 Zimon Wisjö, DanMag 
Entreprenad AB 

2019-11-27 0,6 m ovan 
markytan  +22,8 Fredrik Andersson, Sigma 

Civil AB 

2020-08-26  0,89 m +22,31 
Mohammed Al-
Naqshabandy Sigma Civil 
AB 

19SC31 

2019-11-09 

+19,1 +20,1 

5,2 m  +13,9 Zimon Wisjö, DanMag 
Entreprenad AB 

2019-11-27 1,1 m  +18 Fredrik Andersson, Sigma 
Civil AB 

2020-08-26  2,45 m +17,65 
Mohammed Al-
Naqshabandy Sigma Civil 
AB 

 
Det ska observeras att grundvattennivån varierar med årstid och nederbörd och kan återfinnas 
på andra nivåer än de ovan angivna. Den första avläsningen gjordes i samband med installation 
varför dessa mätningar är mer osäkra än den efterföljande mätningen. 
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9 Härledda värden 

 Hållfasthets- och deformationsegenskaper 
 
Härledda värden för friktionsvinkel och elasticitetsmodul har för friktionsjord utvärderats från 
CPTu-sondering med stöd av TR Geo 13 och SGI Information 15. 
 
Härledda värden för odränerad skjuvhållfasthet har för kohesionsjord utvärderats från CPTu-
sondering med stöd av SGI Information 15. 

10 Värdering av undersökning 
Ingen brister eller avvikelser noterades i samband med den geotekniska undersökningen. 
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DanMag Entreprenad AB 

 
Uppdragsnamn 
Alsike vrå 
 
Uppdragsgivare 
Sigma civil 
 

 

Er handläggare 
Daniel belin 
 
Maskintyp 
Maskin: Geomachine GM75 GT 
Årsmodell: 2018 
 
 

Datum 
2019-11-11 
 
Uppdrag och Syfte 
 

Plats och projektinformation 

Knivsta, Alsike 

Kontaktpersoner 

Zimon Wisjö, DanMag. 

Daniel Belin, DanMag 

Utförda moment 
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DanMag Entreprenad AB 

Väderförhållanden 

 

 

Datum Temp Kommentar Sign. 

19-11-11 4°  ZW 

19-11-12 6°  ZW 
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Utförda Skr 

Sonderingspunkt Datum Kommentar Sign. 

19SC24 19-11-11 Stopp 0,7m. Inget prov. Jb2 utf. ZW 

19SC27 19-11-11 Skruv utf. till 2,6m. Jb2 utf. ZW 

19SC28 19-11-11 5m enl. Program. ZW 

19SC23 19-11-11 Skr. Struken ur program. Bergnivå 0,7m ZW 

19SC31 19-11-12 5m enl. program ZW 

19SC30 19-11-12 3m enl. program ZW 

19SC29 19-11-12 Stopp 0,3m. Inget prov. JB2 utf. ZW 

19SC01 19-11-06 Stopp 4m  

19SC03 19-11-06 Stopp 1,8m  

19SC05 19-11-06 Stopp 4m  

19SC07 19-11-07 Stopp 4m  

19SC12 19-11-07 Stopp 4m  

19SC18 19-11-07 Stopp 2m  

19SC23 19-11-12 S  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Sida 5 (12) 

DanMag Entreprenad AB 

Utförda JB 

Sonderingspunkt Datum GVY Kommentar Sign. 

19SC22 19-11-11   ZW 

19SC23 19-11-11   ZW 

19SC24 19-11-11   ZW 

19SC27 19-11-11   ZW 

19SC29 19-11-12   ZW 

19SC01 19-11-06   ZW 

19SC02 19-11-06   ZW 

19SC03 19-11-06   ZW 

19SC04 19-11-06   ZW 

19SC05 19-11-06   ZW 

19SC06 19-11-07   ZW 

19SC07 19-11-07   ZW 

19SC08 19-11-07   ZW 

19SC09 19-11-07   ZW 

19SC12 19-11-07   ZW 

19SC18 19-11-07   ZW 

19SC19 19-11-07   ZW 

19SC21 19-11-09   ZW 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Sida 6 (12) 

DanMag Entreprenad AB 

Utförda Slb 

Sonderingspunkt Datum GVY Kommentar Sign. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Sida 7 (12) 

DanMag Entreprenad AB 

Utförda Vim 

Sonderingspunkt Datum Förborrning i m Kommentar Sign. 

    DB 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Sida 8 (12) 

DanMag Entreprenad AB 

Utförda CPT 

Sonderingspunkt Datum GVY Kommentar Sign. 

19SC24 19-11-11  Struken ur borrprog. Olämplig punkt. JB2 utf. ZW 

19SC28 19-11-11  Enl. prog. ZW 

19SC31 19-11-12  Enl. Prog. ZW 

19SC30 19-11-12  Enl. Prog ZW 

19SC29 19-11-12  CPT struken ur prog. Bergnivå 0,4m. JB2 utf. ZW 

19SC01 19-11-07  Enl. prog. ZW 

19SC04 19-11-07  Enl. prog. ZW 

19SC08 19-11-07  Enl. prog. ZW 

19SC10 19-11-07  Enl. prog. ZW 

19SC13 19-11-07  Enl. prog. ZW 

19SC16 19-11-07  Enl. prog. ZW 

19SC18 19-11-12  Struken pga jorddjup ZW 

19SC21 19-11-12  Struken pga hårdare sandjord ZW 

19SC27 19-11-12  Struken pga jorddjup ZW 

19SC24 19-11-12  Struken pga jorddjup ZW 

19SC29 19-11-12  Struken pga jorddjup ZW 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Sida 9 (12) 

DanMag Entreprenad AB 

Utförda Tr 

Sonderingspunkt Datum GVY Kommentar Sign. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Sida 10 (12) 

DanMag Entreprenad AB 

Utförda GV 

Sonderingspunkt Datum GVY Kommentar Sign. 

19SC24 19-11-11  Gv-rör bortplockat från prog. Bergnivå 2,2m. 
Torrt. ZW 

19SC28 19-11-11 7,12  ZW 

19SC31 19-11-12 6,21  ZW 

19SC01 19-11-09 torr  ZW 

19SC03 19-11-09 torr  ZW 

19SC06 19-11-09 3,35  ZW 

19SC12 19-11-09 2,59  ZW 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Sida 11 (12) 

DanMag Entreprenad AB 

Utförda Hfa 

Sonderingspunkt Datum Kommentar Sign. 

   DB 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Sida 12 (12) 

DanMag Entreprenad AB 

Fritext: (Övrig information, avvikelser, observationer osv.) 
 
 

 
 
 

 



http://www.mrm.se/media/mark/matosakerhet.pdf

Uppdragsgivare:

Adress:

Ansvarig Geotekniker:

Objekt:

Uppdragsnummer: 148349

Sektion

 /

Borrhål

###### #######

19SC01 0,0 - 0,3 Skr 23,6 29,9 ###### ####### 5B/4

######

###### #######

0 0,3 - 1,0 Skr 36,3 60,9 ###### ####### 4B/3

######

###### #######

0 1,0 - 2,0 Skr 31,2 62,7 ###### ####### 4B/3

######

###### #######

0 2,0 - 3,0 Skr 34,2 49,9 ###### ####### 4B/3

######

###### #######

0 3,0 - 4,0 Skr 36,1 42,1 ###### ####### 4B/3

######

###### #######

0 0,0 0,0 0,0 ###### ###### ###### ####### 0,00

######

###### #######

19SC03 0,0 - 0,3 Skr 19,6 31,1 ###### 0,0 5B/4

######

#######

0,0 0,3 - 1,0 Skr 28,3 61,2 ###### 0,0 4B/3

###### #######

0,0 1,0 - 1,8 Skr 22,6 45,1 ###### 0,0 4B/3

######

###### #######

0 0,0 0,0 0,0 ###### ###### ###### 0,0 0,00

######

###### #######

19SC05 0,0 - 0,5 Skr 17,9 ###### ###### 0,0 5B/4

######

###### #######

0 0,5 - 1,1 Skr 23,3 ###### ###### ####### 4A/3

######

###### #######

0 1,1 - 2,0 Skr 42,2 71,4 ###### ####### 4B/3

######

###### #######

0 2,0 - 3,0 Skr 38,2 44,2 ###### 0,0 4B/3

######

###### #######

0 3,0 - 4,0 Skr 47,2 50,8 ###### ####### 4B/3

######

Per Carlsson

Provningsansvarig:

Enligt standard: 1CEN/ISO-TS 17892-1:2014 | 2 f.d. SS 027120 | 3 SS 027114:1989 | 4 SS 027105 | 5 AMA Anläggning 17

Fredrik Andersson

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nivå            

m

0,00

0,00vCl

vCl

Vatten- 

kvot1, %

Skrym- 

densitet3 

t/m3

vCl

vCl

husasiCl pr

RAPPORT: S 191847

191128

191125-28

191106-12

Anmärkning

Mtrl typ / 

tjälf. 

klass5

Konflyt-

gräns2, 

%

Glöd- 

gningsför- 

lust4, %

191108+13

Reg.nummer: 191108-2

Utfärdad av ackrediterat laboratorium

 Undersökningen utförd av:

Prov inkom:

Provt.datum:

Unders. datum:

Rapport utfärdad:

Sigma Civil AB

Marieviksgatan 19 C, 3 tr, 100 74 Stockholm

Alsike-Vrå

Gråbrun rostfläckig varvig LERA 

med tunna finsandsskikt 
vCl (fsa)

husiCl pr

Cldc

Gråbrun rostfläckig 

TORRSKORPELERA 

Gråbrun rostfläckig varvig LERA 

torrskorpekaraktär 

Mg[husasiCl pr]

Mg[clSa]

Brun humushaltig sandig siltig 

LERA med växtdelar 

Gråbrun rostfläckig varvig LERA

Cldc

vCl(dc)

Okulär klassificering

Förkortning 

(enl. SGF         

2016-11-01)

Prov-

tagare

0

Brun humushaltig siltig LERA med 

växtdelar 

Gråbrun rostfläckig 

TORRSKORPELERA 

Gråbrun rostfläckig varvig 

TORRSKORPELERA 

0

Fyllning: Brun humushaltig sandig 

siltig LERA med växtdelar samt 

gruskorn 

Fyllning: Gråbrun lerig SAND

vCldc

Grå varvig LERA

Grå varvig LERA

Grå varvig LERA

Mitta AB
Tavastgatan 34                          
118 24 STOCKHOLM
Tel 08-764 46 66

Sida 1 av 5

Bilaga 2



http://www.mrm.se/media/mark/matosakerhet.pdf

Uppdragsgivare:

Adress:

Ansvarig Geotekniker:

Objekt:

Uppdragsnummer: 148349

Sektion

 /

Borrhål

###### #######

19SC07 0,0 - 0,3 Skr 15,4 ###### ###### ####### 5B/4

######

###### #######

0 0,3 - 1,0 Skr 7,6 ###### ###### ####### 3B/2

######

###### #######

0 1,0 - 2,0 Skr 40,6 56,5 ###### ####### 4B/3

######

###### #######

0 2,0 - 3,0 Skr 36,9 50,6 ###### ####### 4B/3

######

###### #######

0 3,0 - 3,2 Skr 33,3 45,6 ###### ####### 4B/3

######

###### #######

0 3,2 - 4,0 Skr 48,9 55,5 ###### ####### 4B/3

######

###### #######

0,0 0,0 0,0 0,0 ###### ###### ###### 0,0 0,00

######

#######

19SC12 0,0 - 0,1 Skr 16,0 ###### ###### 0,0 5B/4

###### #######

0,0 0,1 - 0,4 Skr 16,5 32,4 ###### 0,0 5A/4

######

###### #######

0,0 0,4 - 0,7 Skr 25,6 74,9 ###### 0,0 4B/3

######

###### #######

0,0 0,7 - 1,0 Skr 44,8 81,5 ###### 0,0 4B/3

######

###### #######

0,0 1,0 - 2,0 Skr 40,8 75,5 ###### ####### 4B/3

######

###### #######

0,0 2,0 - 3,0 Skr 44,6 56,0 ###### ####### 4B/3

######

###### #######

0,0 3,0 - 4,0 Skr 47,2 48,3 ###### 0,0 4B/3

######

###### #######

0,0 0,0 0,0 0,0 ###### ###### ###### ####### 0,00

######

Per Carlsson
Provningsansvarig:

Enligt standard: 1CEN/ISO-TS 17892-1:2014 | 2 f.d. SS 027120 | 3 SS 027114:1989 | 4 SS 027105 | 5 AMA Anläggning 17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anmärkning

0,00

0,00

Nivå            

m

Rapport S 191847

Sigma Civil AB Reg.nummer:

Fredrik Andersson Provt.datum: 191106-12

Alsike-Vrå Unders. datum: 191125-28

191108-2

Rapport utfärdad: 191128

ClBrungrå rostfläckig LERA

Brungrå finsandig siltig 

TORRSKORPELERA 
fsasiCldc

Brungrå rostfläckig LERA 

torrskorpekaraktär 
Cl(dc)

Brungrå rostfläckig LERA

 Undersökningen utförd av:

Fyllning: Brun grusig siltig SAND

Brungrå varvig LERA vCl

Grå varvig LERA vCl

0,0

Brungrå rostfläckig LERA Cl

Okulär klassificering

Grå varvig LERA vCl

0,0

Fyllning: Brungrå humushaltig 

sandig siltig LERA med gruskorn 
Mg[husasiCl]

Brungrå varvig LERA vCl

Grå varvig LERA med gruskorn vCl

Fyllning: Brun humushaltig sandig 

siltig LERA med växtdelar samt 

gruskorn 

Mg[husasiCl pr]

Mg[grsiSa]

Vatten- 

kvot1, %

Konflyt-

gräns2, 

%

Skrym- 

densitet3 

t/m3

Glöd- 

gningsför- 

lust4, %

Mtrl typ / 

tjälf. 

klass5

Prov-

tagare

0,00

0,00

Marieviksgatan 19 C, 3 tr, 100 74 Stockholm Prov inkom:

Utfärdad av ackrediterat laboratorium

191108+13

Förkortning 

(enl. SGF         

2016-11-01)

0,00

Cl

Mitta AB
Tavastgatan 34                          
118 24 STOCKHOLM
Tel 08-764 46 66

Sida 2 av 5

Digitalt signerat av Per Carlsson
DN: C=SE, OU=Geolab Sthlm, 
O=Mitta AB, CN=Per Carlsson, 
E=per.carlsson@mitta.se
Orsak: Jag godkänner dokumentet
Plats: 
Datum: 2019-11-28 15:58:04

Per 
Carlsson
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Uppdragsgivare:

Adress:

Ansvarig Geotekniker:

Objekt:

Uppdragsnummer: 148349

Sektion

 /

Borrhål

###### #######

19SC18 0,0 - 0,2 Skr 20,8 40,9 ###### ####### 5A/4

0 ######

0 ###### #######

0,0 0,2 - 1,0 Skr 24,8 60,6 ###### ####### 4B/3

######

0 ###### #######

0,0 1,0 - 1,4 Skr 21,5 34,4 ###### ####### 4B/3

######

###### #######

0,0 1,4 - 1,7 Skr 17,6 32,4 ###### ####### 4B/3

######

###### #######

0,0 1,7 - 2,0 Skr 5,9 ###### ###### ####### 3B/2

######

###### #######

0,0 0,0 0,0 0,0 ###### ###### ###### ####### 0,00

0,0 ######

0,0 ###### #######

19SC27 0,0 - 0,2 Skr 38,5 ###### ###### 0,0 5B/4

######

#######

0,0 0,2 - 0,4 Skr 22,2 ###### ###### 0,0 5A/4

###### #######

0,0 0,4 - 0,6 Skr 19,1 26,6 ###### 0,0 5A/4

######

###### #######

0,0 0,6 - 1,0 Skr 31,3 59,5 ###### 0,0 4B/3

######

###### #######

0,0 1,0 - 1,5 Skr 18,5 47,4 ###### 0,0 4B/3

######

###### #######

0,0 1,5 - 2,0 Skr 18,6 ###### ###### ####### 3B/2

######

###### #######

0,0 2,0 - 2,6 Skr 8,3 ###### ###### ####### 3B/2

######

###### #######

0,0 0,0 0,0 0,0 ###### ###### 0,00 0,0 0,00

######

###### #######

0,0 0,0 0,0 0,0 ###### ###### ###### ####### 0,00

######

Per Carlsson
Provningsansvarig:

Enligt standard: 1CEN/ISO-TS 17892-1:2014 | 2 f.d. SS 027120 | 3 SS 027114:1989 | 4 SS 027105 | 5 AMA Anläggning 17

Utfärdad av ackrediterat laboratorium

Marieviksgatan 19 C, 3 tr, 100 74 Stockholm Prov inkom: 191108+13

Rapport S 191847

Sigma Civil AB Reg.nummer: 191108-2

Fredrik Andersson Provt.datum: 191106-12

Alsike-Vrå Unders. datum: 191125-28

Rapport utfärdad: 191128

Nivå            

m
Okulär klassificering

Förkortning 

(enl. SGF         

2016-11-01)

Prov-

tagare

Vatten- 

kvot1, %

Konflyt-

gräns2, 

%

Skrym- 

densitet3 

t/m3

Glöd- 

gningsför- 

lust4, %

Mtrl typ / 

tjälf. 

klass5

Anmärkning

Brun humushaltig siltig 

TORRSKORPELERA 
husiCldc 0,00

Gråbrun rostfläckig varvig 

TORRSKORPELERA med tunna 

siltskikt

vCldc (si) 0,00

Gråbrun rostfläckig varvig LERA 

med tunna finsandsskikt 
vCl (fsa) 0,00

Gråbrun rostfläckig varvig LERA 

med tunna finsandsskikt 
vCl (fsa) 0,00

Brunt sandigt siltigt GRUS med 

lerklumpar
sasiGr 0,00

0,0 0,00

Fyllning: Brun humushaltig sandig 

siltig LERA med växtdelar
Mg[husasiCl pr] 0,00

Fyllning: Gråbrun sandig siltig 

LERA torrskorpekaraktär 
Mg[sasiCl(dc)] 0,00

Gråbrun rostfläckig siltig 

TORRSKORPELERA 
siCldc 0,00

Grå rostfläckig 

TORRSKORPELERA 
Cldc 0,00

Brun rostfläckig LERA med tunna 

finsandsskikt torrskorpekaraktär 
Cl(dc) (fsa) 0,00

Brun grusig siltig SAND med 

lerklumpar samt växtdelar 
grsiSa pr 0,00

Brun grusig siltig SAND med 

lerklumpar
grsiSa 0,00

0,0 0,00

0,0 0,00

 Undersökningen utförd av:

Mitta AB
Tavastgatan 34                          
118 24 STOCKHOLM
Tel 08-764 46 66

Sida 3 av 5
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Uppdragsgivare:

Adress:

Ansvarig Geotekniker:

Objekt:

Uppdragsnummer: 148349

Sektion

 /

Borrhål

###### #######

19SC28 0,0 - 0,3 Skr 25,7 ###### ###### ####### 5B/4

0 ######

###### #######

0,0 0,3 - 0,4 Skr 32,8 60,3 ###### ####### 4B/3

######

###### #######

0,0 0,4 - 1,0 Skr 23,4 45,5 ###### ####### 5A/4

######

###### #######

0,0 1,0 - 1,3 Skr 54,4 79,1 ###### ####### 4B/3

######

###### #######

0,0 1,3 - 2,0 Skr 22,1 ###### ###### ####### 4B/3

######

###### #######

0,0 2,0 - 3,0 Skr 51,3 58,1 ###### ####### 4B/3

######

###### #######

0,0 3,0 - 4,0 Skr 51,4 48,1 ###### 0,0 4B/3

######

#######

0,0 4,0 - 5,0 Skr 54,4 51,0 ###### 0,0 4B/3

###### #######

0,0 0,0 0,0 0,0 ###### ###### ###### 0,0 0,00

######

###### #######

19SC30 0,05 - 0,4 Skr 22,6 30,9 ###### 0,0 5A/4

######

###### #######

0,0 0,4 - 0,6 Skr 24,9 51,2 ###### 0,0 4B/3

######

###### #######

0,0 0,6 - 0,8 Skr 43,2 62,7 ###### ####### 4B/3

######

###### #######

0,0 0,8 - 1,0 Skr 39,6 75,4 ###### ####### 4B/3

######

###### #######

0,0 1,0 - 2,0 Skr 36,0 56,1 ###### 0,0 4B/3

######

###### #######

0,0 2,0 - 3,0 Skr 53,6 58,0 ###### ####### 4B/3

######

Per Carlsson
Provningsansvarig:

Enligt standard: 1CEN/ISO-TS 17892-1:2014 | 2 f.d. SS 027120 | 3 SS 027114:1989 | 4 SS 027105 | 5 AMA Anläggning 17

Utfärdad av ackrediterat laboratorium

Rapport S 191847

Sigma Civil AB Reg.nummer: 191108-2

Fredrik Andersson Provt.datum: 191106-12

Marieviksgatan 19 C, 3 tr, 100 74 Stockholm Prov inkom: 191108+13

Alsike-Vrå Unders. datum: 191125-28

Rapport utfärdad: 191128

Nivå            

m
Okulär klassificering

Förkortning 

(enl. SGF         

2016-11-01)

Prov-

tagare

Vatten- 

kvot1, %

Konflyt-

gräns2, 

%

Skrym- 

densitet3 

t/m3

Glöd- 

gningsför- 

lust4, %

Mtrl typ / 

tjälf. 

klass5

Anmärkning

Fyllning: Brun humushaltig sandig 

siltig LERA med växtdelar 
Mg[husasiCl pr] 0,00

Grå rostfläckig LERA 

torrskorpekaraktär 
Cl(dc) 0,00

Brun finsandig siltig LERA fsasiCl 0,00

Brungrå varvig LERA vCl 0,00

Brun grusig sandig LERA grsaCl 0,00

Brungrå varvig LERA vCl 0,00

Brungrå varvig LERA vCl 0,00

Grå varvig LERA vCl 0,00

0,0 0,00

Brun finsandig siltig LERA fsasiCl 0,00

Gråbrun rostfläckig LERA 

torrskorpekaraktär 
Cl(dc) 0,00

Grå rostfläckig LERA Cl 0,00

Brungrå rostfläckig LERA Cl 0,00

Gråbrun rostfläckig LERA Cl 0,00

Brungrå varvig LERA vCl 0,00

 Undersökningen utförd av:

Mitta AB
Tavastgatan 34                          
118 24 STOCKHOLM
Tel 08-764 46 66

Sida 4 av 5
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Uppdragsgivare:

Adress:

Ansvarig Geotekniker:

Objekt:

Uppdragsnummer: 148349

Sektion

 /

Borrhål

###### #######

19SC31 0,05 - 0,4 Skr 14,7 ###### ###### ####### 5A/4

######

###### #######

0,0 0,4 - 0,5 Skr 22,5 36,5 ###### ####### 5A/4

######

###### #######

0,0 0,5 - 1,0 Skr 32,0 64,1 ###### ####### 4B/3

######

###### #######

0,0 1,0 - 2,0 Skr 31,8 54,0 ###### ####### 4B/3

######

###### #######

0,0 2,0 - 3,0 Skr 36,2 64,8 ###### ####### 4B/3

######

###### #######

0,0 3,0 - 4,0 Skr 56,3 68,3 ###### ####### 4B/3

0,0 ######

###### #######

0,0 4,0 - 5,0 Skr 52,2 54,1 ###### 0,0 4B/3

######

#######

0,0 0,0 0,0 0,0 ###### ###### ###### 0,0 0,00

###### #######

0,0 0,0 0,0 0,0 ###### ###### ###### 0,0 0,00

######

###### #######

0,0 0,0 0,0 0,0 ###### ###### ###### 0,0 0,00

######

###### #######

0,0 0,0 0,0 0,0 ###### ###### ###### 0,0 0,00

######

###### #######

0,0 0,0 0,0 0,0 ###### ###### ###### ####### 0,00

######

###### #######

0,0 0,0 0,0 0,0 ###### ###### ###### ####### 0,00

######

###### #######

0,0 0,0 0,0 0,0 ###### ###### ###### 0,0 0,00

######

###### #######

0,0 0,0 0,0 0,0 ###### ###### ###### ####### 0,00

######

Per Carlsson
Provningsansvarig:

Enligt standard: 1CEN/ISO-TS 17892-1:2014 | 2 f.d. SS 027120 | 3 SS 027114:1989 | 4 SS 027105 | 5 AMA Anläggning 17

Utfärdad av ackrediterat laboratorium

Rapport S 191847

Sigma Civil AB Reg.nummer: 191108-2

Fredrik Andersson Provt.datum: 191106-12

Marieviksgatan 19 C, 3 tr, 100 74 Stockholm Prov inkom: 191108+13

Alsike-Vrå Unders. datum: 191125-28

Rapport utfärdad: 191128

Nivå            

m
Okulär klassificering

Förkortning 

(enl. SGF         

2016-11-01)

Prov-

tagare

Vatten- 

kvot1, %

Konflyt-

gräns2, 

%

Skrym- 

densitet3 

t/m3

Glöd- 

gningsför- 

lust4, %

Mtrl typ / 

tjälf. 

klass5

Anmärkning

Fyllning: Gråbrun sandig lerig 

SILT med växtdelar samt gruskorn 
Mg[saclSi pr] 0,00

Brun finsandig siltig LERA 

torrskorpekaraktär 
fsasiCl(dc) 0,00

Grå rostfläckig 

TORRSKORPELERA 
Cldc 0,00

Brun rostfläckig LERA 

torrskorpekaraktär 
Cl(dc) 0,00

Brungrå rostfläckig LERA Cl 0,00

Grå varvig LERA vCl 0,00

Grå varvig LERA vCl 0,00

0,0 0,00

0,0 0,00

0,0 0,00

0,0 0,00

0,0 0,00

0,0 0,00

0,0 0,00

0,0 0,00

 Undersökningen utförd av:

Mitta AB
Tavastgatan 34                          
118 24 STOCKHOLM
Tel 08-764 46 66

Sida 5 av 5



Rapport S 191848
Utfärdad av ackrediterat laboratorium

 

http://www.mrm.se/media/mark/matosakerhet.pdf

Uppdragsgivare: Sigma Civil AB Undersökningsdatum: 191108-2
Ansvarig Geotekniker: Fredrik Andersson Alsike-Vrå

Adress: Marieviksgatan 19 C, 3 tr, 100 74 Stockholm 148349

Skrym- Flyt- Skjuv- Glödg-

Borrhål Nr. Djup Tub ID Okulär klassificering Provtagare densitet1 gräns3 hållfast- Sensitivitet ningsför-

m ton/m^3 (+) (-) % het4, kPa lust5, %

455 Gråbrun rostfläckig varvig LERA torrskorpekaraktär vCl(dc) Kv St II Ø 50mm 1,69 4B/3

19SC10 2,0 486 Gråbrun rostfläckig varvig LERA torrskorpekaraktär vCl(dc) Kv St II Ø 50mm 1,68 59 0 0 82,7 62,4 4,7 ####### 4B/3

604 Kv St II Ø 50mm 1,64 0

41 Gråbrun något rostfläckig varvig LERA med gruskorn vCl Kv St II Ø 50mm 1,61 4B/3

19SC10 3,3 131 Gråbrun något rostfläckig varvig LERA vCl Kv St II Ø 50mm 1,67 67 2 -1 66,2 19,0 12,9 ####### 4B/3

556 Kv St II Ø 50mm 1,69 0

33 Gråbrun varvig LERA vCl Kv St II Ø 50mm 1,74 4B/3

19SC10 4,0 36 Brungrå varvig LERA med gruskorn vCl Kv St II Ø 50mm 1,77 53 2 -1 49,9 17,6 15,3 ####### 4B/3

186 Kv St II Ø 50mm 1,72 0

0 0 0 0 0,00 0

0 0,0 0 0 0 0 0,00 ### ### ### ###### ######## ######### ####### 0

0 0 0,00 0

0 0 0 0 0,00 0

0 0,0 0 0 0 0 0,00 ### ### ### ###### ######## ######### ####### 0

0 0 0,00 0

0 0 0 0 0,00 0

0 0,0 0 0 0 0 0,00 ### ### ### ###### ######## ######### ####### 0

0 0 0,00 0

0 0 0 0 0,00 0

0 0,0 0 0 0 0 0,00 ### ### ### ###### ######## ######### ####### 0

0 0 0,00 0

0 0 0 0 0,00 0

0 0,0 0 0 0 0 0,00 ### ### ### ###### ######## ######### ####### 0

0 0 0,00 0

0 0 0 0 0,00 0

0 0,0 0 0 0 0 0,00 ### ### ### ###### ######## ######### ####### 0

0 0 0,00 0

0 0 0 0 0,00 0

0 0,0 0 0 0 0 0,00 ### ### ### ###### ######## ######### ####### 0

0 0 0,00 0

 Undersökningen utförd av: Per Carlsson
Provningsansvarig:

Enligt standard: 1 SS-EN ISO 17892-2:2014 | 2CEN/ISO-TS 17892-1:2014 | 3 SS 027120 | 4 SS 027125 | 5SS 027105

191108
191109
191126

AnmärkningFörkortning

Registreringsnr:

Objekt:

Uppdrag nr.:

Prov inkom:
Provningsdatum:
Rapporten utfärdad:

Vattenkvot2

%

191114

Mitta AB
Tavastgatan 34                          
118 24 STOCKHOLM
Tel 08-764 46 66

Digitalt signerat av Per Carlsson
DN: C=SE, OU=Geolab Sthlm, O=Mitta AB, 
CN=Per Carlsson, E=per.carlsson@mitta.se
Orsak: Jag godkänner dokumentet
Plats: 
Datum: 2019-11-26 15:11:20

Per Carlsson
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Rapportnummer: S 191849
Registreringsnummer: 191108-2

Utfärdad av ackrediterat laboratorium

Redovisning av CRS-försök enligt SS 27126:1991
Beställare: Sigma Civil AB Provtagningsdatum:

Adress: Marieviksgatan 19C, 3 tr, 100 74 Stockholm Prov inkom: 

Objekt: Alsike-Vrå Undersökningsdatum: 

Uppdrag Nr.: 148349                                                                                                                  .Utförts av:

Ansvarig geotekniker: Fredrik Andersson

Borrhål/sektion: 19SC10 Djup, m: 2,0 CRS nummer: 3

Jordart: Enligt SGF beteckningssytem 2016 Deformationshastighet, %/tim: 0,74

Vattenkvot, %: 59 *SS-EN ISO 17892-1:2014  Provhöjd/diameter, mm: 20/50

Skrymdensitet, t/m 3 : 1,68 *SS 027114:1989 Provningstempratur, °c: 16,3

Deformationsegenskaper

Anm.

TolkaCRS utformas av LABVERK, www.labverk.se

1 Källa: Skjuvhållfasthet -utvärdering i kohesionsjord, SGI Information 3. * Akrediterade metoder.

 Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.  

Kunden har informerats om mätosäkerheten vid kontraktsgenomgången.    http://mrm.se/sv/vaeg-och-geolab-stockholm.aspx

Någorlunda

0

σ'L, kPa

vCl(dc)

191109

191108

191125-27

2019-11-28 10:05 Rådata: 19SC10 2,0m 191125.gds

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 27126:1991. Utrustningens egendeformation är beaktad.

M'
180 3351 8,5311

Per Carlsson

Provtagningskvalitet1

1,4E-08 5,93,2E-10
Cv min., m

2
/s ki, m/s βkσ'c, kPa ML, kPa
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www.mitta.se
T. 08-76 44 666
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Sthlm, O=Mitta AB, CN=Per 
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dokumentet
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Datum: 2019-11-28 10:10:59

Per 
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Rapportnummer: S 191849
Registreringsnummer: 191108-2

Utfärdad av ackrediterat laboratorium

Redovisning av CRS-försök enligt SS 27126:1991
Beställare: Sigma Civil AB Provtagningsdatum:

Adress: Marieviksgatan 19C, 3 tr, 100 74 Stockholm Prov inkom: 

Objekt: Alsike-Vrå Undersökningsdatum: 

Uppdrag Nr.: 148349                                                                                                                  .Utförts av:

Ansvarig geotekniker: Fredrik Andersson

Borrhål/sektion: 19SC10 Djup, m: 2,0 CRS nummer: 3

Jordart: Enligt SGF beteckningssytem 2016 Deformationshastighet, %/tim: 0,74

Vattenkvot, %: 59 *SS-EN ISO 17892-1:2014  Provhöjd/diameter, mm: 20/50

Skrymdensitet, t/m 3 : 1,68 *SS 027114:1989 Provningstempratur, °c: 16,3

Deformationsegenskaper och portryck

Anm.

* 

Akredit
10% av totalspänning

20% av totalspänning

vCl(dc)

191109

191108

191125-27

Per Carlsson

0

2019-11-28 10:05 Rådata: 19SC10 2,0m 191125.gds

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 27126:1991. Utrustningens egendeformation är beaktad.
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Rapportnummer: S 191849
Registreringsnummer: 191108-2

Utfärdad av ackrediterat laboratorium

Redovisning av CRS-försök enligt SS 27126:1991
Beställare: Sigma Civil AB Provtagningsdatum:

Adress: Marieviksgatan 19C, 3 tr, 100 74 Stockholm Prov inkom: 

Objekt: Alsike-Vrå Undersökningsdatum: 

Uppdrag Nr.: 148349                                                                                                                  .Utförts av:

Ansvarig geotekniker: Fredrik Andersson

Borrhål/sektion: 19SC10 Djup, m: 2,0 CRS nummer: 3

Jordart: Enligt SGF beteckningssytem 2016 Deformationshastighet, %/tim: 0,74

Vattenkvot, %: 59 *SS-EN ISO 17892-1:2014  Provhöjd/diameter, mm: 20/50

Skrymdensitet, t/m 3 : 1,68 *SS 027114:1989 Provningstempratur, °c: 16,3

Permeabilitetsegenskaper

Anm.

191109

191108

191125-27

Per Carlsson

ki, m/s βk

3,2E-10 5,9

vCl(dc)

2019-11-28 10:05

0

Rådata: 19SC10 2,0m 191125.gds

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 27126:1991. Utrustningens egendeformation är beaktad.

* Akrediterade metoder.

Vid utvärdering av permeabiliteten k har korrektion utförts så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC.
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Rapportnummer: S 191849
Registreringsnummer: 191108-2

Utfärdad av ackrediterat laboratorium

Redovisning av CRS-försök enligt SS 27126:1991
Beställare: Sigma Civil AB Provtagningsdatum:

Adress: Marieviksgatan 19C, 3 tr, 100 74 Stockholm Prov inkom: 

Objekt: Alsike-Vrå Undersökningsdatum: 

Uppdrag Nr.: 148349                                                                                                                  .Utförts av:

Ansvarig geotekniker: Fredrik Andersson

Borrhål/sektion: 19SC10 Djup, m: 2,0 CRS nummer: 3

Jordart: Enligt SGF beteckningssytem 2016 Deformationshastighet, %/tim: 0,74

Vattenkvot, %: 59 *SS-EN ISO 17892-1:2014  Provhöjd/diameter, mm: 20/50

Skrymdensitet, t/m 3 : 1,68 *SS 027114:1989 Provningstempratur, °c: 16,3

Deformationsegenskaper

Anm. 0

σ'c, kPa ML, kPa σ'L, kPa Provtagningskvalitet1

311180 3351 Någorlunda

Per Carlsson

vCl(dc)

Rådata: 19SC10 2,0m 191125.gds

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 27126:1991. Utrustningens egendeformation är beaktad.

* Akrediterade metoder.

2019-11-28 10:05

1 Källa: Skjuvhållfasthet -utvärdering i kohesionsjord, SGI Information 3.

191109

191108

191125-27

0

10

20

30

0 100 200 300

K
o

m
p

re
ss

io
n

 (
Ɛ)

, %

Effektivt vertikalt tryck (σ'v), kPa

Mitta AB
Tavastgatan 34
118 24 Stockholm
www.mitta.se
T. 08-76 44 666

Sida 4 av 4



*

Rapportnummer: S 191850
Registreringsnummer: 191108-2

Utfärdad av ackrediterat laboratorium

Redovisning av CRS-försök enligt SS 27126:1991
Beställare: Sigma Civil AB Provtagningsdatum:

Adress: Marieviksgatan 19C, 3 tr, 100 74 Stockholm Prov inkom: 

Objekt: Alsike-Vrå Undersökningsdatum: 

Uppdrag Nr.: 148349                                                                                                                      .Utförts av:

Ansvarig geotekniker: Fredrik Andersson

Borrhål/sektion: 19SC10 Djup, m: 3,3 CRS nummer: 1

Jordart: Enligt SGF beteckningssytem 2016 Deformationshastighet, %/tim: 0,77

Vattenkvot, %: 67 *SS-EN ISO 17892-1:2014 Provhöjd/diameter, mm: 20/50

Skrymdensitet, t/m 3 : 1,67 *SS 027114:1989 Provningstempratur, °c: 16,3

Deformationsegenskaper

Anm.

TolkaCRS utformas av LABVERK, www.labverk.se

1 Källa: Skjuvhållfasthet -utvärdering i kohesionsjord, SGI Information 3. * Akrediterade metoder.

 Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.  

Kunden har informerats om mätosäkerheten vid kontraktsgenomgången.    http://mrm.se/sv/vaeg-och-geolab-stockholm.aspx

M'
58 741 11,9135

Per Carlsson

Provtagningskvalitet1

1,2E-08 4,47,8E-10
Cv min., m

2
/s ki, m/s βkσ'c, kPa ML, kPa

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 27126:1991. Utrustningens egendeformation är beaktad.

2019-11-28 10:04 Rådata: 19SC10 3,25m 191125.gds
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Mitta AB
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118 24 Stockholm
www.mitta.se
T. 08-76 44 666
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Digitalt signerat av Per 
Carlsson
DN: C=SE, OU=Geolab Sthlm, 
O=Mitta AB, CN=Per Carlsson, 
E=per.carlsson@mitta.se
Orsak: Jag godkänner 
dokumentet
Plats: 
Datum: 2019-11-28 10:11:19

Per 
Carlsson
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Rapportnummer: S 191850
Registreringsnummer: 191108-2

Utfärdad av ackrediterat laboratorium

Redovisning av CRS-försök enligt SS 27126:1991
Beställare: Sigma Civil AB Provtagningsdatum:

Adress: Marieviksgatan 19C, 3 tr, 100 74 Stockholm Prov inkom: 

Objekt: Alsike-Vrå Undersökningsdatum: 

Uppdrag Nr.: 148349                                                                                                                      .Utförts av:

Ansvarig geotekniker: Fredrik Andersson

Borrhål/sektion: 19SC10 Djup, m: 3,3 CRS nummer: 1

Jordart: Enligt SGF beteckningssytem 2016 Deformationshastighet, %/tim: 0,77

Vattenkvot, %: 67 *SS-EN ISO 17892-1:2014 Provhöjd/diameter, mm: 20/50

Skrymdensitet, t/m 3 : 1,67 *SS 027114:1989 Provningstempratur, °c: 16,3

Deformationsegenskaper och portryck

Anm.

* 

Akredit
10% av totalspänning

20% av totalspänning

M'σ'L, kPa

135 11,9

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 27126:1991. Utrustningens egendeformation är beaktad.

2019-11-28 10:04 Rådata: 19SC10 3,25m 191125.gds

Per Carlsson
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Rapportnummer: S 191850
Registreringsnummer: 191108-2

Utfärdad av ackrediterat laboratorium

Redovisning av CRS-försök enligt SS 27126:1991
Beställare: Sigma Civil AB Provtagningsdatum:

Adress: Marieviksgatan 19C, 3 tr, 100 74 Stockholm Prov inkom: 

Objekt: Alsike-Vrå Undersökningsdatum: 

Uppdrag Nr.: 148349                                                                                                                      .Utförts av:

Ansvarig geotekniker: Fredrik Andersson

Borrhål/sektion: 19SC10 Djup, m: 3,3 CRS nummer: 1

Jordart: Enligt SGF beteckningssytem 2016 Deformationshastighet, %/tim: 0,77

Vattenkvot, %: 67 *SS-EN ISO 17892-1:2014 Provhöjd/diameter, mm: 20/50

Skrymdensitet, t/m 3 : 1,67 *SS 027114:1989 Provningstempratur, °c: 16,3

Permeabilitetsegenskaper

Anm.

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 27126:1991. Utrustningens egendeformation är beaktad.

* Akrediterade metoder.

Vid utvärdering av permeabiliteten k har korrektion utförts så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC.

Rådata: 19SC10 3,25m 191125.gds2019-11-28 10:04

0

Per Carlsson
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Rapportnummer: S 191850
Registreringsnummer: 191108-2

Utfärdad av ackrediterat laboratorium

Redovisning av CRS-försök enligt SS 27126:1991
Beställare: Sigma Civil AB Provtagningsdatum:

Adress: Marieviksgatan 19C, 3 tr, 100 74 Stockholm Prov inkom: 

Objekt: Alsike-Vrå Undersökningsdatum: 

Uppdrag Nr.: 148349                                                                                                                      .Utförts av:

Ansvarig geotekniker: Fredrik Andersson

Borrhål/sektion: 19SC10 Djup, m: 3,3 CRS nummer: 1

Jordart: Enligt SGF beteckningssytem 2016 Deformationshastighet, %/tim: 0,77

Vattenkvot, %: 67 *SS-EN ISO 17892-1:2014 Provhöjd/diameter, mm: 20/50

Skrymdensitet, t/m 3 : 1,67 *SS 027114:1989 Provningstempratur, °c: 16,3

Deformationsegenskaper

Anm.

191109

191108

191125-27

1 Källa: Skjuvhållfasthet -utvärdering i kohesionsjord, SGI Information 3.

Rådata: 19SC10 3,25m 191125.gds

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 27126:1991. Utrustningens egendeformation är beaktad.

* Akrediterade metoder.

2019-11-28 10:04

0

σ'c, kPa ML, kPa σ'L, kPa Provtagningskvalitet1

13558 741 God

Per Carlsson
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Rapportnummer: S 191851
Registreringsnummer: 191108-2

Utfärdad av ackrediterat laboratorium

Redovisning av CRS-försök enligt SS 27126:1991
Beställare: Sigma Civil AB Provtagningsdatum:

Adress: Marieviksgatan 19C, 3 tr, 100 74 Stockholm Prov inkom: 

Objekt: Alsike-Vrå Undersökningsdatum: 

Uppdrag Nr.: 148349                                                                                                                      .Utförts av:

Ansvarig geotekniker: Fredrik Andersson

Borrhål/sektion: 19SC10 Djup, m: 4,0 CRS nummer: 5

Jordart: Enligt SGF beteckningssytem 2016 Deformationshastighet, %/tim: 0,76

Vattenkvot, %: 53 *SS-EN ISO 17892-1:2014 Provhöjd/diameter, mm: 20/50

Skrymdensitet, t/m 3 : 1,77 *SS 027114:1989 Provningstempratur, °c: 16,3

Deformationsegenskaper

Anm.

TolkaCRS utformas av LABVERK, www.labverk.se

1 Källa: Skjuvhållfasthet -utvärdering i kohesionsjord, SGI Information 3. * Akrediterade metoder.

 Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.  

Kunden har informerats om mätosäkerheten vid kontraktsgenomgången.    http://mrm.se/sv/vaeg-och-geolab-stockholm.aspx

M'
48 817 15,8119

Per Carlsson

Provtagningskvalitet1

9,8E-09 4,86,4E-10
Cv min., m

2
/s ki, m/s βkσ'c, kPa ML, kPa

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 27126:1991. Utrustningens egendeformation är beaktad.

2019-11-28 10:10 Rådata: 19SC10 4,0m 191125.gds

Någorlunda
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Rapportnummer: S 191851
Registreringsnummer: 191108-2

Utfärdad av ackrediterat laboratorium

Redovisning av CRS-försök enligt SS 27126:1991
Beställare: Sigma Civil AB Provtagningsdatum:

Adress: Marieviksgatan 19C, 3 tr, 100 74 Stockholm Prov inkom: 

Objekt: Alsike-Vrå Undersökningsdatum: 

Uppdrag Nr.: 148349                                                                                                                      .Utförts av:

Ansvarig geotekniker: Fredrik Andersson

Borrhål/sektion: 19SC10 Djup, m: 4,0 CRS nummer: 5

Jordart: Enligt SGF beteckningssytem 2016 Deformationshastighet, %/tim: 0,76

Vattenkvot, %: 53 *SS-EN ISO 17892-1:2014 Provhöjd/diameter, mm: 20/50

Skrymdensitet, t/m 3 : 1,77 *SS 027114:1989 Provningstempratur, °c: 16,3

Deformationsegenskaper och portryck

Anm.

* 

Akredit
10% av totalspänning

20% av totalspänning

M'σ'L, kPa

119 15,8

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 27126:1991. Utrustningens egendeformation är beaktad.
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Rapportnummer: S 191851
Registreringsnummer: 191108-2

Utfärdad av ackrediterat laboratorium

Redovisning av CRS-försök enligt SS 27126:1991
Beställare: Sigma Civil AB Provtagningsdatum:

Adress: Marieviksgatan 19C, 3 tr, 100 74 Stockholm Prov inkom: 

Objekt: Alsike-Vrå Undersökningsdatum: 

Uppdrag Nr.: 148349                                                                                                                      .Utförts av:

Ansvarig geotekniker: Fredrik Andersson

Borrhål/sektion: 19SC10 Djup, m: 4,0 CRS nummer: 5

Jordart: Enligt SGF beteckningssytem 2016 Deformationshastighet, %/tim: 0,76

Vattenkvot, %: 53 *SS-EN ISO 17892-1:2014 Provhöjd/diameter, mm: 20/50

Skrymdensitet, t/m 3 : 1,77 *SS 027114:1989 Provningstempratur, °c: 16,3

Permeabilitetsegenskaper

Anm.

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 27126:1991. Utrustningens egendeformation är beaktad.

* Akrediterade metoder.

Vid utvärdering av permeabiliteten k har korrektion utförts så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC.

Rådata: 19SC10 4,0m 191125.gds2019-11-28 10:10

0

Per Carlsson

ki, m/s βk

6,4E-10 4,8

vCl

191109

191108

191125-27

0

20

40

60

1,0E-12 1,0E-11 1,0E-10 1,0E-09 1,0E-08 1,0E-07 1,0E-06 1,0E-05

K
o

m
p

re
ss

io
n

 (
Ɛ)

, %

Permeabilitet (k), m/s

Mitta AB
Tavastgatan 34
118 24 Stockholm
www.mitta.se
T. 08-76 44 666

Sida 3 av 4



* *

Rapportnummer: S 191851
Registreringsnummer: 191108-2
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1 Källa: Skjuvhållfasthet -utvärdering i kohesionsjord, SGI Information 3.

Rådata: 19SC10 4,0m 191125.gds
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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C P T - sondering
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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OC

8,8
17,7
19,5
23,1
26,4
29,7
33,3
36,6
40,0
43,3
46,7
49,8
53,2
56,6
60,0
63,3
66,7
70,1
73,6
76,8
80,2
83,1

vo

8,8
17,7
19,5
23,1
26,4
29,7
33,3
36,6
40,0
43,3
45,7
46,8
48,2
49,6
51,0
52,3
53,7
55,1
56,6
57,8
59,2
60,5

'vo 'c

368,4
376,9
360,4
295,4
163,7
139,0
128,9
125,4
117,3
110,8
105,4
105,4

127,5
128,3

kPa kPa kPa

fu

kPat/m3



1,80
0,00
1,90
1,70
1,70
1,70
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,70

0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58

((108,7))
((89,7))
((88,4))

52,3
54,3
53,4
46,3
29,1
25,7
24,3
23,9
22,8
21,9
21,2
21,3

((109,2))
25,0
25,3

((78,3))

o



44,6

(34,6)

OCR ID E MOC MNC

11,08
10,29

9,01
6,82
3,58
2,97
2,67
2,53
2,30
2,12
1,96
1,91

2,20
2,17

%

80,6 26,6
6,7
5,6
5,5

6,9

5,2

35,5
8,0
6,6
6,6

8,3

6,1

28,4
6,4
5,3
5,2

6,6

4,9

MPa MPa MPa

wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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C P T - sondering

Alsike-Vrå
148349

2019-11-27

1,00 m
1,00 m
2,10 m
2,60 m
my

Normal
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Djup  (m)

Alsike, Knivsta Kommun
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Projekt Plats
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Förborrningsdjup
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Referens
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Förborrat material
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Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

51811

0,690
0,007

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
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Skalfaktorer
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1,80
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Jordart

Anmärkning
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Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass



C P T - sondering
Alsike-Vrå
148349

2019-11-27

Alsike, Knivsta Kommun
19SC08
20191107
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Borrhål
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1015,9
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kPa kPa kPa

fu

kPat/m3
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o
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%
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MPa MPa MPa

wLwL



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Alsike-Vrå
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DanMag AB
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CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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Alexander Berglin
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CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007



C P T - sondering

Alsike-Vrå
148349

2019-11-27
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Operatör
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Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b
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0,690
0,007

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
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C P T - sondering
Alsike-Vrå
148349

2019-11-27

Alsike, Knivsta Kommun
19SC10
20191107

Projekt
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Plats
Borrhål
Datum
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19,3
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26,4
29,9
33,2
36,4
39,8
43,1
46,5
49,9
53,2
56,6
60,0
63,4
66,7
70,1
73,5
76,7
80,1
83,6
86,8
89,5

vo

8,8
17,7
19,3
22,9
26,4
29,9
32,2
33,4
34,8
36,1
37,5
38,9
40,2
41,6
43,0
44,4
45,7
47,1
48,5
49,7
51,1
52,6
53,8
55,1

'vo 'c
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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C P T - sondering

Alsike-Vrå
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Datum
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Areafaktor b
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0,06

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck
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4,20

Densitet
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Anmärkning

U:\Uppdrag\148349\05 Teknik\G\Arbetsarea\Conrad\19SC13.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass



C P T - sondering
Alsike-Vrå
148349

2019-11-27

Alsike, Knivsta Kommun
19SC13
20191107

Projekt

U:\Uppdrag\148349\05 Teknik\G\Arbetsarea\Conrad\19SC13.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till

0,00
1,00
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20

Sida 1 av 1

1,00
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,26

 
 
Si L
Si v L
Cl L
Cl L
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl L
Sa Med

Klassificering

OC
OC
OC
OC
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C P T - sondering

Alsike-Vrå
148349

2019-11-27

1,00 m
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Normal
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Datum
Areafaktor a
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C P T - sondering
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Borrhål
Datum

Djup  (m)
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1,40
1,60
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6,40
6,60
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Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
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Cl EL
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OC
OC
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OC
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OC
OC
OC
NC
NC
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NC
NC
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NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

8,8
17,7
19,2
22,4
25,7
29,1
32,5
35,9
39,2
42,6
46,0
49,4
52,7
56,1
59,5
62,9
66,2
69,6
73,0
76,4
79,7
83,1
86,5
89,9
93,2
96,6

100,0
103,4
106,7
110,1
113,5

vo

8,8
17,7
19,2
22,4
25,7
29,1
32,5
35,9
39,2
42,6
46,0
49,4
52,7
56,1
59,5
62,9
66,2
69,6
73,0
76,4
79,7
83,1
86,5
88,9
90,2
91,6
93,0
94,4
95,7
97,1
98,5

'vo 'c

165,0
145,6
107,8

95,5
110,0

97,3
81,2
69,2
68,2
65,0
67,1
69,3
46,9
46,0
45,1
44,2
43,3
42,4
41,5
40,6
39,7
38,8
37,9
37,0
36,1
35,2
34,3
33,4

kPa kPa kPa
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kPat/m3
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C P T - sondering

Alsike-Vrå
148349

2019-11-27
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0,01 m
6,54 m
5,30 m
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Operatör
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Datum
Areafaktor a
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0,690
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C P T - sondering
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NC
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NC
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0,1
1,7
5,3
8,9

12,2
15,6
19,0
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25,7
29,1
32,5
35,8
39,2
42,6
46,0
49,3
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69,7
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89,3

171,1
115,4
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1,80
1,80
1,80
1,70
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1,72
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1,72
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1,72
1,72
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1,72
1,72
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C P T - sondering

Alsike-Vrå
148349

2019-11-27

0,01 m
0,01 m
4,37 m
3,60 m
my

Normal

Zimon Wisjö

Djup  (m)

Alsike, Knivsta Kommun

19SC30

20191112

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

51714

0,690
0,007

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

3,60

Datum

 

0,00
-5,40
-5,40

0,00
-4,40
-4,40

0,00
-0,05
-0,05

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
0,60

0,60
4,20

Densitet
(ton/m3)

1,80
1,72 0,58

Jordart

Anmärkning
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Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass



C P T - sondering
Alsike-Vrå
148349

2019-11-27

Alsike, Knivsta Kommun
19SC30
20191112

Projekt
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Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till

0,00
0,01
0,21
0,41
0,61
0,81
1,01
1,21
1,41
1,61
1,81
2,01
2,21
2,41
2,61
2,81
3,01
3,21
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3,81
4,01
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Sida 1 av 1
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15,7
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33,3
36,9
43,2
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kPa kPa kPa
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Alsike-Vrå
148349
DanMag AB
Zimon Wisjö

2019-11-27

0,01 m
0,01 m
4,37 m
3,60 m
my

Normal

Alsike, Knivsta Kommun

19SC30

20191112

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

U:\Uppdrag\148349\05 Teknik\G\Arbetsarea\Conrad\19SC30.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

0 100 200 300 400 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

D
jup  (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, q

t
  MPa

Registrerat spetstryck, q
c
  MPa

Registrerad mantelfriktion, f
s
, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa

51714

Projektnummer

Borrföretag

Borrningsledare



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Sammanfattning 

Denna riskutredning för transporter av farligt gods har tagits fram för att utreda risksituationen 
avseende detaljplan för Vrå 1:11, 1:35, 1:110, 1:111, och 1:112. Planområdet är beläget i Alsike strax 
nordväst om Knivsta med Ostkustbanan strax väster om området. Ostkustbanan är en transportled för 
farligt gods och ligger inom 150 meter från planområdet vilket enligt Länsstyrelsens riskpolicy (Lst 
2006) innebär att riskfrågor skall beaktas vid fysisk planering.  

Detaljplanen syftar till att pröva områdets bostadsändamål. Enligt uppgifter från beställare kommer 
troligen cirka 170 lägenheter i flerbostadshus samt cirka 70 lägenheter i småhus byggas. 
Transporterade mängder farligt gods på Ostkustbanan har baserats på uppgifter från två olika källor, 
dels från Trafikverket och dessutom från brandkåren Attunda. På järnvägen transporteras farligt gods 
från alla klasser av farligt gods men brandfarliga vätskor (bensin, flygbränsle mm) är den klass där det 
transporteras flest vagnar per år. I riskanalysen räknades transporterna av farligt gods upp till år 2040.  

Riskutredningen behandlade förutom ett utgångsscenario även osäkerhetsanalyser på faktorerna 
transporterade mängder farligt gods och antal personer, skydd från nuvarande bullerskydd samt 
Ostkustbanans framtida placering.  

Resultat från riskanalysen visar att individrisken är på en acceptabel nivå från ca 15 meter från 
järnvägen. Osäkerhetsanalysen visar att detta avstånd inte ändras nämnvärt även om transporterade 
mängder farligt gods och antal personer i området höjs eller om skyddet från det nuvarande 
bullerskyddet tas bort. Däremot kommer avståndet flyttas 10 meter närmare planområdet om antalet 
spår på Ostkustbanan utökas till 4. Men eftersom planområdet som närmast ligger 70 meter från 
Ostkustbanan ges acceptabla individrisknivåer även om Ostkustbanan expanderas. 

Samhällsrisken ligger på en nivå där rimliga skyddsåtgärder ska införas innan risknivån kan godtas. 
Sammanfattningsvis föreslås följande åtgärder:  

• Att bebyggelse inom 165 meter från Ostkustbanan inte enbart kan utrymmas i riktning mot 
järnvägen.  

• Att friskluftsintag på bebyggelse inom 150 meter är placerad i högt läge och/eller vänd bort 
från järnvägen.  

Efter genomförda åtgärder bedöms risknivån vara godtagbar utifrån de tillämpade riskkriterierna. 
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 Inledning 
Norconsult AB har fått i uppdrag av Sparring fastighetsplanering AB att utreda risksituationen 
avseende detaljplanen för Vrå 1:11, 1:35, 1:110, 1:111 och 1:112. Detaljplanen syftar till att pröva 
området bostadsändamål. Planområdet är beläget i Alsike strax nordväst om Knivsta i Knivsta 
kommun, se figur 1. Väster om planområdet går Ostkustbanan som är transportled för farligt gods. 
Ostkustbanan ligger inom 150 meter från planområdet vilket enligt Länsstyrelsens riskpolicy (Lst 2006) 
innebär att riskfrågor skall beaktas vid fysisk planering. E4 som är utpekad som primär transportled för 
farligt gods ligger på ett avstånd på över 1,5 kilometer från planområdet. E4:ans påverkan på 
riskbilden för planområdet bedöms vara minimal och behandlas således inte vidare i denna rapport. 

 

 

Figur 1.  Detaljplanens lokalisering markerad med röd ring (Lantmäteriet 2019). 
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 Risker med transporter av farligt gods 

 Typer av farligt gods 

Enligt internationella bestämmelser (RID) delas farligt gods in i nio klasser, se tabell 1. 

 

Tabell 1.  Indelning av farligt gods. 

Klass Innehåll Exempel 

1 Explosiva ämnen Massexplosiva varor (dvs. 
sprängämnen), fyrverkerier 

2 Komprimerade, kondenserade eller under 
tryck lösta gaser 

Brandfarliga gaser (gasol), 
giftiga gaser (ammoniak, 
svaveldioxid) och andra 
trycksatta gaser (kvävgas, 
syrgas) 

3 Brandfarliga vätskor Bensin, eldningsolja 

4 Brandfarliga fasta ämnen Kalciumkarbid 

5 Oxiderande ämnen Väteperoxid, 
ammoniumnitrat 

6 Giftiga ämnen och smittfarliga ämnen Kvicksilverföreningar och 
cyanider, bakterier, levande 
virus och laboratorieprover 

7 Radioaktiva ämnen Radioaktiva preparat för 
sjukhus 

8 Frätande ämnen Olika syror, lut 

9 Övriga farliga ämnen och föremål Asbest 

 

 Konsekvenser av en olycka med farligt gods 

I detta avsnitt följer en allmän beskrivning av de olika sorters farligt gods som transporteras och 
potentiella följder av olyckor där farligt gods är inblandat. De förväntade följderna i form av dödsfall 
avser, om inget annat sägs, personer som vistas utomhus utan skydd. 

Konsekvenserna för aktuella klasser beskriv mera utförligt i beräkningsbilagan. 

Klass 1. Explosiva ämnen 

En explosion av s.k. massexplosiva ämnen kan ge omkomna upp till ca 100 m från explosionen och 
byggnader kan raseras på flera hundra meters avstånd. Övriga explosiva ämnen kan, i huvudsak 
genom raserade byggnader, ge effekter på några tiotal meters avstånd.  
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Klass 2: Brännbara eller giftiga gaser  

Utsläpp av brännbar gas i luft kan antändas direkt och orsaka en s.k. jetflamma. Om gasen inte 
antänds direkt bildas först ett brännbart gasmoln som sedan kan antändas relativt omgående eller 
driva iväg och antändas över bebyggelsen. Detta resulterar då i en flash brand (Flash Fire) eller 
gasmolnsexplosion (Vapor Cloud Explosion). I ytterst sällsynta komplicerade olyckor kan gastanken 
explodera och bilda ett eldklot, s.k. BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion). Risken att 
omkomma av en jetflamma är vanligtvis liten på avstånd som överstiger 90 meter. Ett gasmoln som 
driver iväg med vinden kan hamna nära bebyggelsen och orsaka betydande skador vid antändning. 
En BLEVE kan ge upphov till omkomna på ett avstånd av 150 m. 

Klass 3: Brandfarliga vätskor 

Om en tank med mycket brandfarlig vätska (exempelvis bensin) skadas rinner bensinen ut och en s.k. 
pölbrand kan uppstå. Eldningsolja är så svårantändlig att brandrisken är försumbar. Risken att 
omkomma är som regel liten på avstånd som överstiger några 10-tals meter. Om ett utsläpp av 
brandfarliga vätskor kan rinna ner mot bebyggelsen finns risk för att en brand uppstår i det bebyggda 
området. Risken är svårberäknad eftersom den är beroende på områdets topografi och bedöms därför 
separat i kapitel 5, Resultat. 

Klass 4: Brandfarliga ämnen såsom svavel, fosfor, karbid. 

Dessa ämnen är fasta och skadar endast i olycksplatsens direkta omgivning. 

Klass 5: Oxiderande ämnen 

Olycka med endast dessa ämnen leder normalt ej till personskador, men om ämnena blandas med 
olja eller bensin kan det uppstå explosionsrisk och explosionerna kan var lika kraftiga som för ämnen i 
klass 1. 

Klass 6: Giftiga ämnen. 

Giftiga ämnen ger mestadels enbart effekter vid direktkontakt. 

Klass 7: Radioaktiva ämnen 

Dessa ämnen transporteras normalt endast i små mängder på väg och järnväg. Risken att omkomma 
är därför försumbar. 

Klass 8: Frätande ämnen såsom saltsyra, svavelsyra. 

Risk för skador är normalt störst inom ca 20 m eftersom skada uppkommer vid direkt exponering på 
personen. 

Klass 9: Övriga farliga ämnen och föremål 

Denna klass omfattar bl.a. miljöfarligt avfall dock inga ämnen som är brandfarliga eller explosiva. 
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 Riskbedömning i den fysiska planeringen 

 Vad är risker? 

Risker beror på att händelser kan inträffa som har oönskade konsekvenser. Viktiga frågor är: ”Hur ofta 
kan dessa händelser inträffa?” och ”Vad är följderna om den händelsen inträffar?”. Man talar om 
sannolikheten för en händelse och dess konsekvenser. Risk definieras därför oftast som 
sannolikheten för oönskade händelser multiplicerat med konsekvenserna av dessa händelser.  

Sannolikheten brukar uttryckas som antal gånger man förväntar att en händelse kommer att inträffa 
under ett år. Detta kan bli ett väldigt litet tal för händelser som inte förväntas inträffa så ofta. En 
sannolikhet på 0,001 per år innebär att olyckan förväntas ske en gång på 1000 år. Sannolikheten för 
olyckor med farligt gods är oftast mycket lägre, exempelvis 0,000 001 per år eller en gång på 
1 000 000 år (matematiskt kan detta uttryckas som 1x10-6 per år eller 1, E-6).  

Ett kvantitativt mått som beskriver konsekvenserna av stora olyckor är antalet personer som 
omkommer vid olyckan. Antalet skadade personer och de materiella skadorna antas vara 
proportionerligt till antalet omkomna. Detta mått används även vid riskutredningar för transport av 
farligt gods. 

Risker finns överallt omkring oss. Några risker och deras sannolikheter anges i figur 2. 

 

Figur 2.  Exempel på vilka risknivåer som finns i samhället. De röda och orangea strecken är kriterier för 
bedömning av risknivåer och förklaras i avsnitt 3.2.  

Vid riskutredning för den fysiska planeringen skiljer man på individrisk och samhällsrisk. Individrisken 
är risken för en person att omkomma i en olycka när han/hon befinner sig på en specifik plats i 
närheten av en s.k. riskkälla. Man utgår från att personen befinner sig på denna plats 24 timmar per 
dygn under ett helt år. Risken uttrycks som risken att omkomma i en olycka under det året. 
Individrisken är ett mått på hur farligt det är på en viss plats och tar inte hänsyn till hur många 
människor som kommer att befinna sig på platsen. Individrisken är ett lämpligt mått vid riskbedömning 
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för områden där det endast kommer att vistas ett fåtal människor, exempelvis lagerlokal med få 
människor eller parkeringsplatser. 

Samhällsrisken är ett mått på hur stora olyckor en riskkälla kan orsaka. Detta beror dels på 
riskskällans farlighet men även på hur många människor som brukar befinna sig i riskkällans 
omgivning. Detta mått är användbart om planeringen innebär att många människor kommer att 
befinna sig inom 150 m från en transportled för farligt gods. Samhällsrisk anges som sannolikheten för 
olyckor där minst ett visst antal personer omkommer. 

 Bedömningsgrunder för risker vid transport av farligt gods 

 Länsstyrelsen 

3.2.1.1 Kvantitativa kriterier för individrisk 

I många fall – främst när det inte finns kommunala krav - tas kriterier för vad som kan bedömas vara 
en acceptabel risknivå från rapporten ”Värdering av risk” som tagits fram på uppdrag av dåvarande 
Räddningsverket (Räddningsverket ingår numera i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
MSB) (SRV 1997). I rapporten används en övre och en undre gräns, se figur 3. Om den övre gränsen 
överskrids bedöms att risknivån är så hög att den inte kan tolereras. 

 

 

Figur 3. Risknivåer och gränserna mellan dem (Rtj Storgöteborg 2004). 

För individrisken ligger den övre gränsen på 1x10-5 per år och den undre på 1x10-7 per år. Den undre 
gränsen ligger under risken att omkomma till följd av naturolyckor, vilket innebär att en sådan risknivå 
inte ger en signifikant påverkan på individens totala risknivå. Om risknivån ligger under denna gräns 
så anses den vara acceptabel och inga ytterligare åtgärder krävs.  

 

Övre 
gräns 

Undre 
gräns 

ALARP- 

område 
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Den övre gränsen motsvarar högst en tiondel av den totala dödsfallsrisken för olika grupper i 
samhället. Om risknivån ligger över denna gräns så skall åtgärder vidtas och effekten av dessa 
åtgärder skall verifieras (Lst 2006). 

Om risknivån ligger mellan den undre och den övre gränsen, det s.k. ALARP-området så skall alla 
rimliga åtgärder vidtas för att minska risknivån. Efter detta betraktas risknivån som tolerabel. 
Beräkningar av effekten av risknivåer krävs normalt inte. 

3.2.1.2 Kvantitativa kriterier för samhällsrisk  

Även för samhällsrisk finns det kriterier i Räddningsverkets rapport (SRV 1997). Kriterierna utgår från 
samhällsrisknivåer för ett område på båda sidor om en sträcka av 1 km längs transportleden för farligt 
gods, se figur 4.  

 

Figur 4. Riskkriterier för dubbelsidig bebyggelse längs 1 km transportled för farligt gods.  

Kriterier i figur 4 innebär till exempel att en olycka med högst en omkommen accepteras högst en 
gång på 1 000 000 år (orangea linjen). Olyckor med en omkommen kan inte tolereras oftare än en 
gång per 10 000 år (röda linjen). Olyckor med mer 10 omkomna kan accepteras om de är så sällsynta 
som en gång på 10 000 000 år. Om dessa olyckor förekommer oftare än en gång på 100 000 år så 
kan detta inte tolereras. 

När risknivån ligger i det acceptabla området så krävs inga ytterligare åtgärder. Ligger risknivån i 
området med tolerabla risker (ALARP-område) så skall rimliga skyddsåtgärder vidtas. 

Kriterierna ovan gäller för 1 km område längs transportleden. Kriterier för det aktuella planområdet 
beräknas utifrån områdets längd längs transportleden och att planområdet endast ligger på ena sidan 
av leden. I detta fall blir kriterierna cirka en faktor 10 lägre, omräknade kriterier visas i figur 5. 
Planområdets längd utmed leden är cirka 250 meter. 

ALARP- 

område 
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Figur 5.  Riskkriterier omräknade till 250 meter enkelsidig bebyggelse.  

 Länsstyrelsen i Stockholms län 

Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram ett separat dokument ”Riktlinjer för planläggning intill 
vägar där det transporteras farligt gods” (Lst Stockholms län 2016). Syftet med dessa riktlinjer är att 
ge vägledning och underlätta hanteringen av riskfrågor som relateras till farligt gods i planprocessen. 
Dessa riktlinjer tydliggör även hur länsstyrelsen i Stockholms län bedömer risker vid granskning av 
detalj- och översiktsplaner. 

Länsstyrelsen i Stockholms län anser att riskerna ska beaktas vid framtagande av detaljplaner inom 
150 meter från väg och järnväg där det transporteras farligt gods. I vilken utsträckning och på vilket 
sätt riskerna ska beaktas beror på hur riskbilden ser ut för det aktuella planförslaget. 

I riktlinjerna beskrivs de skyddsavstånd som Länsstyrelsen rekommenderar för att uppnå en god 
samhällsplanering utifrån ett riskperspektiv. I de fall där det inte är möjligt att uppnå det 
rekommenderade skyddsavståndet anges även det skyddsavstånd och de åtgärder som 
Länsstyrelsen anser vara ett minimum för att uppfylla kraven i plan- och bygglagen. 

I figur 6 anges de rekommenderade skyddsavstånd som länsstyrelsen i Stockholms län förespråkar 
mellan transportleder för farligt gods och olika typer av markanvändning (Lst Stockholms län 2016). 
Om dessa avstånd är uppnådda så behöver det vanligtvis inte tas fram någon riskutredning. Då räcker 
det oftast att beskriva avståndet till transportleden för att Länsstyrelsen ska anse att riskerna har blivit 
beaktade.  
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Figur 6. Rekommenderade skyddsavstånd mellan transportleder för farligt gods och olika typer av 
markanvändning (Lst Stockholms län 2016). 

 

Vidare så beskriver Länsstyrelsen i Stockholms län i sina riktlinjer att kommunen kan behöva ta fram 
en detaljerad riskutredning om inte rekommenderade skyddsavstånd klaras. Utredningen får visa om 
föreslaget är lämpligt och vilka eventuella skyddsåtgärder som behövs utöver Länsstyrelsens 
rekommendationer.  

Länsstyrelsen i Stockholms län anger även bebyggelsefria skyddsavstånd i sina riktlinjer. Här anges 
att det ska vara ett bebyggelsefritt avstånd på minst 25 meter intill järnväg, mätt från närmaste 
spårmitt. 
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 Riskhantering 

 Metodik vid riskhantering i den fysiska planeringen 

Krav på hantering av risker i den fysiska planeringen finns i plan- och bygglagen och miljöbalken. 
Hälsa och säkerhet skall beaktas så tidigt som möjligt i detaljplaneprocessen. Ofta startar detta arbete 
redan i programsamrådet för detaljplanen för att sedan bli mera detaljerat i plansamrådet. Riskfrågan 
bör då vara så pass utredd att den kan utgöra ett beslutsunderlag för att avgöra om risken anses 
tolerabel eller inte. Slutsatserna från riskbedömningen bör föras in i planhandlingarna. Om 
riskreducerande åtgärder krävs för att nå en tolerabel risknivå ska dessa om möjligt föras in som 
planbestämmelser på plankartan. Åtgärder som inte omfattas av detaljplanen bör befästas på annat 
sätt, till exempel genom avtal. Exempel på sådana åtgärder kan vara vägräcken eller urspårningsräler 
som måste avtalas med berörd väghållare. 

Riskhanteringsprocessen kan delas upp i tre delar; riskanalys, riskvärdering och riskreduktion/kontroll, 
se figur 7 (Lst 2006). I den första delen beräknas riskerna, i den andra delen bedöms de och åtgärder 
föreslås och i den tredje delen tas beslut om åtgärderna.  

 

Figur 7. Schema över riskhanteringsprocessen (Lst 2006). 

I denna rapport genomförs den första delen – riskanalys – samt ges input till den andra delen – 
riskvärdering genom att riskerna jämförs med kriterier och förslag till åtgärder ges. Själva beslutet om 
hur riskerna skall värderas och den fortsatta hanteringen tas i kommunen med möjlighet för 
länsstyrelsen att överpröva beslutet.  

Förslag till riskreducerande åtgärder ges redan vid risknivåerna inom ALARP-området, kravet på 
verifiering av dessa åtgärder aktualiseras normalt inte om risknivåerna underskrider gränsen för det 
tolerabla. 
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 ALARP-området 

ALARP-området är området i riskkriterierna där riskerna är lägre än det som inte kan tolereras men 
högre än det som kan accepteras utan vidare. ALARP betyder As Low As Reasonably Practicable. På 
svenska betyder detta att risknivån skall göras så lågt som är praktiskt möjligt när riskerna hamnar i 
detta område.  

Kraven på skyddsåtgärder inom ALARP-området är att alla rimliga skyddsåtgärder, sett ur 
kostnadsperspektiv och praktisk genomförbarhet, är vidtagna. 
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 Platsspecifika förutsättningar 

 Området 

I figur 8 visas aktuellt planområde med ungefärliga avstånd från Ostkustbana och storlek på 
planområdet. 

 

Figur 8. Planområdets ungefärliga storlek samt avstånd till Ostkustbanan 

Ostkustbanan ligger utefter planområdet cirka 1,5 meter lägre än Boängsvägen som löper parallellt 
med planområdet. Längs med järnvägen finns även cirka 1,5 meter höga bullerskärmar, se figur 9. 
Bullerskärmarna och nivåskillnaderna bedöms minska konsekvenserna av vissa olyckor enligt avsnitt 
4.4.  

Ostkustbanan 

Ca 70 meter  

Ca 175 meter  

Ca 55 meter  
Ca 145 meter  Boängsvägen 
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Figur 9. Bullerskärm mellan Boängsvägen och Ostkustbanan. 

På grund av områdets utformning samt för att beakta nuvarande bebyggelse mellan planområdet och 
Ostkustbanan så delades det studerade området in i fem delar. Indelningen baseras på befintlig/ny 
bebyggelse, avstånd till Ostkustbanan samt om området är inne/ute, indelningen tillsammans med 
antal personer i områdena kan ses i figur 10 i nästa avsnitt.   

Enligt statistik över urspårningsolyckor i Sverige (Banverket 2001) förväntas vagnar inte spåra ut mer 
än 30 meter från spårmitt, se tabell 2. Eftersom den framtida bebyggelsens närmaste avstånd till 
Ostkustbanan är cirka 70 meter så beaktas ej urspårningsrisken vidare i riskbedömningen.  

Tabell 2.   Sannolikhet att någon del av tåget hamnar utanför spåret (Banverket 2001). 

Avstånd från spår 0 - 1 m 1 - 5 m 5 - 15 m 15 - 25 m  25 m 

Persontåg 78% 18% 2% 2% 0% 

Godståg 70% 20% 5% 2% 2% 
 

 Antal personer närvarande i utredningsområdet 

I beräkningarna av området med nuvarande bebyggelse, område 1 och 2 i figur 10, användes statistik 
från SCB (2019) över antal personer per hushåll i Knivsta kommun som för småhus mellan åren 
2011–2018 var cirka 3 personer per hushåll. Antalet hushåll i området är 12 vilket ger en total 
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befolkning på 36 personer i befintlig bebyggelse. Antalet personer i planområdet, område 3-5 i figur 
10, har tagits fram utifrån föreslagen skiss på detaljplaneområdet i figur 8 samt genom 
mailkonversation med Dynesies (2019).  

På natten bedöms alla boenden i området vara närvarande. På dagtid antas hälften av dessa vara 
närvarande. Av dagbefolkningen antas ca 7 % befinner sig utomhus och 93 % inomhus. Av 
kvälls/nattbefolkningen antas ca 1 % vara utomhus och cirka 99 % inomhus. En sammanställning över 
antalet personer dag- och nattid uppdelat utefter indelningen i figur 10 kan ses i tabell 3. 

 

Figur 10. Uppdelning av området, förklarande text samt antal personer finns i tabell 3. 

Tabell 3.   Antal personer dag- och nattid uppdelat utefter indelningen i figur 10.  

Område Förklaring 
Antal personer i 
området dagtid 

Antal personer i 
området nattid 

1 Befintlig bebyggelse ute 1 1 

2 Befintlig bebyggelse inne 17 36 

3 Ny bebyggelse inne, närmast Ostkustbanan 26 55 

4 Ny bebyggelse ute 19 5 

5 Ny bebyggelse inne, längst från Ostkustbanan 237 473 

 

 Ostkustbanan 

 Järnvägens framtida läge 

En utbyggnad av Ostkustbanan med ytterligare 2 spår mellan Myrbacken och Uppsala C finns med i 
Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 (Trafikverket 2017), som fastställdes av regeringen 
2018-05-31. I nuläget utreds framtida sträckning av de två tillkommande spåren i en åtgärdsvalsstudie 

1  

2  

3  

4
  

5  
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där det dels studeras att dra spåren i anslutning till befintlig Ostkustbana alternativt två nya 
sträckningar enligt figur 11. 

 

Figur 11. Arlanda/Myrbacken-Uppsala etappvis utbyggnad i befintlig korridor samt alternativa sträckningar 
mot Arlanda (blå och rosa) (Trafikverket 2017:1). 

I tidigare riskutredningar som genomförts på Ostkustbanan (Norconsult 2014 och 2015) har det 
antagits att de två nya spåren vid anläggning i befintlig sträckning kan komma högst 10 meter närmare 
bebyggelse såväl öster som väster om järnvägen. Samma antaganden görs i denna analys. 
Konsekvenserna av detta diskuteras i osäkerhetsanalysen i avsnitt 5.3. 

 Transporterade mängder  

Transporterade mängder farligt gods på Ostkustbanan har baserats på uppgifter från två olika källor. 
För klass 3 användes medelvärdet av transporterade mängder på Ostkustbanan mellan år 2013 och 
2018 som har erhållits från Trafikverket (2019:1). För övriga klasser har uppgifter från brandkåren 
Attunda (2011) används. Att uppgifter från Attunda (2011) har använts för övriga klasser beror på att 
dessa överskrider uppgifterna från Trafikverket (2019:1) och således ger en mer konservativ 
riskbedömning.  

Enligt Trafikverkets basprognos (Trafikverket 2016) förväntas godstrafiken på Ostkustbanan öka med 
51 % mellan 2014 och 2040. I denna riskanalys utgås från en fördubbling av antalet transporter med 
farligt gods fram till 2040. Detta är samma antagande som i tidigare utredning för angränsande 
område. Antagandet är troligen en överskattning av det faktiska antalet transporter som kommer att 
genomföras 2040 men görs för att skapa en robust lösning där risknivåerna inte underskattas. 
Sammantaget så antas följande mängder farligt gods transporteras förbi planområdet i framtiden, se 
tabell 4 
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Tabell 4.  Framtida transport av farligt gods på Ostkustbanan år 2040. 
Klass Framtida transporter, antal vagnar/år 

1 Explosiva ämnen 110 

2 Brandfarliga och giftiga gaser  150 

3 Brandfarliga vätskor 39 700 

4 Brandfarliga fasta ämnen 50 

5 Oxiderande ämnen 1 510 

6 Giftiga ämnen mm 40 

8 Frätande ämnen 160 

9 Övriga farliga ämnen   60 

Totalt 41 780 

 

De olika klasser med farligt gods innehåller ämnen med varierande farlighetsgrad och för att kunna 
genomföra en riskberäkning måste ämnen delas upp på ett annat sätt. Ämnena i klass 1, 2, 3 och 5, 
har därför delats upp ytterligare. 

I klass 1 är det de massexplosiva ämnena som står för de betydande riskerna. Andelen 
massexplosiva ämnen sätts till 10 % (ÖSA 2004). 

I klass 2 skiljer man mellan brandfarliga gaser (som gasol), giftiga gaser (klor, ammoniak m.fl.) och 
övriga – mindre farliga gaser. Enligt uppgifter från MSB transporteras i dagsläget enbart brandfarliga 
gaser på sträckan (SRV 2007). För att inte underskatta riskbilden antas dock att 5 % av de 
transporterade ämnena i klass 2 är giftiga gaser. Resten, 95 %, antas vara brandfarliga gaser. 

Andelen mycket brandfarlig vätska i klass 3 (bensin m.m.) sätts till 75 % (ÖSA 2004). 

För klass 5 räknas endast de oxiderande ämnen med som bedöms kunna leda till en massexplosion. 
De uppskattas stå för högst en tredjedel av den totala mängden. 

Detta ger följande antal transporter i de kategorier som bedöms innebära risker för planområdet, se 
tabell 5. 

Tabell 5.  Farligt gods som medför betydande risker för planområdet 

Ämnesgrupp Antal vagnar per år 

Massexplosiva sprängämnen (TNT mm) 11 

Brandfarliga gaser (gasol mm) 143 

Giftiga gaser (ammoniak mm) 7 

Brandfarliga vätskor (bensin, flygbränsle mm) 29 775 

Oxiderande ämnen med explosionsrisk 
(ammoniumnitrat mm) 503 
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 Sannolikhet för olyckor och olyckskonsekvenser 

Enligt nationell järnvägsdatabas (Trafikverket 2019:2) är högsta tillåtna hastighet för tåg på sträckan 
160 km/h. Det finns inga plankorsningar eller växlar i nära anslutning till det utredda området. 
Sannolikheten för olyckor på den aktuella sträckan av Ostkustbanan har beräknats med Trafikverkets 
beräkningsmodell (Banverket 2001) till 8,8x10-8 per vagnkilometer och år. Indata till beräkningarna 
redovisas i bilaga 1. 

 Effekten av nivåskillnad och bullerskärm  

I avsnitt 4.1 beskrivs att Ostkustbanan ligger lägre än bebyggelsen och att det finns en befintlig 
bullerskärm utmed järnvägen förbi utredningsområdet. Nivåskillnaden och skärmen fungerar till viss 
del som ett skydd mot vissa typer av farligt godsolyckor. För att ta med denna skyddande effekt så 
görs ett antal anpassningar till beräkningsmodellens effektområden (de områden där människor 
påverkas av en eventuell olycka med farligt gods) för ett antal scenarion som presenteras i 
efterföljande text. 

 Scenario jetflamma 

I detta scenario uppstår ett hål på tanken med komprimerad brandfarlig gas. Gasen sprutar ut och 
antänds vilket leder till en låga som sträcker sig från olycksplatsen in mot området. Inom ett visst 
område förväntas alla personer såväl inomhus som utomhus omkomma. Utomhus på grund av att 
människor hamnar i eller nära lågan, inomhus då byggnaden fattar eld och brinner ner. 

Skärmen förväntas inte ge ett långvarigt skydd mot en jetflamma då den inte bedöms vara i ett 
brandklassat material minst EI 30. Därför anpassas ej detta scenariot i beräkningarna. 

 Scenario gasmolnsexplosion 

Att skyddsobjektet (bebyggelsen) delvis ligger bakom en skärm kan även ha gynnsamma effekter på 
scenarion gasmolnsexplosion. Den resulterande lasteffekten från en gasmolnsexplosion i en given 
punkt kommer att variera beroende på hur stötvågens utbredningsmöjlighet ser ut (MSB 2009). Om 
stötvågens väg mellan punkt A och B hindras av exempelvis mellanliggande bergskärning, skärm eller 
vall så blir dels stötvågens väg längre och dels inträffar diffraktion som leder till försvagning av 
stötvågen. Nuvarande skärm bedöms dock inte ge något större skydd mot att stötvågen tar sig mot 
bebyggelsen. 

 Scenario gasmolnsbrand och spridning av giftiga gaser 

Giftiga och brandfarliga gaser är tyngre än luft och vid utsläpp bildas moln som rör sig över markytan 
med vinden och vars tjocklek kan uppgå till några meter. Molnens beteende kommer att påverkas av 
den 3 meter höga skärmen längs järnvägen. I olyckans första skede stoppas gasens transport mot 
planområdet av skärmen, molnet breder ut sig åt sidan istället. När molnet har nått en viss höjd så 
börjar det föras över skärmen av vinden, molnet är då mer utsträckt längs vägen än det skulle varit 
utan skärm. Molnet förs in mot området men är mera utsträckt längs vägen och mindre utsträckt in 
mot området. För de beräkningar som presenteras här har detta omsatts i följande antaganden: 

• Molnets totala yta har antagits vara konstant för att spegla att gasmängden i molnet inte 
ändrar sig på grund av skärmen.  

• Vid scenarier med kontinuerliga utsläpp har molnets utsträckning i riktning längs leden 
fördubblats och in mot planområdet har den halverats. 
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• Vid scenarier med momentana utsläpp har molnets utsträckning i riktning längs leden 
multiplicerats med 1,5 och in mot planområdet har den delats med 1,5. 
 

Antaganden baseras på CFD-beräkningar som genomförts för en liknande situation i ett tidigare 
projekt (Norconsult 2010). 

Frågan om bullerskärmens skyddsverkan behandlas även i osäkerhetsanalysen där en mindre 
skyddsverkan antas i en beräkning. 

 Pölbrand 

En nivåskillnad innebär att brandfarliga vätskor kvarhålls i vägområdet och inte kan sprida sig in mot 
planområdet. Vid bedömning av skärmens och nivåskillnadens skyddseffekt för scenariot pölbrand är 
även flamhöjden intressant. Flamhöjden är till stor del beroende på hur stort utsläppet av brandfarlig 
vätska blir samt förbränningshastigheten på utsläppt brandfarlig vätska. Skärmen och nivåskillnaden 
ger även ett visst skydd mot värmestrålning från en pölbrand även om flamhöjden kan variera från ett 
fåtal meter till ett par tiotals meter. Nivåskillnaden och skärmen bedöms skydda personer inomhus och 
utomhus vid tillkommande bostäder vid små utsläpp men inte vid större utsläpp.  
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 Beräkningsresultat risker transporter av farligt 
gods 

I detta kapitel redovisas beräkningsresultaten för individrisk samt samhällsrisk utan skyddsåtgärder för 
transporter av farlig gods på Ostkustbanan. Dessutom redovisas en osäkerhetsanalys där antalet 
transporter av farligt gods och antal personer närvarande i området ökas med 25 %. De 
ingångsvärden för beräkningarna som är specifika för planområdet har redovisats i kapitel 4.  

Ingångsvärden för sannolikheter och konsekvenser för de möjliga händelseförlopp när en olycka väl 
inträffat samt beräkningsmetoderna redovisas i bilaga 1. 

 Individrisk 

I figur 12 visas individrisken i planområdet vid Ostkustbanan. 

 

Figur 12. Individrisken från transporter av farligt gods på Ostkustbanan vid planområdet. 

Individrisken vid planområdet bedöms vara acceptabel vid cirka 15 meter från Ostkustbanan. Detta 
kan visualiseras på kartan som i figur 13. 
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Figur 13. Visualisering av individrisken från transporter av farligt gods på Ostkustbanan vid planområdet.  

 Samhällsrisk 

I figur 14 visas samhällsrisken i utredningsområdet vid Ostkustbanan. Figuren visar både 
samhällsrisken för den befintliga och framtida bebyggelsen var för sig samt den totala samhällsrisken 
för befintlig och framtida bebyggelse.  

 

Figur 14. Samhällsrisken från transporter av farligt gods på Ostkustbanan för det planerade området. 

 Osäkerhetsanalys 

Det finns alltid osäkra faktorer i beräkningar av risker i samband med transporter av farligt gods förbi 
områden där det vistas människor. I den här riskanalysen har framförallt tre osäkra faktorer 
identifierats: en osäkerhet kring transporterade mängder och befolkning, en beträffande skydd från 
bullerskärm och nivåskillnad samt en om framtida placering av järnväg. Osäkerhetsanalysen är därför 
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indelad i tre analyser som berör vart och ett av de osäkra faktorerna, resultaten av 
osäkerhetsanalyserna presenteras i figur 15 och 16.  

Osäkerheten kring transporterade mängder och befolkning beaktas genom en ökning av 25 % av 
både transporterna av farligt gods förbi planområdet och antalet personer som vistas i området.  

Osäkerheten kring hur bra skydd nivåskillnaden och bullerskärmen ger till bebyggelsen studeras 
genom att ta bort de antagna skyddsåtgärderna beskrivna i avsnitt 4.4. 

Den tredje osäkra faktorn om den framtida placeringen av järnväg beaktas genom att flytta järnvägen 
10 meter närmare planområdet i enlighet med vad som beskrivs i avsnitt 4.3.  

 Individrisk 

Figur 15 visar att individrisken vid en osäkerhetsanalys är acceptabel på ett avstånd av cirka 15 meter 
från Ostkustbanan. 

 

Figur 15. Osäkerhetsanalys för individrisken. Individrisken för osäkerhetsanalysen med framtida placering 
av järnväg kommer vara samma som den ursprungliga individrisken men att 
planområdesgränsen flyttas 10m närmare järnvägen (prickad pil).  

Figur 15 visar att avståndet till acceptabla individrisker enbart påverkas av den framtida placeringen 
av järnvägen. I detta fall kommer avståndet flyttas 10 meter närmare planområdet. Men oavsett så 
ligger planområdesgränsen på ett avstånd som ger acceptabla risknivåer.  

 Samhällsrisk 

Figur 16 visar samhällsrisken vid de tre olika osäkerhetsanalyserna.  
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Figur 16. Osäkerhetsanalys för samhällsrisken 

Figur 16 visar att samhällsrisken ligger i ALARP-området för alla osäkra faktorer vilket får 
konsekvensen att rimliga åtgärder för att minska risken ska vidtas.  
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 Diskussion och slutsatser 
Beräkningarna av individrisknivåer till följd av transporter av farligt gods visar på att individrisken är 
acceptabel vid ett avstånd av cirka 15 meter från närmaste räls på Ostkustbanan. 
Osäkerhetsanalysen visar att avståndet till acceptabel nivå är relativt konstant även om transporterade 
mängder, antal personer och skydd från bullerplank ändras. Om däremot Ostkustbanan expanderas 
kommer den acceptabla nivån vara 25 meter från nuvarande spår. Oavsett så ligger den framtida 
bebyggelsen som närmast 70 meter från nuvarande spår vilket ger acceptabla individrisknivåer även 
om Ostkustbanan expanderas.  

Samhällsrisken ligger till viss del inom ALARP-området, se figur 14. Inom detta område ska rimliga 
åtgärder genomföras för att få risknivån så låg som möjligt. Enligt figur 14 har den nuvarande 
bebyggelsen en stor påverkan på risknivån i området, men att göra åtgärder på dessa bedöms ej 
rimligt. Däremot kan åtgärder göras på den framtida bebyggelsen för att risknivån i området inte ska 
höjas.  

De olycksscenarion som påverkar den framtida bebyggelsen är explosion, BLEVE, molnbrand samt 
giftiga gaser. För att minimera konsekvenserna av dessa scenarion föreslås följande åtgärder:  

• Se till så att inga byggnader inom 165 meter från järnvägen endast kan utrymmas i riktning 
mot järnvägen. Sker en olycka på järnvägen så ska ingen tvingas utrymma i riktning mot 
olycksplatsen. Denna åtgärd bör införas inom 165 meter för att inkludera effektområden från 
explosioner av klass 1, klass 5, gasexplosion, molnbrand samt BLEVE, se figur 13 i bilaga 1.  

• Friskluftsintag i högt läge eller vända bort från järnvägen för att minska risken för 
konsekvenser av giftiga och brandfarliga gaser. Denna åtgärd bör införas inom minst 150 
meter från järnvägen vilket motsvarar maximala utbredningen av molnbrand med skydd från 
bullerskärmen, se figur 13 i bilaga 1.  

Om ovanstående skyddsåtgärder genomförs så bedöms att rimliga åtgärder har genomförts och 
tillägget från den framtida bebyggelsen på risknivån har minimerats. Den totala risknivån kommer 
fortfarande vara inom ALARP-området, men i den nedre regionen nära acceptabla nivåer. Vidare så 
beskriver Länsstyrelsen i Stockholms län att ett skyddsavstånd på 50 meter normalt är tillräckligt för 
bostäder, se avsnitt 3.2.2. Således är bedömningen att med de förslagna skyddsåtgärderna så är den 
totala risknivån för området godtagbar utifrån de tillämpade riskkriterierna.  
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Bilaga 1 – Beräkning av risker transporter av farligt 
gods på järnväg 
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Riskberäkningsmetoden bygger på den GIS-modell som beskrivs i Kallin (2019). För en fullständig 
beskrivning av modellen hänvisas till den rapporten. Denna bilaga är en sammanfattning av de mest 
väsentliga delarna och vad dessa baseras på.   

Riskberäkningsmetoden kan delas upp i fyra steg. Steg 1, 2 samt 4 genomförs i excelblad och steg 3 
genomförs i GIS-programmet QGIS.  

1. Beräkning av sannolikhet för olyckor med olika ämnen 
2. Beräkning av sannolikhet av olika scenarier utifrån händelseträd 
3. Beräkning av konsekvenserna av dessa scenarier avseende antalet omkomna utomhus och 

inomhus 
4. Sammanräkning av resultaten som individrisk och samhällsrisk 
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 Beräkning av sannolikhet för olycka   
Olycksrisken för tåg beräknas enligt den av Banverket (numera en del av Trafikverket) angivna metod 
(Banverket 2001). Resultaten av beräkningen av olycksrisk per kilometer och år för de olika klasser 
farligt gods framgår i figur 1. Transporter av gods på järnvägen sker i stor utsträckning på natten då 
det finns bättre utrymme på banan pga. färre persontransporter. Utifrån en undersökning av 
fördelningen av godstransporter på Västra Stambanan antas att 25 % av godset transporteras dagtid 
och 75 % nattetid. 

I figur 1 framgår också ungefärliga avstånd till planområdet samt uppskattning av bredd på hus.   
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Figur 1.  Ingångsdata för riskberäkning  

Ingångsdata
Uppdrags

namn: 2019-08-22

Beräkning av olycksfrekvens enligt Modell för skattning av sannolikheten 

för järnvägsolyckor som drabbar omgivningen, Banverket 2001:5

Ingångsdata
Sträcka 1 km Färgernas betydelse: Fylls i
Vagnaxel/vagn 2,75 Standard
Tåglängd 51 m Beräknas
Vagnlängd 20 m
Godståg/dag 11
Persontåg/dag 14
Pendeltåg/dag 365
Antal vagnar/tåg 2,6
Antal tåg/dag 390
Antal tåg/år 142350
Antal tåg/v 2738
Antal växlar 0
Plankorsn. bommar 0
Plankorsn. ljus 0
Plankorsn. Kryss 0
Vagnaxelkm/år 1,0E+06
Vagnkm 3,7E+05

Beräkning olycksrisken
Intensitet Frekvens

Orsak Parameter Spårklass A Spårkl. B o C Spårklass A Spårkl. B o C

Rälsbrott Vagnaxelkm 5,0E-11 1,0E-10 5,0E-05 1,0E-04

Solkurva Spårkm 1,0E-05 2,0E-04 1,0E-05 2,0E-04

Spårlägesfel Vagnaxelkm 4,0E-10 4,0E-10 4,0E-04 4,0E-04

Växel sliten Antal tågpassager  5,0E-09 5,0E-09 0,0E+00 0,0E+00

Växel ur kontroll Antal tågpassager 7,0E-08 7,0E-08 0,0E+00 0,0E+00

Vagnfel Vagnaxelkm 3,1E-09 3,1E-09 3,1E-03 3,1E-03

Lastförskjutning Vagnaxelkm 4,0E-10 4,0E-10 4,0E-04 4,0E-04

Plankorsn. bommar Antal tågpassager 5,0E-08 5,0E-08 0,0E+00 0,0E+00

Plankorsn. ljus Antal tågpassager 1,5E-08 1,5E-08 0,0E+00 0,0E+00

Plankorsn. Kryss Antal tågpassager 2,0E-08 2,0E-08 0,0E+00 0,0E+00

Annan/okänd Tågkm 2,0E-07 2,0E-07 2,8E-02 2,8E-02

Summa Olyckor per år/km 3,2E-02 3,2E-02

Antal tågkm/år 1,4E+05 1,4E+05

Olyckor per tågkm, år 2,2E-07 2,3E-07

Antal vagnkm/år 3,7E+05 3,7E+05

Olyckor per vagnkm, år 8,8E-08 8,8E-08

Beräkning olycksrisken per klass, dag tid och nattetid

antal 

vagnar 

totalt

antal 

vagnar 

dagtid/år

olycksrisk 

dagtid/km

,år

antal 

vagnar 

natt/år

olycksrisk

natt/km,år

Klass 1, massexplosiv 11,0 2,8 2,4E-07 8,3 7,2E-07

Klass 2.1 143 35,8 3,1E-06 107,3 9,4E-06

Klass 2.3 7 1,8 1,5E-07 5,3 4,6E-07

Klass 3, bensin 29775 7443,8 6,5E-04 22331,3 2,0E-03

Klass 5.1, explosionsrisk 5 1,3 1,1E-07 3,8 3,3E-07

Beräkning antal vagnar med mkt brandfarliga vätskor per godståg

antal godståg 4015

andel m bensinvagnar 742%

Områdesinfo

Områdets storlek

Inne Ute

Planområdets avstånd leden 70 70 m

Bredd på hus första raden 30 m

Riskanalys Vrå 1:1
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I figur 2 visas vindrosen som används vid beräkningar av vissa scenarier med gasutsläpp. 
Beräkningen av andelen av tiden som vinden kan föra gasen mot området respektive längs vägen 
framgår. 

 

Figur 2.   Vindros för planområdet. 

  

Vindros olycksplatsen Riskanalys Vrå 1:1 2019-08-22

Vindros Arlanda

N 11,9% 13%

NO 9,3% 10%

O 7,7% 8%

SO 8,6% 9%

S 13,3% 14%
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 Händelseträd  
Händelseträden för klass 2.1, 2.3 och 3 har kopierats från RBM II och presenteras i avsnitt 2.1. 
Händelseträden för klasserna 1.1 och 5.1 är till viss del baserade på uppgifter från RBM II och 
beskrivs mer i detalj under deras underkategori. RBM II skiljer på sannolikheten för olika 
händelseförlopp beroende på om tågets hastighet är större eller mindre än 40 km/h. Därför 
presenteras två händelseträd för var och en av klasserna.  

 Händelseträd från RBM II  

Den initiala olycksfrekvensen för händelseträden för klass 2.1, 2.3 och 3 beräknas enligt avsnitt 1 och 
resterande delen av händelseträdet baseras på RBM II. RBM II skiljer på om utsläppet sker 
momentant eller kontinuerligt för alla de berörda klasserna. Om utsläppet sker momentant släpps hela 
innehållet av det farliga godset ut på en gång. Om utsläppet däremot sker kontinuerligt släpps 
innehållet ut över en längre tid och baseras på att ett hål på 7,5 cm uppkommer i tanken på 
tankvagnen. Händelseträden för klass 2.1, 2.3 och 3 kan ses i figur 3 – figur 8. 

 Klass 2.1 

 

Figur 3.  Händelseträd olycka brandfarlig gas, tåghastighet över 40 km/h 

Händelseträd klass 2.1
hastighet>40 km/h

Effekt Sannolikhetp

er olycka

0,16

varm BLEVE 1,4E-04

0,8 Dominoeffekt

ja

1

kall BLEVE 8,8E-04

0,0011 Direkt

Momentant

0,6

Molnbrand 1,3E-04

0,2

nej

1,0E+00 0,4

Gasmolnsexpl. 8,8E-05

0,5

Jet 8,5E-04

ja

0,0017

Kontinuerligt 0,6

7,5 cm hål Molnbrand 5,1E-04

0,5

nej

0,4

Gasmolnsexpl. 3,4E-04

Andel bensinvagnar 16%

Utströmning Direkt antändning Antändning 

pga 

bensinbrand

Fördröjd 

antändning
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Figur 4.  Händelseträd olycka brandfarlig gas, tåghastighet under 40 km/h 

 Klass 2.3 

 

Figur 5.  Händelseträd för olycka giftiga gaser, tåghastigheter över 40 km/h 

Händelseträd klass 2.1
hastighet <40 km/h

Effekt Sannolikhet

0,16

BLEVE 4,2E-05

0,8 Dominoeffekt

ja

1

BLEVE 2,6E-04

0,00032 Direkt

Momentant

0,6

Molnbrand 3,8E-05

0,2

nej

1,0E+00 0,4

Gasmolnsexpl. 2,6E-05

0,5

Jet 2,4E-04

ja

0,00047

Kontinuerligt 0,6

7,5 cm hål Molnbrand 1,4E-04

0,5

nej

0,4

Andel bensinvagnar 16% Gasmolnsexpl. 9,4E-05

Direkt antändning Tågtyp Fördröjd Olycksfrekvens Utströmning

Händelseträd klass 2.3
Hastighet >40 km/h

Effekt 
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dagtid/km, år

1,1E-03

Momentant 1,1E-03

Momentant utsläpp

1

1,7E-03

Kontinuerligt 1,7E-03

Kontinuerligt utsläpp
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Sannolikhet 

olycka dagtid/km, 

år
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Figur 6.  Händelseträd för olycka giftiga gaser, tåghastigheter under 40 km/h  

 Klass 3 

 

Figur 7.  Händelseträd för mycket brandfarliga vätskor i klass 3. Tåghastighet över 40 km/h 

Händelseträd klass 2.3
Hastighet <40 km/h

Effekt 

giftiga gaser

Sannolikhet 

dagtid/km, år

3,2E-04

Momentant 3,2E-04

Momentant utsläpp

1

4,7E-04

Kontinuerligt 4,7E-04

Kontinuerligt utsläpp

7,5 cm hål

Sannolikhet 

olycka dagtid/km, 

år

Utströmning

Händelseträd klass 3
Hastighet >40 km/h

Sannolikhet olycka Utströmning Antändning Effekt Sannolikhet

per olycka

0,25

Pölbrand 600 m2 5,5E-02

0,220 Direkt

Stor

0,75

Ingen 1,7E-01

Ingen

1

0,25

Pölbrand 300 m2 8,5E-02

0,340 Direkt

Liten

0,75

Ingen 2,6E-01

Ingen
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Figur 8.  Händelseträd för mycket brandfarliga vätskor i klass 3. Tåghastighet under 40 km/h 

 Klass 1 

Sannolikheten per vagnkilometer för en olycka med massexplosiva sprängämnen framgår av figur 1. 

Vid en olycka finns olika utfall som här förenklas till följande:  

• ingen brand eller explosion,  
• explosion på grund av den mekaniska påverkan vid olyckan,  
• brand i fordon som inte leder till explosion, 
• brand i fordon som leder till explosion. 
 
Sannolikhet för explosion på grund av den mekaniska påverkan vid olyckan 

Sprängämnen som transporteras antas vara av emulsionstyp som är den typen som huvudsakligen 
används inom gruvindustrin. Ett antal studier har rapporteras (ERM 2008, FOA 2000) som visar att 
den hastighet som krävs för att en stöt skall leda till explosion av sprängämnet är jämförbara med 
typiska hastigheter för kulor från skjutvapen (500 m/s dvs. 1800 km/t). Vid förhöjda temperaturer 
sänks visserligen denna hastighet men ligger fortfarande vida över vad som förekommer vid en 
olycka. 

Tidigare studier har visat att den kritiska hastigheten för att en projektil skall leda till en explosion för 
ett emulsionssprängämne är några tiotals gånger större än för dynamit. En studie med fallvikter på 
nitroglycerinbaserade sprängämnen har visat att sannolikheten för antändning låg under 0,1 %. I 
studien simulerades den stöten som skulle orsakas av ett fall på 12 m.  

Sammantaget bedöms det att sannolikheten för detonation på grund av stöt vid en olycka med 
emulsionssprängämnen ligger under 0,1 %. Detta värde kommer att användas vid 
sannolikhetsberäkningarna. 

 

 

Händelseträd klass 3
Hastighet <40 km/h

Sannolikhet olycka Utströmning Antändning Effekt Sannolikhet

per olycka

0,25

Pölbrand 600 m2 8,0E-03

0,032 Direkt

Stor

0,75

Ingen 2,4E-02

Ingen

1

0,25

Pölbrand 300 m2 1,2E-02

0,047 Direkt

Liten

0,75

Ingen 3,5E-02

Ingen
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Sannolikhet för detonation på grund av brand 

Sannolikheten för brand beräknas enligt följande. 

1. Det måste finnas en tankvagn med bensin eller annan mycket brandfarlig vätska med på tåget. 
2. Vagnen måste befinna sig nära vagnen med sprängämnen, högst en vagn emellan 
3. Vagnen med mycket brandfarlig vätska måste ha en skada som leder till ett betydande utsläpp 
4. Vätskan måste antändas 
 
Sannolikheten för detta framgår av händelseträden i figur 9 och 10 nedan. Händelseträdet är baserat 
på statistik för tunnväggiga tankvagnar i RBM II. 

Sannolikheten att en brand leder till detonation av sprängämnet uppskattas grovt till 10 %. 
Händelseträdet för hela händelseförloppet vid olycka med sprängämnen visas i figur 9 för 
tåghastigheter över 40 km/h och i figur 4 för tåghastigheter under 40 km/h. 

 

Figur 9.  Händelseträd för olycka med sprängämnen, klass 1.1, tåghastigheter över 40 km/h. 

 

 

 

 

 

Händelseträd 1.1
Hastighet >40 km/h

Scenario

Sannolikhet 

/olycka

ja

0,001

Explosion 1,0E-03

ja

0,1

ja Explosion 3,9E-04

0,25

ja

1 0,56 nej

0,9

nej Inget 3,5E-03

ja 0,75

0,17 Inget 1,2E-02

ja nej

0,16 0,44

Inget 1,2E-02

nej nej

0,999 0,83

Inget 1,4E-01

nej

0,84

Inget 8,4E-01

SUMMA Explosion 1,4E-03

Brand ger 

detonationSanno-likhet 

Stötvåg ger 

detonation

Bensinvagn på 

tåget

Bensinvagn i 

närheten

Bensinvagna 

skadad Antändning
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Figur 10.  Händelseträd för olycka med sprängämnen, klass 1.1, tåghastigheter under 40 km/h. 

Sannolikheten för att en vagn med mycket brandfarliga vätskor skall vara med på tåget tas från 
ingångsdatan i figur 1. (I figur 9 och 10 anges ett värde från ett tidigare projekt, det aktuella värdet har 
dock används i beräkningarna.) 

 Klass 5.1 

Detta scenariot baseras på att transporterna sker som ammoniumnitrat som vid blandning med 
dieselolja kan leda till en explosion som motsvarar 25 ton TNT vid ett stort utsläpp av ammoniumnitrat 
och cirka hälften vid ett mindre utsläpp. Detta överskattar explosionens kraft eftersom den blandning 
som kommer att ske om båda ämnena rinner ut vid en olycka inte räcker för att åstadkomma ett 
effektivt sprängämne vilket egentligen kräver en ganska exakt blandning av dessa ämnen.  

För att en olycka med en transport med oxiderande ämnen skall leda till betydande konsekvenser 
krävs att det oxiderande ämnet blandas med bensin och att blandningen antänds. För att detta skall 
ske måste flera förutsättningar vara uppfyllda: 

1. Det måste finnas en tankvagn med bensin eller annan mycket brandfarlig vätska med på tåget. 
2. Vagnen måste befinna sig nära vagnen med oxiderande ämnen för att en blandning skall kunna 

ske, högst en vagn emellan. 
3. Vagnen med mycket brandfarlig vätska måste ha en skada som leder till ett betydande utsläpp. 
4. Vätskan måste antändas. 
5. Blandningen oxiderande ämne/brandfarlig vätska kan antingen brinna som en pölbrand eller 

explodera. 
 
Sannolikheten för detta framgår av händelseträdet i figur 11 och 12 nedan. Händelseträdet är baserat 
på statistik för tunnväggiga tankbilar. I de visade händelseträden utgås från att en vagn med mycket 
brandfarlig vätska finns med på 16 % av tågen. Denna siffra är tagen från ett äldre projekt och 
används här endast som exempel. I beräkningarna har den rätta siffran använts som finns i figur 1. 

Händelseträd klass 1.1 Ale utby

Hastighet <40 km/h

Scenario

Sannolikhet/

olycka

ja
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Explosion 1,0E-03

ja

0,1
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0,25

ja

1 0,079 nej

0,9

nej Inget 4,9E-04

ja 0,75

0,17 Inget 1,6E-03

ja nej

0,16 0,921

Inget 2,6E-02

nej nej

0,999 0,83

Inget 1,4E-01

nej

0,84

Inget 8,4E-01

Explosion 1,1E-03

Antändning

Brand ger 

detonationSannolikhet 

Stötvåg ger 

detonation

Bensinvagn på 

tåget

Bensinvagn i 

närheten

Bensinvagna 

skadad
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Figur 11.  Händelseträd oxiderande ämnen i klass 5.1 som kan orsaka explosion. Tåghastigheter 
över 40 km/h 
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Figur 12.  Händelseträd oxiderande ämnen i klass 5.1 som kan orsaka explosion. Tåghastigheter 

under 40 km/h 
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 Konsekvenser av scenario  
Detta steg görs i QGIS där antalet omkomna i var och ett av scenariona beräknas med ekvationen 
nedan.  

𝑁 = Ö𝑣𝑒𝑟𝑙𝑎𝑝𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒 𝑥 𝑠𝑎𝑛𝑛𝑜𝑙𝑖𝑘ℎ𝑒𝑡 𝑜𝑚𝑘𝑜𝑚𝑛𝑎 𝑥 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡ä𝑡ℎ𝑒𝑡  

Det överlappande området är det område som påverkas av ett effektområde för de olika scenariona. 
Sannolikheter för omkomna (P) och effektområdens form kan ses i figur 13. För klass 2.1, klass 2.2 
och klass 3 har sannolikhet för omkomna och effektområdens storlek tagits från den nederländska 
beräkningsmetoden RBM II. För klass 1.1 och klass 5.1 beskrivs mer i detalj hur sannolikheterna och 
effektområdens storlek har beräknats i avsnitt 3.1 respektive 3.2. 
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Figur 13.  Effektområdenas form och sannolikhet för omkomna. Figuren är ej skalenlig.  
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 Klass 1  

Vid beräkning av explosionslast utgås från en explosion av 25 ton TNT. Explosionens övertryck och 
impuls har beräknats nedan. De reflekterade värdena är aktuella när explosionen träffar en yta som är 
riktat vinkelrät mot explosionen. De oreflekterade värdena gäller för ytor som är riktade i samma 
riktning som explosionen.  

Explosionsstyrkan beräknas med hjälp av figur 14 som tagits från rapporten Dynamisk lastpåverkan – 
Referensbok (SRV 2005). För en närmare förklaring av beräkningsmetoden hänvisas till denna 
rapport.  

Z är det ska skalade avståndet enligt nedan 

 

𝑍 =
𝑅

𝑀1/3
 

 

R = avstånd från explosionscentrum (m) 

M = mängd sprängämne i explosionen (kg) 

Figur 14 ger övertrycket p+ 

 

Figur 14.  Reflekterat och oreflekterat övertryck som funktion av det skalade avståndet Z (från 
SRV 2007). 

Resultaten visas i tabell 1. 
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Tabell 1. Explosionstryck som funktion av avståndet till explosionscentrum. 

 

 

 Skador på bebyggelsen 

Enligt amerikanska undersökningar (EAI 1997) rasar vanliga hus vid ett övertryck (p+) på 25-35 kPa 
medan en vanlig stadsbebyggelse bedöms få allvarliga skador vid ungefär samma övertryck. Detta 
tryck uppnås enligt tabell 1 ungefär 152 m från platsen för explosionen vid en explosion av 25 ton 
TNT. (För en explosion med 12,5 ton TNT, se avsnitt 2.5 Scenarier med oxiderande ämnen, ämnen, 
är detta avstånd ca 121 m.) 

Sammantaget antas att byggnader närmast järnvägen får allvarliga skador inom 152 m från 
explosionen. Bebyggelsen bakom skyddas i stor utsträckning av husen framför och antas inte få lika 
betydande skador.  

Inom området där husen skadas allvarligt antas att husens raszon sträcker sig in mot ungefär halva 
huset och att det i raszonen omkommer cirka en tredjedel av de personer som vistas där (FOA 1997). 
Detta innebär att cirka en sjättedel av de boende inom detta område antas omkomma vid en explosion 
med sprängämnen. Antalet omkomna beräknas utifrån antal i husraden närmast vägen 

 Skador utomhus 

Direkta skador pga. tryck  
Människan tål tryck relativt bra. Gränsen för lungskador anges vara ca 70 kPa, döda på grund av 
lungskador förväntas vid 180 kPa och 50 % omkomna vid 260 kPa. Detta innebär att inga omkomna 
förväntas pga. lungskador på ett avstånd på mer än 50 m från explosionen. (FOA 1997) 

Indirekta skador 
Indirekta skador kan uppstå genom att någon kastas mot något hårt föremål av tryckvågen eller att 
personer träffas av nedfallande byggnadsdelar.  

Som skademått för skador pga. att någon kastas av tryckvågen tas skallskador. Enligt FOA får en 
person med kroppsvikt 70 kg skallfraktur på ca 50 m från explosionen, se figur 15 och tabell 1. På 75 
m har sannolikheten avtagit till 50 % och minskar till 10 % på ca 90 m.  

 

M (kg) 12500 25000

M1/3 (kg1/3) 23,2 29,2
Z p +

m/kg1/3 kPa avstånd (m) avstånd (m)
1 900 23 29
2 200 46 58

2,5 120 58 73
3 80 70 88
4 45 93 117
5 33 116 146

5,2 30 121 152
6 23 139 175

6,9 20 160 202
7,9 15 183 231
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Figur 15.  Kombinationer av övertryck och skalad impulstäthet som ger allvarliga skador vid slag 
mot huvudet (från FOA 1997). 

Personer utomhus kan även omkomma av fallande byggnadsdelar eller splitter och vi antar därför att 
alla personer som befinner sig kring hus som förväntas rasera omkommer i explosionen.  

En gynnsam omständighet som inte beaktats i detta scenario är att det kommer att ta tid innan en 
brand i ett fordon med sprängämnen sprider sig till lasten och ger upphov till en explosion. Under 
denna tidsperiod finns möjligheter att evakuera personer från området. Praktiska erfarenheter från 
olyckor med sprängämnen visar att evakueringen ofta har kunnat genomföras och lett till en reduktion 
av antalet omkomna. Det här beskrivna scenariot ger därför konservativa värden för det förväntade 
antalet omkomna. 

 Klass 5.1  

Två scenarier finns beroende på storleken på utsläppet av det oxiderande ämnet. Storleken på 
utsläppet av den brandfarliga vätskan är av mindre vikt eftersom en explosiv blandning endast kräver 
en mindre mängd brandfarlig vätska (ca 1 del brandfarlig vätska på 7 delar oxiderande ämne).  

Konsekvenserna av en stor explosion har antagits vara densamma som för en explosion av 25 ton 
TNT. Konsekvenserna avseende individrisk och samhällsrisk för denna mängd sprängämne finns 
beskriven i scenariot för klass 1.1.  

Konsekvenserna för en mindre explosion har antagits vara densamma som för en explosion av 12,5 
ton TNT. Konsekvenserna avseende individrisk och samhällsrisk för denna mängd sprängämne finns 
också beskriven i scenariot för klass 1.1.  

De scenarier där ingen explosion sker men det oxiderande ämnen deltar i branden av den brandfarliga 
vätskan ingår i beräkningarna för konsekvenserna av olyckor med klass 3. 
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 Individrisk  

Individrisken beräknas med hjälp av följande ekvation: 

𝐼𝑅(𝑥) = 𝐹𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑎 × 𝑣𝑖𝑛𝑑 × 𝑏 (𝑥) ÷ 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 

I individrisken beräknas bredden b(x) med bredden som anges i figur 13. För effektområden där 
centrum av ellipserna eller cirklarna inte är på transportvägen räknades bredden b(x) som maximala 
bredd fram till centrum.  

Eftersom bredden b(x) baseras på distans från transportvägen så beräknas individrisken med 5 
meters mellanrum.  
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Planärende Detaljplan för Fornåsa, Vrå 1:35 mfl.. 
 
 
BEHOVSBEDÖMNING AV MKB 
 
 
Enligt PBL 4:34 ska bestämmelserna i Miljöbalken 6:11–6:18 och 6:22 tillämpas om genom-
förande av en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (EU-direktiv 2001/42 
EG). Vid en betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning av planen göras under vars 
process en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. För att kommunen ska kunna ta ställning till 
om en detaljplan medför en betydande miljöpåverkan eller inte, görs en underökning utifrån 
förordningen (2017:966) om miljöbedömningar. 
 
 
PLANENS SYFTE 
 
Syftet med planen är att möjliggöra förtätning med bostadsbebyggelse samt tillgängliggöra 
området kring Pingla Ström, en första del i ett planerat grönstråk söderut. 
 
Planen möjliggöra bostadsbebyggelse i varierande men förhållandevis låg skala. En anpass-
ning till Alsike gamla stationssamhälle eftersträvas. De delar av planområdet där Pinglaström 
gå planeras som natur för att ge kommunen rådighet över marken samt möjliggöra en bättre 
tillgänglighet till å rummet.  
 
PLANOMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
Planområdet är beläget direkt söder om Alsike Nord. Ett nybyggt område med bostäder i 
blandad bebyggelse, förskola oh skola. Området planerar att utökas västerut mot järnvägen. I 
den nationella planen för transportsystemet 2048-2029 ingår Ostkustbanan mellan länsgräns 
Stockholm och Uppsala vilket inkluderar en ny tågstation i Alsike. 
 
Enligt översiktsplan 2017 (ej laga kraft) ingår planområdet i förtätningsområdet för Alsike. 
Nya områden ska ha tydliga kopplingar till den befintliga strukturen. Förtätning i redan be-
byggda glesare delar av Alsike krävs för att skapa en hållbar och välintegrerad tätort. 
Förtätning ska prioriteras längs huvudgator och större vägar samt i närheten av den potentiella 
pendeltågsstationen. 
 
Enligt den fördjupade översiktsplanen (FÖP) 2012 ligger planområdet inom ett utpekat ut-
byggnadsområde. 
 
Planområdet är ca 42 500 kvm och planerad bruttoarea uppgår i dagsläget till ca 18 200kvm 
/250 bostäder.  
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SAMLAD BEHOVSBEDÖMNING 
 

 Planförslaget står i överensstämmelse med den fördjupade översiktsplanen och den 
nya översiktsplanens intentioner. 

 
 Planförslaget strider inte mot några riksintressen. 
 
 Påverkar till viss del nuvarande markanvändning då en öppen grön yta föreslås bebyg-

gas. Planförslaget avser dock att peka ut området kring pinglaström som naturmark 
som en första del i ett planerat blågrönt stråk söderut. 

 
 Planförslaget bedöms påverka landskapsbilden då en idag obebyggd yta bebyggs. 

Planförslaget avser att reglera bebyggelsens utformning och gestaltning. 
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 Det har påvisats möjliga fornlämningar inom planområdet (en möjlig skålgrop samt en 

möjlig lämning från en boplats). En utredning av dessa kommer genomföras under vå-
ren för att klargöra huruvida det är fornlämningar på platsen eller ej samt hur  dessa 
påverkar planförslaget.  

 
 Planförslaget bedöms inte avsevärt påverkar några naturvärden internationellt, natio-

nellt eller lokalt. En naturvärdesinventering har genomförts för Pinglaström inom 
planområdet. De naturvärden som hittats återfinns längs Pinglaström som i planförsla-
get planeras som naturmark. 

 
 Påverkar rekreation/friluftsliv genom att en idag grön och orörd yta exploateras. Dock 

görs stråket längs Pinglaström tillgängligt och gång- och cykelvägar skapas/rustas. 
 

 Planförslaget påverkar Pinglaström.  Detaljplanearbetet ska säkerställa ett genomfö-
rande som inte innebär en negativ påverkan på Pinglaström. En geoteknisk utredning 
samt en dagvattenutredning kommer att tas fram. 
 

 Planförslaget bedöms inte ha negativ påverkan på områden av betydelse för hushåll-
ning med natur- och samhällsresurser nationellt eller lokalt. 

 
 Planförslaget bedöms leda till ökade störningar i form av en ökad trafikmängd i när-

området. 
 

 En bullerutredning kommer att tas fram för att säkra områdets lämplighet för nya bo-
städer på grund av närheten till Ostkustbanan. 

 
 Ca 100 meter från planområdet finns en mindre hästgård. Det fortsatta planarbetet 

kommer att beakta detta med hänsyn till planering av bostäder. 
 

 Bedöms inte medför nya risker för människors hälsa och säkerhet. 
 

 Bedöms inte motverkar några nationella, regionala eller lokala mål. 
 
 
MOTIVERAT STÄLLNINGSTAGANDE 
 
Med utgångspunkt från ovanstående gör kommunen bedömningen att ett genomförande av 
detaljplaneförslaget inte medför någon betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalken 6 kap. En 
strategisk miljöbedömning enligt Miljöbalken 6:9–6:19 behöver därmed inte genomföras. 
 
 
KOMMUNFÖRVALTNINGEN 
 
Samhällsbyggnadskontoret 
 
Elin Hedström 
Planhandläggare
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Undersökning gällande detaljplan för Fornåsa, Vrå 1:35 m.fl., Knivsta 
kommun, Uppsala län
Kommunen har för rubricerad detaljplan begärt samråd med Länsstyrelsen om 
undersökning enligt 6 § miljöbalken (MB) samt 5 § miljöbedömningsförordning 
(2017:966).

Syftet med planförslaget
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning med bostadsbebyggelse, i varierande 
men förhållandevis låg skala, samt tillgängliggöra området kring Pinglaström, som en 
första del i ett planerat grönstråk söderut.

Undersökning
Länsstyrelsen bedömer, utifrån de handlingar som finns i ärendet, att rubricerad 
detaljplan inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 11 § MB 
och i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905) samt 4 kap 34 § plan- 
och bygglagen (PBL 2010:900).

Upplysningar

Risker och farligt gods
Kommunen uppger att åtgärderna ”inte medför nya risker för människors hälsa och 
säkerhet”. I handlingarna framgår det dock inte vad man grundar denna bedömning på. 
Planområdet ligger som närmast cirka 72 meter från ostkustbanan. När bebyggelse 
planeras närmare än 150 meter från järnväg eller väg för transport av farligt gods måste 
kommunen göra en riskanalys. Utifrån de handlingar som finns i ärendet kan 
Länsstyrelsen inte se att någon sådan riskanalys har utförts. 

Buller
Delar av planområdet är beläget omkring 72 meter från järnvägen och utsätts för buller 
från denna. Kommunen uppger att de ska utföra en bullerutredning. Länsstyrelsen anser 
att kommunen bör säkerställa att förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader följs. En ändring av riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader 
gjordes 2017, SFS 2017:359, Förordning om ändring i förordning. Länsstyrelsen anser att 
kommande bullerutredningarna bör ha prognosår 2040.
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MKN och dagvatten
Kommunen uppger att Pinglaström påverkas av planarbetet. Även norr om planområdet 
finns planarbeten som påverkar Pinglaström, bland annat idrotts- och aktivitetshus i 
Norra Alsike. Kommunen har uppgett att de i planarbete för Alsike Nord etapp 2 ska lösa 
frågor som rör flytt eller ersättning av den damm som hanterar dagvatten från området 
nordost om planområdet för idrotts- och aktivitetshuset. Om dessa åtgärder inte sker och 
planarbetet för DP för Fornåsa fortskrider, riskerar kommunen att få en än större 
sammantagen avvattning av dagvatten mot Pinglaström. Länsstyrelsen vill uppmana 
kommunen att ta ett helhetsgrepp vad gäller dagvattenfrågorna i området, på grund av 
den exploatering som sker.
Kommunen uppger att de ska ta fram en dagvattenutredning och att de ska säkerställa ett 
genomförande som inte innebär en negativ påverkan på Pinglaström. Pinglaström övergår 
till Knivstaån-Lövstaån innan den mynnar i Garnsviken som är en del av Mälaren. 
Pinglaström kommer att klassas som en vattenförekomst med egna miljökvalitetsnormer 
under kommande förvaltningscykel. Detta innebär att Pinglaström kommer att få 
miljökvalitetsnormer år 2021. Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att de 
redan nu behöver ta hänsyn till detta och att det inte räcker med att en plan ”inte har en 
negativ inverkan”, planen måste också kunna bidra till en förbättring. Därför är det viktigt 
att kommunen kan visa att MKN följs och att planen bidrar till en förbättring av MKN. 
Länsstyrelsen vill också uppmärksamma kommunen på att ta hänsyn till framtida 
klimatförändringar i dagvattenutredningen.

Fornlämningar
En arkeologisk utredning, kompletterande etapp 1 och etapp 2, är beställd av exploatören 
och hanteras av kulturmiljöenheten vid Länsstyrelsen i Uppsala län, dnr 431-430-19. 
Utredningens resultat ska beaktas vid planarbetet och arbetas in i planhandlingarna.
Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap kulturmiljölagen (1988:950) KML. Till en 
fornlämning hör även, enligt 2 kap 2 § KML, ett så stort område på marken som behövs 
för att bevara fornlämningen, ge den ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och 
betydelse samt för att fornlämningen kan ha en större utbredning än markeringen i FMIS 
visar. Skyddet innebär att det är förbjudet att utan tillstånd enligt KML rubba, ta bort, 
gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, planering eller på annat sätt ändra eller 
skada fornlämning. Samma skydd gäller för fornlämningsområde som för fornlämning.
Tillstånd kan behövas enligt kulturmiljölagen om åtgärden skulle komma att påverka 
fornlämningar eller fornlämningsområde. Om en fornlämning påträffas under grävning 
eller annat arbete ska, enligt 2 kap 10 § KML, arbetet omedelbart avbrytas till den del 
fornlämningen berörs. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet till 
Länsstyrelsen. 
Länsstyrelsen vill även påminna att inga skador får uppstå på fornlämningar och övriga 
kulturhistoriska lämningar, exempelvis genom markskador, körskador eller övertäckning.

Lagändring
Den 1 januari 2018 trädde förändringar i 6 kap MB i kraft. Förändringarna innebär bland 
annat att terminologin ändrats kring miljöbedömningar och att kommunen ska göra en 



YTTRANDE
 

3(3)

2019-04-05
 

402-1607- 2019
 

POSTADRESS 751 86 Uppsala  GATUADRESS Bäverns gränd 17
TELEFON 010-22 33 000  FAX 010-22 33 010

E-POST uppsala@lansstyrelsen.se  WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala

undersökning om en plan kan antas medföra betydande miljöpåverkan (6 kap 6 § MB). 
Samma dag upphävdes också förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar och 
ersattes av miljöbedömningsförordningen. I 5 § i miljöbedömningsförordningen 
tydliggörs vad undersökningen ska utgå ifrån vid bedömning av om planen eller 
programmets genomförande kan antas ge upphov till betydande miljöpåverkan.
Av övergångsbestämmelserna framgår att äldre föreskrifter gäller för handläggningen av 
planer som har påbörjats före den 1 januari 2018. I det aktuella ärendet framgår att 
Kommunstyrelsen beslutade den 5 april 2018 att uppdra åt Samhällsbyggnadskontoret att 
inleda planarbetet. Länsstyrelsen bedömer därmed att de nya reglerna om 
miljöbedömningar ska gälla i detta ärende.
Med anledning av de nya reglerna ska kommunen fatta ett beslut om planen kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan eller inte enligt 6 kap 7 § MB. Beslutet ska redovisa 
de omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan, dvs det ska 
motiveras och dessutom ska den nya terminologin användas. Beslutet ska fattas senast i 
samband med beslutet att anta detaljplanen.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av chef för plan- och bostadsenheten Annika Israelsson med 
planhandläggare Ida Karlsson som föredragande. I den slutliga handläggningen har också 
krisberedskapshandläggare Anders Leijon och handläggare fornlämningsfrågor 
Ann Luthander medverkat.
Ärendet har hanterats med digital signering och har därför inga underskrifter.

Annika Israelsson
 

Ida Karlsson
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1 INLEDNING 

I samband med kommande detaljplanearbete i norra delen av Alsike har WSP Sverige 
AB fått i uppdrag av Knivsta kommun att utföra en naturvärdesinventering av områden 
vid och i anslutning till Pinglaström som kan komma att beröras av den kommande 
detaljplanen. En fältinventering genomfördes den 20 juni 2017 av Måns Svensson. 
Resultatet av denna inventering samt sammanställning av befintlig information rörande 
aktuellt område presenteras i denna rapport. Rapporten har granskats av Christina 
Borg. 

Syftet med en naturvärdesinventering är att identifiera och avgränsa de geografiska 
områden i landskapet som är av betydelse för biologisk mångfald samt att dokumentera 
och bedöma vilka naturvärden dessa har. Identifierade områden redovisas i rapporten 
liksom en bedömning av eventuell påverkan vid en exploatering. Metodiken som 
använts beskrivs i Bilaga 1.  

Rapportens mål är att belysa naturvärdena och ge rekommendationer för att minimera 
risken för att negativa konsekvenser uppstår. Den betydelse som exempelvis markerna 
i inventeringsområdet har för andra värden som rekreation eller kulturhistoria, ligger 
utanför denna inventering.  

1.1 INVENTERINGSOMRÅDET 
Inventeringsområdet ligger i norra delen av Alsike och avgränsas av Boängsvägen i 
väster och Norra Alängsvägen-Källbacken-Målgårdsvägen-Torpkällevägen i öster (se 
Figur 1). Det innefattar ett stort antal villaträdgårdar, ett par skogspartier och i söder en 
del åkermark. Villaträdgårdarna inventerades inte. Tyngdpunkten lades på att inventera 
längs Pinglaström, medan resten av området är översiktligt inventerat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Inventeringsområdets avgränsning i Alsike, Knivsta kommun. 
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2 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 

Generellt bär området prägel av sin närhet till bebyggelse. Med undantag av ett mindre 
lövskogsparti i norra delen av inventeringsområdet identifierades inga områden med 
särskilda naturvärden. Att anlägga en gångväg eller liknande i anslutning till detta 
lövskogsparti bör inte hota dessa naturvärden, förutsatt att man inte avverkar mer än 
enstaka träd. De skogsområden som finns i sydöstra kanten av inventeringsområdet är 
igenväxande hagmarker eller produktionsskog och några områden med särskilda 
naturvärden avgränsades inte där. Längs med Pinglaström förekommer jätteloka på 
flera platser. Den bör bekämpas, särskilt om området planeras att ytterligare 
tillgängliggöras för allmänheten.  

3 RESULTAT AV INVENTERINGEN 

Inom inventeringsområdet finns inte del av biotopskydd, nyckelbiotop, naturreservat 
eller områden som omfattas av Miljöbalkens §7. Det finns ett antal tidigare registrerade 
artfynd inom delområdena eller i anslutning till delområdena i Artportalen (sökning 
170616). De naturvårdsintressanta fynden består av ett fynd av hasselticka och ett av 
kandelabersvamp, båda norr om Vrå herrgård. Dessa arter kan finnas kvar, men sågs 
inte vid inventeringen och områdena de hittades i avgränsades inte som områden med 
särskilda naturvärden. Det finns ett särskilt värdefullt träd registrerat inom 
inventeringsområdet i Trädportalen, en rönn som står i en villaträdgård på Boängsvägen 
52 (sökning 170616). 

 

Figur 2. Avgränsningen för delområde 1 (röd linje) vid Pinglaström (vänstra bilden). Delområdet består av 
lövskog runt Pinglaström (högra bilden, se även framsidans bild). 
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3.1 BESKRIVNING AV DELOMRÅDEN 

3.2 OMRÅDEN MED JÄTTELOKA 
Det finns flera förekomster av jätteloka Heracleum mantegazzianum i anslutning till 
Pinglaström (Figur 4 och 5). Jättelokan är en främmande art som etablerat sig i Sverige 
och kommer att betraktas som en invasiv främmande art av unionsbetydelse under den 
nya EU-förordningen. Den är ett problem av två skäl. Dels tränger den ut annan 
växtlighet genom sina höga, täta bestånd och dels kan dess växtsaft ge smärtsamma 
brännskadeliknande symtom med kraftig hudirritation och blåsor. På grund av detta har 
flera kommuner infört bekämpningsprogram mot jätteloka. Förekomster av jätteloka 
finns utmärkta på kartan på nästa sida. Ur bekämpningssynpunkt är de mycket stora 
bestånden vid punkterna 1, 5, 6 och 7 mest angelägna att få bukt med. 

 
Figur 4. Den giftiga jättelokan bildar gärna stora, sammanhängande bestånd. Bilden är från södra änden av 
Pinglaström (punkt nr. 7). 
 

Delområde nr 1 – Mindre skogsparti vid Pinglaström, öst om Fornåsavägen 

Naturvärdesklass: Visst naturvärde 

Beskrivning: Delområdet består av ett mindre lövskogsparti (Figur 2) med viss 
olikåldrighet och måttliga mängder död ved. De äldre träden är huvudsakligen 
klibbal, lönn och sälg, men även björk och en grov tall. Buskskiktet domineras av 
trädgårdsväxten snöbär. Markskiktet bär också prägel av närheten till 
villaträdgårdar med, förutom bar jord och lövförna, kirskål, krollilja och akleja. 
Enstaka små exemplar av jättebjörnlokor förekommer också. Området bedöms ha 
ett visst biotopvärde i kraft av varierad lövskog och olikåldrighet kombinerat med 
närheten till rinnande vatten. Därmed bedöms området sammantaget ha ett visst 
naturvärde. 
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Figur 5. Områden med jätteloka längs med Pinglaström. (1) Mer än 500 ex, både på före detta åker intill ån 
och längs åstranden; (2) 5 ex. vid ån; (3) 25 ex. i vägkant; (4) 20 ex. i åkerkant; (5) Mer än 500 ex., både 
längs åkerkanten och vid åstranden; (6) Mer än 100 ex., vid fältbesöket bekämpad väst om ån; (7) Mer än 500 
ex. 
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4 REFERENSER 

Webbsidor 

Artportalen: www.artportalen.se  

Artfakta för rödlistade arter: https://artfakta.artdatabanken.se 

Trädportalen: http://www.tradportalen.se/  

Skogsstyrelsen: https://skogskartan.skogsstyrelsen.se/skogskartan/ 
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BILAGA 1  

Metodik använd vid naturvärdesinventeringen 
Undersökningen omfattar en allmän inventering av bakgrundsinformation, ett 
fältbesök och en systematisk bedömning av naturvärden enligt standardiserad 
metod.1 

I den allmänna inventeringen av bakgrundsinformation ingår inventering av befintliga 
data som beskriver området, bakgrundsmaterial ifrån berörda myndigheter, och 
informationssök i öppna databaser. Aktuellt område inventeras översiktligt i fält med 
avseende på förkommande naturtyper och markanvändning.  

Den systematiska naturvärdesbedömningen syftar till att uppskatta underlaget för 
biologisk mångfald. Rödlistade arter, signalarter eller andra värdearter noteras. 
Naturvärdesbedömningen baseras på att kartlägga de egenskaper i naturen – 
strukturer, åldersfördelning, avdöende, topografi, bördighet, kulturpåverkan, m.m. – 
som är av betydelse för mängden kärlväxter, mossor, lavar, vedlevande svampar, 
fåglar, insekter och övriga djur, det vill säga biologisk mångfald.  

Naturvärdesbedömning innebär att ett geografiskt områdes betydelse för biologisk 
mångfald bedöms med hjälp av bedömningsgrunderna art och biotop, se Figur 1. 
Naturvärdesbedömning avser den biologiska mångfaldens nuvarande tillstånd. 
Bedömningsgrunderna är inte kvantitativa utan ska sättas i relation till vad som kan 
förväntas i den aktuella biotopen och regionen. 
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Figur 1. Naturvärdesbedömning vid NVI. Utfall för bedömningsgrund art respektive bedömningsgrund 
biotop leder till en viss naturvärdesklass. Figuren är från SIS Standard Genomförande, 
naturvärdesbedömning och redovisning.  

NATURVÄRDESKLASSER 
Inom området förekommande naturtyper klassas på en gemensam skala utifrån 
naturvärde. Ett naturvärdesobjekts betydelse för biologisk mångfald, det vill säga 
graden av naturvärde bedöms enligt en fastställd skala i olika naturvärdesklasser, där 
klasserna är: 

Högsta naturvärde – (naturvärdesklass 1) störst positiv betydelse för biologisk mång-
fald. Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild 
betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller global nivå. 

Högt naturvärde – (naturvärdesklass 2) stor positiv betydelse för biologisk mångfald. 
Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse 
för att upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. 
Naturvärdesklass 2 motsvarar ungefär Skogsstyrelsens nyckelbiotoper, lövskogs-
inventeringens klass 1 och 2, ängs- och betesmarksinventeringens klass aktivt objekt, 
ängs- och hagmarks¬inventeringens klass 1–3, ädellövskogsinventeringen klass 1 
och 2, skyddsvärda träd enligt åtgärdsprogrammet, våtmarksinventeringens klass 1 
och 2, rikkärrsinventeringens klass 1–3, limniska nyckel-biotoper, skogsbrukets klass 
urvatten, värdekärnor i natur¬reservat samt fullgoda Natura 2000-naturtyper. Detta 
förutsatt att de inte uppfyller högsta naturvärde. 
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Påtagligt naturvärde – (naturvärdesklass 3) påtaglig positiv betydelse för biologisk 
mångfald. Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass 
behöver inte vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på 
regional, nationell eller global nivå, men det bedöms vara av särskild betydelse att 
den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras 
ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. Naturvärdesklass 3 motsvarar ungefär 
ängs- och betesmarksinventeringens klass restaurerbar ängs- och betesmark, 
Skogsstyrelsens objekt med naturvärde, lövskogsinventeringens klass 3, 
ädellövskogs-inventeringens klass 3, våtmarksinventeringens klass 3 och 4 samt 
skogsbrukets klass naturvatten. 

Visst naturvärde – (naturvärdesklass 4) viss positiv betydelse för biologisk mångfald. 
Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte 
vara av betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller 
global nivå, men det är av betydelse att den totala arealen av dessa områden 
bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller 
förbättras. Naturvärdesklass 4 motsvarar inte någon klass i de större nationella 
inventeringar som gjorts. Naturvärdesklass 4 motsvarar ungefär områden som 
omfattas av generellt biotopskydd men som inte uppfyller kriterier för högre 
naturvärdesklass. Naturvärdesklass 4 är användbar för områden som tydligt 
påverkats av mänsklig aktivitet men där det trots allt finns biotopkvaliteter eller arter 
av viss positiv betydelse för biologisk mångfald, t.ex. äldre produktionsskog med 
flerskiktat trädbestånd men där andra värdestrukturer och värdeelement saknas. 

NATURVÅRDSARTER 
Naturvårdsart är ett samlingsbegrepp för skyddade arter, fridlysta arter, rödlistade 
arter, typiska arter, ansvarsarter och signalarter. Förekomst av en eller flera 
naturvårdsarter kan indikera att ett område har högt naturvärde eller så kan 
förekomsten av en naturvårdsart i sig indikera en särskild betydelse för biologisk 
mångfald. Naturvårdsarter har lanserats av ArtDatabanken som ett verktyg vid 
naturvärdesbedömning och vid revidering av rödlistan kommer listor på användbara 
naturvårdsarter tas fram för olika biotoper.  

RÖDLISTAN  
Den svenska Rödlistan2 innehåller en bedömning av olika arters risk att dö ut i 
Sverige. De arter som uppfyller kriterierna för någon av kategorierna Nationellt utdöd 
(RE), Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN), Sårbar (VU), Nära hotad (NT) eller 
Kunskapsbrist (DD) benämns rödlistade. De arter som kategoriseras som CR, EN 
eller VU benämns hotade. Kategorin kunskapsbrist omfattar arter där kunskapen är 
så bristfällig att de inte kan placeras i någon kategori, men där tillgängliga data ändå 
tyder på att de borde vara rödlistade. Rödlistan baseras på internationellt vedertagna 
kriterier från Internationella Naturvårdsunionen (IUCN). 
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Samhällsutvecklingsnämndens presidieberedning 

Samråd om bildande av naturreservat Kölängsskogen 
 
Förslag till beslut 

1. Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att uppdra förvaltningen att genomföra ett 
formellt samråd inför bildande av naturreservat Ängbyskogen 

 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
År 2017 ansökte Knivsta kommun om medel för att ta bilda naturreservatet Gredelby hagar 
och Trunsta träsk, samt ta fram reservatshandlingar för Kölängens ädellövskog och 
Ängbyskogen. Färdiga handlingar för att kunna formellt samråda med sakägare och andra 
intresseorganisationer har producerats för ölängens ädellövskog, nu kallad Kölängsskogen. 
Samrådstiden är 6 veckor, varpå reservatshandlingarna revideras och presenteras för beslut 
om bildande av naturreservatet Kölängsskogen. 
 
Bakgrund 
År 2017 erhöll Knivsta kommun så kallade LONA-bidrag för att bilda naturreservatet 
Gredelby hagar  och Trunsta träsk,och ta fram reservatshandlingar för Ängbyskogen och 
Kölängens ädellövskog. I december  2018 bildade kommunen naturreservatet Gredelby 
hagar och Trunsta träsk och arbetet med att ta fram handlingar för de övriga två 
naturområdena påbörjades.  
Naturreservat 
Naturreservat bildas i syfte att bevara naturvärden och/eller rekreationsvärden. 
Kölängsskogen har höga värden av båda kategorier. Då kommunen bildar ett naturreservat 
formuleras ett antal föreskrifter som reglerar vad som inte är tillåtet att gör i reservatet. Det 
innebär att den kommunala förvaltningens arbete att tillhandahålla tätortsnära natur av hög 
kvalitet för medborgarna underlättas.  
Kölängsskogens värden 
Kölängsskogen ingår i ett ädellövssamband som omger sjön Valloxen. Ädellövskogen har 
naturvärdesklass 2 och är av regionalt intresse att bevara. Naturvärden i skogen är knutna till 
en kontinuitet av levande och döda ädellövträd, asp och i viss mån gran och en jämn 
luftfuktighet. Delar av skogen har naturvärdesinventerats och ett mycket stort antal arter har 
noterats i Artportalen. Här finns ett mycket stort antal rödlistade insekter, svampar, växter 
och lavar.  
Ett flertal friluftslivsorganisationer använder skogen som rekreationsområde. Här delar 
orienterare, cyklister, mykologer, entomologer, friluftsfrämjandet, scouterna och medlemmar i 
brukshundsklubben utrymmet med joggare och fotgängare. Skogen är en del av Kölängens 
friluftsområde.  
Styrdokument 



Sida 2 av 5 

 
 

 
  

 
Att bilda naturreservat är ett av de viktigaste verktygen för att bevara och stärka ekosystem 
och biologisk mångfald. Skogen är utpekad som ett viktigt tätortsnära grönområde i 
översiktsplanen från 2017. Skogen ingår i arbetet med att utveckla Kölängens friluftsområde. 
Att skydda natur är i linje med fyrspårsavtalet, vision Knivsta 2025, Knivsta kommuns 
miljöprogram och Agenda 2030.  
Samråd  
Ett formellt samråd sker för att samla in synpunkter från formella sakägare. Samrådsdialog 
ska också ske med informella sakägare, dvs intresseorganisationer som nyttjar skogen idag. 
Efter samråd revideras handlingarna. Därefter kan ett ärende för att besluta om att inrätta 
naturreservat lyftas till nämnden. Slutgiltigt beslut om att bilda naturreservat tas i 
Kommunfullmäktige.  
 
 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Knivsta kommun har möjlighet att ansöka om att få markåtkomstbidrag för att kommunens 
avsätter mark till naturreservat. Naturvårdsverket är berett att betala markåtkomstbidrag med 
upp till 50 % av fastighetens marknadsvärdeminskning i enlighet med upprättad värdering till 
följd av föreslagna eller beslutade föreskrifter. En värdering kommer att genomföras innan 
beslut om att inrätta naturreservatet sker.  
I och med ett ökat besökstryck i skogen kommer driftskostnader för skogen att stiga en del. 
Ett ökat besökstryck kommer att bidra till en ökad folkhälsa, vilket i sin tur sänker kostnader 
för den kommunala förvaltningen som helhet. De ekonomiska konsekvenserna kan därför 
anses vara marginella.  
 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
 
 
Beslutet ska skickas till 
 
Akten 

Park- och naturenheten 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

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

 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
Se ovan. 
 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
Slitage runt skolan påverkar naturvärden i skogen negativt, men vid tidpunkten för 
reservatets bildande är markskiktet runt skolan redan borta.  
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Förskolor och skola intill det föreslagna reservatet kommer att tillfrågas under samrådstiden.  
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Beslut 
 
Knivsta kommun förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken det område som 
utmärkts på bifogad beslutskarta som naturreservat. 
 
Beslutet riktar sig till allmänheten, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, 
vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom reservatsområdet. 
Naturreservatets namn ska vara Kölängsskogen. 

 
 

Syftet med naturreservatet 
 
Syftet med reservatsbildningen är att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara 
värdefulla naturmiljöer, tillgodose behovet av områden för friluftslivet, skydda, återställa 
eller nyskapa värdefulla naturmiljöer, skydda återställa eller nyskapa livsmiljöer för 
skyddsvärda arter. Det preciserade syftet med naturreservatet Kölängsskogen är att:  
 

 bevara och utveckla lundartad ädellövskog, lövrik barrnaturskog, 
barrnaturskog, sumpskog samt den biologiska mångfald i form av arter, 
strukturer och processer som förekommer i dessa miljöer. 

 
 bevara områdets biologiska kulturarv med åkerholmar och skogsbryn med 

fristående hagmarksekar, 
 

 bevara ett för allmänheten attraktivt besöksområde som stimulerar till 
naturupplevelser och ett aktivt friluftsliv.  

 

Syftet uppnås främst genom att: 
 

 inte tillåta verksamhet eller aktivitet som riskerar att påverka kontinuitet av 
tillgång till gamla, döende och döda träd,  

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

skogsbrynet, men även i skogen,  
 

 hävda öppna gräsmarker genom bete och/eller slåtter, 
 

 inte tillåta verksamhet som riskerar att påverka det fuktiga mikroklimatet i 
skogen, 

 
 genomföra åtgärder som gynnar prioriterade arter,  

 
 genomföra åtgärder som underlättar allmänhetens friluftsliv och verksamhet 

för utomhuspedagogik. 
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Skälen för beslutet 
 

De prioriterade bevarandevärdena i naturreservatet utgörs av näringsrik ekskog, 
lövrik barrnaturskog, asprik skog, sumpskog, med rik mångfald av kärlväxter, 
svampar och insekter.  Hela området fungerar som tätortsnära natur- och 
friluftsområde för allmänheten och som strategisk lokal för utomhuspedagogik, bland 
annat kommunens naturskola.  
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Föreskrifter 
För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet beslutar Knivsta kommun 
med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § första stycket förordningen 
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. att nedan angivna 
föreskrifter ska gälla för naturreservatet.  
 
A.  Föreskrifter enligt 7 kap 5 § andra stycket miljöbalken om inskränkning i rätten 

att använda mark- och vattenområden inom naturreservatet. 

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

 

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

som liggande, med undantag för 
 

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

2. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar reservatsområdets topografi, yt- 
eller dräneringsförhållanden såsom att gräva, spränga, muddra, schakta, plöja, dämma, 
nydika, underhållsrensa dike, skyddsdika eller på annat sätt föra bort vatten, utfylla, 
tippa, skada stenblock, markbereda, bryta stubbar eller utföra annan markbearbetning, 
med undantag för  
 

- underhållsrensning av dike intill väg utmarkerad på karta, bilaga 2. 
Underhållsrensning kräver särskilt tillstånd från förvaltaren, 

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

anordning, 
 

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

5. framföra motordrivet fordon, 
 

6. anordna upplag, 
 

7. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, 
 

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

9. bedriva jakt med undantag för 
 

- naturvårdande jakt på vildsvin eller annan art som hotar de prioriterade 
skyddsvärdena i reservatet, 

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

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

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

 
Föreskrifter nedan under punkt C gällande allmänheten gäller även markägare och 
innehavare av särskild rätt med undantag för åtgärder som är nödvändiga för att 
kunna sköta reservatsområdet eller för att kunna utöva sin särskilda rätt. 

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

särskild rätt till fastighet förpliktas att tåla 

 
Ägare och innehavare av särskild rätt ska tåla att följande anordningar utförs och att 
följande åtgärder vidtas: 
 
1. utmärkning av naturreservatets yttergränser enligt gällande anvisningar, 

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

reservatet, i avsikt att minska avrinningen ut ur skogen,  
 

3. anläggande och underhåll av stängsel eller byggnader för djurhållningens behov, 
stigar och leder, sittbänkar, rastplats, eldstad eller vindskydd, 

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

slåtter, igenläggning av diken, uppsättning av fågelholkar, 
 

5. slåtter eller skörd av vall, eller åker, 
 

6. åtgärder i syfte att undvika eller begränsa större angrepp av granbarkborre som 
kan hota prioriterade bevarandevärden, genom barkning, rotkapning av 
vindfällda träd samt utplacering av fällor eller fångstvirke. Inga träd som fälls i 
detta syfte ska föras ut ur naturreservatet, med undantag för eventuellt 
fångstvirke, 

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

 
8. undersökning av djur-, växt- och svamparter och andra naturförhållanden. 
 
Dessutom ska markägaren tåla att ovanstående åtgärder utförs av förvaltaren av 
naturreservatet eller den som förvaltaren uppdrar åt. 
 
 
 
C.  Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas och 

om ordningen i övrigt inom naturreservatet 
 
Det är förbjudet att inom naturreservatet:  
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1. gräva, hacka eller på annat sätt skada berg, jord eller sten, 
 
2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, 
 
3. insamla mossor, lavar och vedsvampar med undantag för insamling av mindre 

kollekt för artbestämning, utan att skada bevarandevärdena, 
 

4. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur med undantag för håvning eller     
plockning av enstaka individer för artbestämning, utan att skada 
bevarandevärdena,  
 

5. medvetet störa djurlivet,  
 

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

7. framföra motordrivet fordon, 
 

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

 

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

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

12. utan Kommunens tillstånd sätta upp markeringar såsom snitslar eller 
orienteringskontroller annat än tillfälligt i samband med förenings- eller 
skolaktivitet eller liknande,  

 
13. utan Kommunens tillstånd använda området för större orienteringsarrangemang, 

organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande.  
 

 
Undantag från föreskrifterna 

Föreskrifterna under A och C gäller inte för 
 

-  förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt,  att 
genomföra de skötsel- och andra åtgärder som behövs för att tillgodose syftet 
med naturreservatet och som framgår av föreskrifterna under B ovan, 

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

miljöövervaknings- eller pedagogiskt syfte utföra inventeringsverksamhet, 
nödvändig insamling av bestämningsmaterial, eller annan dokumentation av 
växt- och djurliv inom naturreservatet, 
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-  genomförande av biologiska undersökningar som inte skadar 
bevarandevärdena. För sådana undersökningar krävs dock Kommunens 
tillstånd, 

 
-  Kommunens naturskola som  inom den utomhuspedagogiska verksamheten 

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

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

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

 
-  nödvändiga åtgärder i samband med brandbekämpning. 

 
 

Fastställelse av skötselplan 
Med stöd av 3 § i förordningen (SFS 1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
fastställer kommunfullmäktige bifogad skötselplan, bilaga 4. 
 
Uppgifter om naturreservatet  

 
Naturreservatets namn Kölängsskogen 

Kommun Knivsta 
Markägare Knivsta kommun  
Berörda fastigheter Brunnby 3:1, Gredelby 1:3 
Förvaltare Knivsta kommun 
Reservatets areal 64,3 ha 
Lägesbeskrivning Reservatet är beläget nordost om Knivsta tätort, på sjön 

Valloxens västra sida. Läget framgår av bifogad översiktskarta, 
bilaga 2.1.  

Naturgeografisk region Svealands sprickdalsterräng med lerslättsdalar och sjöbäcken 
(24). 

Bedömningar 

 
Skötselplan för Knivsta kommuns skogs- och naturmark (2014),  
Naturvärdesinventering (NVI) kring Boängsvägen och Kölängen 
samt analys av ekologiska landskapssamband i Knivsta kommun 
(2014), 
Vad händer när kottarna tar slut? (2016), 
Knivsta kommuns Grönstrukturplan (2016), 
Inventering av fjärilar och skalbaggar i Kölängen, (2018) 
Sammanställning av inrapporterade naturvärdesarter (2019) 

Markslag och naturtyp 

(ungefärliga arealer) 

 

Näringsrik ekskog 16 ha, medelålder 110 år 
Lövrik barrnskog, 23 ha, medelålder 105, 70 och 35 år.  
Tallskog 7 ha, medelålder 45 år 
Barrblandskog 10 ha, medelålder 60 år 
Sumpskog 2 ha, medelålder 40 och 60 år 
Åkerholme/kulturmark 1 ha 
Vall/åker 5 ha 
Odlingsmark 0,3 ha 
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BESKRIVNING AV NATURRESERVATET  
 

Kölängsskogen ligger öster om Knivsta tätort ungefär en och en halv kilometer från Knivsta 
station. Skogen avgränsas av Gredelbyleden i väst, E4:an i norr, sjön Valloxen i öster och en 
åkervall i söder. Området är en del av det historiska odlingslandskapet som omger Valloxen.  
 
Skogen har ett långt, böljande bryn med grova träd, fruktträd och buskar av bland anat slån 
och rosor mot vallen i söder. Ett par åkerholmar med spärrgreniga tallar och sälg finns i 
vallen.  
 
Innanför skogsbrynet är skogen lundartad med hassel, ek och andra lövträd. Här finns gott om 
död ved av lågor i olika nedbrytningsstadier och också en del stående torrakor. Det som idag 
är en ädellövskog har tidigare varit skog som betats i ett sammanhang med den intilliggande 
åkermarken. Grova ekar, hasselbuketter och asp dominerar här.  Längre mot nordost övergår 
trädksiktet från att ha stora lövinslag av asp och en del ek till att mer och mer domineras av 
tallskog. En del tallöverståndare som har fått bli grova finns i övergångszonen mellan 
lövskogen och den talldominerade skogen. Skogen lämngst österut är en tät, ung 
barrblandskog med stora inslag av ung börk och dugar av asp.  
 
Två sumpområden finns i området; en gransumpskog i mitten, och en alsumpskog i de 
nordöstra delarna. Kölängskogen genomkorsas av flera fuktdråg, vilket skapar förutsättningar 
för en intressant flora och funga. Närheten till Valloxen i kombination med fuktdrågen, den 
mjukt kuperade terrängen och ädellövskogen skapar ett stabilt och fuktigt mikroklimat. 

 
Kommunens bedömningar 
Kölängesskogen utgör ett, ur naturvårdssynpunkt sett, mycket värdefullt naturområde 
bestående av ädellövskog, lövsumpskog och barrblandskog, vilka hyser en stor mångfald, av 
växt- och djurarter. Närheten till sjön Valloxen, det rörliga markvattnet, och områdets 
biologiska kulturarv skapar en mycket speciell miljö med ett stabilt, och fuktigt mikroklimat. 
Området ingår i ett betydelsefullt ekologiskt samband mellan ädellövskogsmiljöerna runt sjön 
Valloxen. De norra delarna ingår också i det  ekologiska barrskogssamband som sträcker sig 
från Lunsen, via Gredelby hagar och Boängsskogen på andra sidan Gredelbyleden. 
För att områdets värden ska bestå behöver området undantas från exploatering som innebär att 
områdets natur- och friluftslivsvärden påtagligt skulle skadas. Vidare behövs vissa 
skötselinsatser för att dessa värden ska bestå och stärkas. Kommunen har bedömt att området 
därför bör förklaras som naturreservat.  
 
Kommunen bedömer att beslutet bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålen Ett rikt växt- och 
djurliv och Levande skogar genom att 64,3 hektar skyddsvärd natur ges ett långsiktigt skydd.  
Kommunen bedömer att beslutet bidrar till att uppfylla friluftslivsmålen Attraktiv tätortsnära 
natur och Skyddade områden som resurs för friluftslivet.  
 
Kommunen bedömer att detta beslut är förenligt med en ur allmän synpunkt sett lämplig 
användning av mark- och vattenresurserna samt med den för området gällande kommunala 
översiktsplanen. 
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Kommunen bedömer att inskränkningarna i enskilds rätt att använda mark eller vatten inte går 
längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses.  
 
 
Ärendets beredning  
Flera inventeringar och planer, såsom Knivsta kommuners grönstrukturplan, 2016, 
inventering av skalbaggar och fjärilar, 2018, Naturvärdesinventering av Boängsskogen 2016, 
och Knivsta kommuns skogsskötselplan, 2014 har framhållit områdets höga naturvärden. 
Delar av området är också klassat som Nyckelbiotop och Naturvärdesobjekt av 
Skogsstyrelsen. Ett stort antal arter är också inrapporterade i Artportalen från området. 
Sammanställning av naturvårdsarter, 2017. 
 
Inkomna remissynpunkter 

 
…… 

 
Upplysningar 
Reservatsbeslutet kungörs på kommunens elektroniska anslagstavla. 
 

Föreskrifterna under C ovan, enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas, vistas och 
om ordningen i övrigt inom naturreservatet, gäller omedelbart, även om de överklagas. 
 
Den som vill göra anspråk på ersättning eller kräva inlösen av fastighet ska väcka talan hos 
mark- och miljödomstolen mot staten inom ett år från det att beslutet på vilket anspråket 
grundas har vunnit laga kraft vid påföljd att rätten till ersättning eller inlösen annars går 
förlorad. 
 
Knivsta kommun är förvaltare av naturreservatet.  
 
Knivsta kommun ska enligt 2 kap. 8 § miljötillsynsförordningen (2011:13) utöva operativ 
tillsyn över att naturreservatets föreskrifter följs. Enligt 29 kap. 2 och 2a §§ miljöbalken gäller 
bl.a. att brott mot föreskrift som meddelats med stöd av 7 kap. miljöbalken kan medföra 
straffansvar. Har någon vidtagit åtgärd i strid mot meddelad föreskrift, kan Länsstyrelsen 
enligt 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken vid vite förelägga om rättelse. 
 
Enligt 4 § skogsvårdslagen (1979:429) ska bestämmelser i denna lag eller med stöd av lagen 
meddelade föreskrifter inte tillämpas i den mån vad där sägs strider mot föreskrifter för 
naturreservatet. Det innebär t.ex. att eventuella vindfällen och stormskadad skog lämnas 
orörda. 
 
Enligt 3 kap. 9 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor har, efter en eventuell brand, ägaren 
eller nyttjanderättshavaren ansvar för bevakning i den utsträckning som har beslutats av 
räddningsledaren efter avslutad räddningsinsats. Behövs bevakning med hänsyn till risken för 
ny brand men kommer bevakningen inte till stånd, får räddningsledaren utföra bevakningen 
på ägarens eller nyttjanderättshavarens bekostnad. 
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Knivsta kommun kan meddela dispens från föreskrifter om det finns särskilda skäl och om det 
är förenligt med förbudets eller föreskriftens syfte. 

 
Utöver föreskrifterna för naturreservatet gäller också generella bestämmelser till skydd för 
naturmiljön, till exempel: 

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

jaktlagen (1987:259). Vissa andra växt- och djurarter är fridlysta enligt 8 kap. 
miljöbalken och artskyddsförordningen (2007:845). 

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

visst förbud mot körning i terräng, 
 

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

 
 

               BILAGOR 
 
1. Beslutskarta,  
2. Föreskriftskarta 
3. Skötselplan med bilagor 
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SKÖTSELPLANENS SYFTE   
 
Skötselplanen avser främst att ge anvisningar om hur reservatet ska förvaltas för att syftet 
med naturreservatet ska tillgodoses. Skötselplanen kan, inom ramen för syfte och föreskrifter, 
justeras vid behov. Knivsta kommun ansvarar för revidering och fastställande av 
skötselplanen. 

 

 

SYFTET MED RESERVATET OCH DESS SKÖTSEL 
 
Syftet med reservatsbildningen är att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla 
naturmiljöer, tillgodose behovet av områden för friluftslivet, skydda, återställa eller nyskapa 
värdefulla naturmiljöer, skydda återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter. Det 
preciserade syftet med naturreservatet Kölängsskogen är att:  
 

 bevara och utveckla lundartad ädellövskog lövrik barrnaturskog, 
barrnaturskog, sumpskog, samt den biologiska mångfald i form av arter, 
strukturer och processer som förekommer i dessa miljöer. 

 bevara områdets biologiska kulturarv med åkerholmar och skogsbryn med 
fristående hagmarksekar, 

 bevara ett för allmänheten attraktivt besöksområde som stimulerar till 
naturupplevelser och ett aktivt friluftsliv.  

 
Syftet uppnås främst genom att: 

 inte tillåta verksamhet eller aktivitet som riskerar att påverka kontinuitet av 
tillgång till gamla, döende och döda träd,  

 inte tillåta verksamheter eller aktivitet som riskerar att påtagligt störa djurliv, 
 friställa valda träd och genom hävd upprätthålla en viss luckighet framförallt i 

skogsbrynet, men även i skogen,  
 hävda öppna gräsmarker genom bete och/eller slåtter, 
 inte tillåta verksamhet som riskerar att påverka hydrologin och det fuktiga 

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

för utomhuspedagogik. 
 
 

BESKRIVNINGSDEL 
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Uppgifter om naturreservatet  
Naturreservatets namn Kölängsskogen 
Kommun Knivsta 
Markägare Knivsta kommun  
Berörda fastigheter Brunnby 3:1, Gredelby 1:3, Knivsta Brunnby s:1 
Förvaltare Knivsta kommun 
Reservatets areal 65,1 ha 
Lägesbeskrivning Reservatet är beläget nordost om Knivsta tätort, på 

sjön Valloxens västra sida. Läget framgår av bifogad 
översiktskarta, bilaga 1.  

Naturgeografisk region Svealands sprickdalsterräng med lerslättsdalar och 
sjöbäcken (24). 

Bedömningar 

 
Skötselplan för Knivsta kommuns skogs- och 
naturmark (2014),  
Naturvärdesinventering (NVI) kring Boängsvägen 
och Kölängen samt analys av ekologiska 
landskapssamband i Knivsta kommun (2014), 
Vad händer när kottarna tar slut? (2016), 
Knivsta kommuns Grönstrukturplan (2016), 
Inventering av fjärilar och skalbaggar i Kölängen, 
(2018) 
Sammanställning av inrapporterade naturvärdesarter 
(2019) 

Markslag och naturtyp 

(ungefärliga arealer) 

 

Näringsrik ekskog 15 ha,  
Lövrik barrnaturskog,  
Tallskog 11 ha,  
Barrblandskog 12 ha,  
Sumpskog 2 ha,  
Åkerholme/kulturmark 0,8 ha 
Vall/åker 4,9 ha 
Odlingsmark 0, 3 ha 

 
 

Allmän beskrivning   
 
Kölängsskogen ligger öster om Knivsta tätort ungefär en och en halv kilometer från Knivsta 
station. Skogen avgränsas av Gredelbyleden i väst, E4:an i norr, sjön Valloxen i öster och en 
åkervall i söder. Området är en del av det historiska odlingslandskapet som omger Valloxen.  
Skogen har ett långt, böljande bryn med grova träd, fruktträd och buskar av bland anant slån 
och rosor mot vallen i söder. Ett par åkerholmar med spärrgreniga tallar och sälg finns i 
vallen.  
Innanför skogsbrynet är skogen lundartad med hassel, ek och andra lövträd. Här finns gott om 
död ved av lågor i olika nedbrytningsstadier och också en del stående torrakor. Det som idag 
är en ädellövskog har tidigare varit skog som betats i ett sammanhang med den intilliggande 
åkermarken. Grova ekar, hasselbuketter och asp dominerar här.  Längre mot nordost övergår 
trädksiktet från att ha stora lövinslag av asp och en del ek till att mer och mer domineras av 
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tallskog. En del tallöverståndare som har fått bli grova finns i övergångszonen mellan 
lövskogen och den talldominerade skogen. Skogen lämngst österut är en tät, ung 
barrblandskog med stora inslag av ung börk och dugar av asp.  
Två sumpområden finns i området; en gransumpskog i mitten, och en alsumpskog i de 
nordöstra delarna. Kölängskogen genomkorsas av flera fuktdråg, vilket skapar förutsättningar 
för en intressant flora och funga. Närheten till Valloxen i kombination med fuktdrågen, den 
mjukt kuperade terrängen och ädellövskogen skapar ett stabilt och fuktigt mikroklimat. 
I skogen finns också en äng intill ett gammalt torp.  
 

Historisk och nuvarande markanvändning 
 
På den häradsekonomiska kartan från miten av 1800-talet kan man se att landskapsbilden är i 
stort sett ofrändrad idag och åkermarken, lövskogarna och blandskogarna finns kvar. Det är 
mycket troligt att ädellövskogen har betats tidigare. En del betesgynnade växter finns kvar här 
och på kringliggande vall. I och med att skogsbetet har upphört har vad som förmodligen var 
glesa, betade skogar ändrat karaktär och nu blivit mer slutna och lundartade. 
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Från Häradsekonomiska kartan 1859-63. Rosa är åkermark, grönt är slåttermark och beige 

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

Källa: Lantmäteriet 

 
 
På ortofoto från 1975 går att utläsa att delar av skogen i väster norr har slutavverkats. En del 
tallöverståndare har lämnats, och dessa finns kvar än idag. Dessa skogar är idag 
talldominerade, men med inslag av enstaka sparade ekar. Skogsbrynet längst norrut är idag 
bevuxen av lövträd.  Skogen allra längst i öster, på den yttre sidan av kraftledningsgatan som 
skär genom omreådet,  har avverkats efter detta, förmodligen på 1990-talet. Vid avverkningen 
har en skyddszon runt alsumpskogen och längs ängsvallen lämnats och där finns gamla träd 
av al och ek kvar.  
 

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

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

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

Lantmäteriet. 

 
Spår av skogsbrukshistoriken syns idag i området. Öster om kraftledningsdagatan är idag en 
tät ungskog som aldrig har gallrats. I skogen finns dungar av asp och sälg och den kuperade 
terrängen har bevarat små gläntor  här och var. Den äldsta skogen, som har mycket lång 
kontinuitet finns längs med vallen och tomterna mot Valloxen, och i ett stråk i nord-sydlig 
riktning.  
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Stigar genomkorsar skogen, och i hela området finns spår av mänsklig aktivitet. 
Friluluftsfrämjandet, lokala orienteringsklubbar och brukshundsklubb nyttjar området flitigt 
och skogen är ett mycket populärt strövområde för allmänheten.  

 
Området idag. Källa: Lantmäteriet 

 

Områdets bevarandevärden  

Biologiska värden 
Naturvärdena  i området är knutna till ekskogen, den goda tillgången till levande och döda 
lövträd av ek, asp och hassel, död ved av gran, det långa skogsbrynet med solexponerad ek 
och tall, och sumpskogarna där tillgången till död ved är särskilt god. Naturtypen näringsrik 
ekskog är regionalt hotad, vilket gör ädellövskogen här särskilt skyddsvärd. I skogen finns 
också god tillgång till asp i olika successionsstadier. Asprik skog och ädellövmiljöer är 
ansvarsnaturtyper i Uppsala län. De två sumpskogarna är skyddsvärda, eftersom denna 
naturtyp starkt har missgynnats både av skogs- och jordbruket i hela landet. Skogen ingår i ett 
ädellövssamband som omger sjön Valloxen och ett barrskogssamband som löper mellan 
Knivsta och Alsike tätorter och vidare till naturreservatet Lunsen i Uppsala kommun.  
 
Över 280 svamparter, 390 fjärilsarter, och 130 skalbaggsarter har identifierats i området, och 
då framförallt i ädellövsskogen. 868 arter finns inrapporterade i området i artportalen mellan 
år 2000 och 2020, vilket visar på att området är extremt artrikt.  
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Ett mycket stort antal naturvärdesarter, dvs arter som indikerar miljöer med höga naturvärden 
har påträffats i skogen, däribland 39 rödlistade arter och 61 skogliga signalarter. Här finns 
också en stor mängd arter som är typiska för Natura 2000- naturtyperna näringsrik ekskog, 
nordlig ädellövskog, näringsrik granskog och, i det långa skogsbrynet, trädbeklädd betesmark.  
 
Bland de mest naturvårdsintressanta arterna kan nämnas lunglav; en stor bladlav som 
signalerar en kontinuitet av gamla lövträd och en kombination av ett stabilt, fuktigt 
mikroklimat och ljustillgång. Lunglaven är rödlistad som nära hotad (NT) och känslig för 
luftföroreningar. Att den går att finna på flera platser i ädellövskogen, och dessutom är fertil, 
innebär att de östra delarna av skogen  sannolikt renar luften från partiklar och andra 
luftföroreningar från motorvägen.  
 
Grönfjällig fjällskivling trivs i rika ädellövskogar med ett varmt och fuktigt mikroklimat och 
sannolikt kalkrik mark. Arten är mycket sällsynt och rödlistad som sårbar (VU). Den är  
känslig för förändringar i mikroklimatet, men gynnas av små störningar i markskiktet.  
 
Grönhjon är en skalbagge som är en av de ansvarsarter som Uppsala län har ett särskilt ansvar 
för att bevara. Skalbaggen är beroende av tillgång till senvuxna, grovbarkiga granar.   
 

 
Naturvårdsarter  

Begreppet naturvårdsarter är en samlingsterm för arter som är extra skyddsvärda, genom att 
de indikerar att ett område har höga naturvärden eller i sig själva är av särskild betydelse för 
biologisk mångfald. Idag omfattar detta begrepp juridiskt skyddade arter, typiska arter, 
rödlistade arter, ansvarsarter, signalarter och nyckelarter. Typiska arter är arter vars förekomst 
indikerar s.k. gynnsam bevarandestatus hos aktuell naturtyp enligt EUs art- och 
habitatdirektiv 

 
Teckenförklaring:  
F = Arten omfattas av EU:s fågeldirektiv  
§ = Arten är fridlyst i Sverige  
C = Ansvarsart i Uppsala län, Länsstyrelsen 2015  
s = Signalart enligt Skogsstyrelsen 2005  
 
Hotkategori i Sverige enligt rödlistan år 2015:  
CR = Critically endangered Akut hotad  
EN = Endangered Starkt hotad  
VU = Vulnerable Sårbar  
NT = Near threatened Nära hotad  
DD = Data deficient Kunskapsbrist 
 

 
Kräldjur        
Vipera berus Huggorm   s  § 

 

 
Fåglar 

 

     

 

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

Turdus merula Koltrast    F  
 

 

 
Skalbaggar        
Aromia moschata Myskbock  s   

 
 

Cacotemnus thomsoni Thomsons 
trägnagare  s   

 

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

Granbarkgnagare 

 s   

 

 
Nothorhina muricata Reliktbock  s   NT  
Protaetia marmorata Brun guldbagge  s   

 
 

Ptilinus fuscus Aspvedgnagare  s   
 

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

 

    
 

 
Acleris roscidana Större 

aspvårvecklare     
NT 

 
Argynnis aglaja Ängspärlemorfjäril     

 
typisk 

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

 
     

 

Kärlväxter         
Actaea spicata Svart trolldruva  s   

 
typisk  

Cardamine bulbifera Tandrot     
 

typisk karaktäristisk 
Carex elongata Rankstarr     

 
typisk karaktäristisk 

Carex montana Lundstarr     
 

typisk  
Convallaria majalis Liljekonvalj    § 

 
  

Elymus caninus Lundelm  s   
 

  
Fraxinus excelsior Ask     EN   
Gymnocarpium 
dryopteris 

Ekbräken 

    

 

typisk  
Hepatica nobilis Blåsippa  s  § 

 
typisk karaktäristisk 

Lamiastrum galeobdolon Gulplister     
 

typisk  
Lathraea squamaria Vätteros  s   

 
typisk  

Lathyrus linifolius Gökärt     
 

typisk  
Lathyrus vernus Vårärt  s   

 
 karaktäristisk 
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Neottia nidus-avis Nästrot  s  § 
 

  
Paris quadrifolia Ormbär     

 
typisk karaktäristisk 

Polygonatum 
multiflorum 

Storrams 

    

 

typisk karaktäristisk 
Primula veris Gullviva  s  § 

 
typisk  

Ulmus glabra Skogsalm     CR   
Viola mirabilis Underviol  s   

 
typisk  

 
 

 
     

 

Mossor      
 

  
Antitrichia curtipendula Fällmossa 

 s   

 
typis
k karaktäristisk 

Ulota crispa s.lat. Krushättemossa  s   
 

  
 
 

 
     

 

Lavar      
 

  
Acolium inquinans Sotlav  s   

 
  

Acolium sessile Parasitsotlav  s   VU   
Arthonia vinosa Rostfläck  s   

 
  

Bacidia rubella Lönnlav 

 s   

 
typis
k  

Calicium adspersum Gulpudrad spiklav 

 s   

 
typis
k  

Caloplaca lucifuga Skuggorangelav  s   NT   
Chaenotheca chlorella Kornig nållav  s   

 
  

Chaenotheca hispidula Parknål  s   NT   
Chaenotheca 
phaeocephala 

Brun nållav 

 s   

 
typis
k  

Leptogium saturninum Skinnlav 

 s   

 
typis
k  

Lobaria pulmonaria Lunglav 

 s   
NT typis

k  
Nephroma parile Bårdlav  s   

 
  

Peltigera collina Grynig filtlav 

 s   
NT typis

k  
Sclerophora coniophaea Rödbrun blekspik 

 s   
NT typis

k karaktäristisk 
Sclerophora pallida Gulvit blekspik  s   VU   
 
 

 
     

 

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

    
NT typis

k  
Chaenothecopsis Svartspikar  s   

 
  

Climacocystis borealis Trådticka 

 s   

 
typis
k  

Coprinopsis insignis Lundbläcksvamp  s   NT   
Dichomitus campestris Hasselticka 

 s   

 
typis
k  

Encoelia furfuracea Läderskål  s   
 

  
Entoloma sinuatum Bolmörtsskivling  s   

 
  

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

 s   
NT typis

k  
Hydnellum peckii Skarp 

dropptaggsvamp  s   

 

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

    

 
typis
k  

Lepiota grangei Grönfjällig 
fjällskivling  s   

VU 

  
Mycena renati Gulfotshätta  s   

 
  

Phellinidium 
ferrugineofuscum 

Ullticka 

 s   
NT 

  
Phellinus populicola Stor aspticka 

 s   
NT typis

k karaktäristisk 
Phellinus robustus Ekticka 

 s   
NT typis

k  
Porodaedalea 
chrysoloma 

Granticka 

 s   
NT 

  
Ramaria flava s.lat. Gul fingersvamp  s   

 
  

Ramaria 
gracili+A77:K102s 

Anisfingersvamp 

 s   

 

  
Ramaria karstenii Taggfingersvamp C s   VU   
Russula aurea Guldkremla  s   

 
  

Sarcodon imbricatus 
s.str. 

Fjällig taggsvamp 
s.str.  s   

 

  
Steccherinum robustius Prakttagging 

C s   
VU typis

k  
Xylobolus frustulatus Rutskinn 

 s   
NT typis

k  
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Kulturhistoriska värden   
I skogen finns ett antal fornlämningar. På en av åkerholmarna ligger tre stensättningar. I 
skogsbrynet finns ett gravfält och ett ytterligare ett par stensättningar. Längst i nordöst ett par 
grävfält och en stensträng. I en lycka i nordväst finns rester av en husgrund och en 
gränsmärkning.  
Mitt i skogen vid den inkapslade ängsvallen finns ett övergivet torp med trädgård.  
 
Värden för friluftslivet  
Reservatet har mycket höga värden för friluftslivet. Området är lättillgängligt genom närheten 
till Knivsta tätort i sydväst och en pendlarparkering i norr. Ett flertal stigar löper genom 
området. Kölängsskogen används av många idéella föreningar, såsom friluftsfrämjandet och 
orienteringsklubbar och är ett populärt strövområde för fotgängare. Den kommunala 
Naturskolan nyttjar skogen för naturpedagogik, liksom också förskolor i närområdet gör.  
 
Prioriterade bevarandevärden  
Markslag och naturtyp:  näringsrik ekskog, lövrik barrnaturskog, asprik skog, sumpskog,  
Strukturer:  död ved, gammal ek, gammal tall, gammal hassel, lyckor, 

fuktdråg, skogsbryn 
Vaxt-, svamp-, och  
djursamhällen: betesgynnad lundflora, insekter och svampar knutna till 

kontinuitet av död ved, jätteträd och fuktdråg, arter knutna till 
luckiga brynmiljöer. 

Arter:  aspvårvecklare, vitt ugglemott,  sidengult ängsmott, grönhjon, 
reliktbock, matt blombagge, Triplax rufipes, ekticka, 
jättekamskivling, kandelabersvamp, grynig filtlav, prakttagging, 
gulvit blekspik, rödbrun blekspik 

Friluftsliv:  rekreation, naturupplevelse, naturpedagogik 
Kulturmiljö:  äldre jordbrukslandskap, utblickar. 
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PLANDEL 
 

Beskrivning, bevarandemål och skötselåtgärder  
 
Reservatet har delats upp i 8 skötselområden. För avgränsning av områdena A-H, se 
skötselområdeskarta, bilaga 2. Reservatsområdet är mosaikartat och gränsen mellan 
olika skötselområden är diffus. Mindre delar av skötselområdena kan avvika 
väsentligt från skötselområdet i stort.  
 
Skötselområde A:  Ädellövskog  

 

Beskrivning: Det äldre trädskiktet är relativt glest och består av gammal ek, med 
ett skikt av hasselbuketter i olika åldrar. Spritt i området finns 
gamla aspar, vissa med bohål. En grusväg löper genom området. 
Här och i skogsbrynet finns spärrgreniga ekar och tallar med 
solexponerad stam. Delar av området har en stark föryngring av 
asp. I reservatets södra del, längs strandlinjen växer en stor del 
Salix sp. I området finns en del blockrik terräng. En rik flora av 
marksvampar och kärlväxter dominerar hela området.  

 
Inom skötselområdet finns flera typiska och prioriterade arter 
knutna till asp, ek, alm och hassel, bland annat grönhjon, 
oxtungsvamp och lunglav, samt en värdefull kärlväxt- och 
marksvampflora med bland annat nästrot och grönfjällig 
fjällskivling.  

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

nordlig ädellövskog (9020) är minst 15 ha. Området har ett 
påtagligt inslag av gamla träd och ädellövträd där grova och 
spärrgreniga träd står relativt fritt. Ett stabilt, fuktigt mikroklimat 
kvarstår, tmed en viss luckighet som släpper in solljus. Naturliga 
processer leder till att död ved förekommer i olika grovlek och ned-
brytningsgrad. Skyddsvärda arter knutna till asp och ek 
förekommer rikligt. I brynområden ska fristående ekar och/eller 
tallar finnas. 

  
Skötselåtgärder: Restaurering: 

Eftersom det finns höga naturvärden knutna till det äldre trädskiktet 
bör en del gamla värdefulla träd, som trängs av yngre träd, 
frihuggas försiktigt under ett antal år. Detta gäller främst ekar i 
brynmiljön och längs vägen samt enstaka träd i det östra 
delområdet. Vid skötselåtgärder bör man även ha framtida träd som 
efterträdare i åtanke. Viktigt är att inte öppna upp skogen för 
mycket så att mikroklimatet riskerar att påverkas negativt. Friska 
almar bör sparas i möjligaste mån.  
Alla befintliga granar i området bör avverkas alternativt ringbarkas.   
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Ringbarka, högkapa eller skada (knäcka grenar och barkflänga) 
enstaka aspar och andra lövträd. Åtgärden utförs för att gynna 
prioriterade arter knutna aspved, t.ex. grön aspvedbock och 
kandelabersvamp.  

 
Löpande:  
Röjning kring friställda träd vid behov. Om graninvandring utgör 
ett hot mot lövvärden röjs/avverkas/ringbarkas gran i 
skötselområdet. 
 
Bete är tillåtet i området. Betessläpp tillåtet efter att vårblomningen 
är avslutad i slutet av maj- början av juni.  

 
Skötselområde B:  Tallskog 
 

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

Bevarandemål:  Luckig gammeltallskog med god tillgång till död ved.   
 
Skötselåtgärder: Restaurering:   

Enstaka tallar och lövträd kan frihuggas under ett antal år. Tallar 
som står i skogsbryn är särskilt viktiga att friställa för att 
solexponera stammarna.  
 Löpande:  
Om graninvandring utgör ett hot mot tallar 
röjs/avverkas/ringbarkas gran i skötselområdet. Viktigt att inte 
störa markskiktet mer än nödvändigt. Hellre många små 
skötselinsatser före få stora.  
 
 

Skötselområde C:  Sumpskog 
 

Beskrivning:  Sumpskog som är översvämmad under delar eller hela året. Inslag 
av grov al och ek i ytterområden. 

 

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

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

 Ekar i skogens ytterområden friställs under ett antal år.  
Löpande:  
Om graninvandring utgör ett hot mot ekar, eller att sumpskogen 
växer igen, röjs/avverkas/ringbarkas gran i skötselområdet. 
 

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

Bevarandemål:  Områdena ska fortsättningsvis hållas öppna.  
 
Skötselåtgärder:  Löpande:  

Slå områdena vid behov, helst efter blomning. Undvik, om möjligt,  
att slå hela området vid samma tidpunkt varje år för att insekter 
med en generationstid ängre än ett år ska ha en chans att överleva i 
gräset. Det slagna höet fraktas föredragsvis bort från området eller 
ägss som kompost i nära anslutning till ängen.  
 

Skötselområde E:  Kulturmark/Åkerholme 
 

Beskrivning:  Åkerholmar och betespräglade kulturmarker med stenrösen, 
hagmarksträd och blommandee buskar och träd.  

 

Bevarandemål:  Öppen hagmarksliknande natur med enstaka spärrgreniga träd och 
inslag av blommande buskar.  

 
Skötselåtgärder: Restaurering: 
 Enstaka träd kan frihuggas under ett antal år. Blommande buskar 

sparas där lämpligt. 
Löpande:  
Röjning kring friställda träd och stenrösen.  
Slåtter och bortförsel av hö vid behov.  
 

Skötselområde F:  Odlingsmark 
 

Beskrivning:  Kolonilotter/Odlingsmark 

 

Bevarandemål:  Kolonilotter/Odlingsmark för tätortsnära odling 
 
Skötselåtgärder:  Undvik inplantering av invasiva arter såsom till exempel 

jättebalsamin, parkslide, häggmispel och blomsterlupin. 
 

Skötselområde G:  Lövrik barrnaturskog 
 

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

 

Bevarandemål:  Flerskiktad, olikåldrig, lövrik barrnaturskog med god tillgång till 
död ved och en naturlik luckighet.  

 
Skötselåtgärder: Restaurering:   

Enstaka ekar, framförallt i brynzoner, kan frihuggas under ett antal 
år.  
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Lyckor skapas genom att ringbarka träd i ytterkanten av befintliga 
gläntor. Detta är särkilt lämpligt i de östa delarna av skogen, där det 
inte finns många stigar och besökstrycket är lägre, och i 
brynområden.  
 
 Löpande:  
Röjning kring friställda träd vid behov.  
Det är viktigt att inte röja för mycket så att mikroklimatet i skogen 
påverkas negativt. Försök att undvika stora uppslag av aspsly 
genom ringbarking och att lämna träd som kan fungera som 
dragare.  
Grova stockar lämna i skogen. Vid behov kan ris och grenar fraktas 
bort. 
 

Skötselområde H:  Barrnaturskog 
 

Beskrivning:  Barrblandskog med inslag av lövträd.  
 

Bevarandemål:  Barrnaturskog med inslag av lövträd och gläntor. Kontinuitet av 
gamla och döda träd. 

 
Skötselåtgärder:  Löpande:  

Om graninvandring utgör ett hot mot skyddvärda tallar eller lövträd 
röjs/avverkas/ringbarkas gran i skötselområdet. Röjning kring 
friställda träd vid behov.  
Det är viktigt att inte röja för mycket så att mikroklimatet i skogen 
påverkas negativt. Försök att undvika stora uppslag av aspsly 
genom ringbarking och att lämna träd som kan fungera som 
dragare.  
Grova stockar lämna i skogen.  

 
Anordningar för friluftslivet  

 Se bilaga 2.3 för friluftsanordningarnas/-anläggningarnas läge. 
 

Beskrivning: En större markerad stig, lämplig för cykling eller ridning, går 
genom området. En mindre stig för fotgängare finns också 
utmarkerad. 

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

 
Bevarandemål: Lättillgänglig information om naturreservatet finns vid entréerna 

till området och denna bidrar till att förhöja upplevelsen av besöket. 
Reservatet stimulerar till naturupplevelser och ett aktivt friluftsliv. 
Områdets friluftsanläggningar är i gott skick och underlättar för 
besökare att uppleva området. Reservatets gräns är tydligt 
markerad enligt Naturvårdsverkets riktlinjer. 
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Skötselåtgärder: Nyskapande: 

- Markera den stora stigen som också är lämplig för cykling och 
ridning. Vid några fuktiga partier utmed stigen bör spänger 
anläggas. 

- Anlägg bänkar eller stockar att sitta på vid markerade platser.  
- Markera reservatets gräns med färg på träd samt med hörnstolpar. 
- Sätt upp en informationsskylt vid pendlarparkeringsplatsen samt 

vid vägen in i reservatet. 
 

Löpande: 
- Underhåll av stig och spänger. 
- Städning av eldplats. Plockhuggning av yngre och medelåldriga 

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

hörnstolpar. 
- Byt ut skyltar vid behov. 
- Tillsyn av anordningar. 

 
Upplysningar 
 
Vägar (inklusive vägdiken), stigar och ledningar 
Befintliga körvägar (inklusive vägdiken), stigar och ledningar inom reservatet får underhållas. 
Nödvändiga röjningar i anslutning till dessa får utföras i samråd med Kommunen.  
 
Byggnader och andra anläggningar 
Spänger och eldplatser får underhållas vid behov.  
 
Upplag m.m. 
Tillfälliga upplag får upprättas av förvaltaren i samband med skötsel av området.  
 
Eldning 
Det är förbjudet att elda och grilla inom reservatet, på annan än av kommunen iordningställd 
plats. Eldning i samband med skötselåtgärder som huggning och röjning är tillåten på ytor med 
låga naturvärden på gammal vall. 
 
Ridning och cykling 
Det är förbjudet att cykla, eller rida eller på annat sätt framföra häst utanför i terrängen 
utmärkt ridstig, se bilaga 2.3.  
 
Stängsel och staket 
Stängsel får sättas upp i de skötselområden som får betas. Stängslen ska förses med 
genomgångar där så behövs, t.ex. där stigar går genom betesområdet.  
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Jakt och fiske 
Jakt och fiske är inte tillåtet med undantag för jakt på vildsvin eller annan art som hotar de 
prioriterade skyddsvärdena i reservatet. 
 
Fornlämningar 
Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen (SFS 1988:950). För åtgärder 
som rör fornlämningar krävs samråd med Länsstyrelsens kulturmiljöansvariga. 
 

Kulturlämningar  
Åtgärder som rör kulturlämningar ska ske i samråd med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 
 
Strandskydd 
Valloxens strandskyddsbestämmelser gäller inom reservatet.  

 

 

GRÄNSMARKERING OCH SKYLTNING  
Reservatets gränser skall markeras ut av naturvårdsförvaltaren enligt svensk standard (SIS 03 
15 22) och Naturvårdsverkets anvisningar. Naturvårdsförvaltaren ansvarar även för övrig 
skyltning (informationstavlor, vägvisare, leder, stigar etc.). Skyltningen utförs enligt svensk 
standard (SIS 03 15 22 och SIS 03 12 11).  
 

UPPFÖLJNING AV SKÖTSELÅTGÄRDER   
Kommunen ansvarar för dokumentation av förändringar inom reservatet, inklusive 
skötselåtgärder. Dokumentationen bör ske med både anteckningar och fotografier. 
Skötselåtgärderna ska följas upp för att kontrollera att de genomförda åtgärderna 
överensstämmer med bevarandemålen. Status före och efter utförda skötselåtgärder ska 
dokumenteras. 
 
 

BILAGOR 
4.1  Skötselområdeskarta 
4.2. Karta över friluftsanordningar 
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Samhällsutvecklingsnämndens presidieberedning 

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

samråd inför bildande av naturreservat Ängbyskogen 
 
Sammanfattning av ärendet 
År 2017 ansökte Knivsta kommun om medel för att ta bilda naturreservatet Gredelby hagar 
och Trunsta träsk, samt ta fram reservatshandlingar för Kölängens ädellövskog och 
Ängbyskogen. Färdiga handlingar för att kunna formellt samråda med sakägare och andra 
intresseorganisationer har producerats för Ängbyskogen. Samrådstiden är 6 veckor, varpå 
reservatshandlingarna revideras och presenteras för beslut om bildande av naturreservatet 
Ängbyskogen. 
 
Bakgrund 
År 2017 erhöll Knivsta kommun så kallade LONA-bidrag för att bilda naturreservatet 
Gredelby hagar  och Trunsta träsk,och ta fram reservatshandlingar för Ängbyskogen och 
Kölängens ädellövskog. I december  2018 bildade kommunen naturreservatet Gredelby 
hagar och Trunsta träsk och arbetet med att ta fram handlingar för de övriga två 
naturområdena påbörjades.  
Naturreservat 
Naturreservat bildas i syfte att bevara naturvärden och/eller rekreationsvärden. Ängbyskogen 
har höga värden av båda kategorier. Då kommunen bildar ett naturreservat formuleras ett 
antal föreskrifter som reglerar vad som inte är tillåtet att gör i reservatet. Det innebär att den 
kommunala förvaltningens arbete att tillhandahålla tätortsnära natur av hög kvalitet för 
medborgarna underlättas.  
Ängbyskogens värden 
Information om naturvärden i Ängbyskogen finns dokumenterad i naturvärdesinventering från 
2016 och som inrapporterade artfynd i Artportalen. Nästan hela skogen består av så kallade 
naturvärdesobjekt av påtagligt, eller visst naturvärde och ett stort antal rödlistade arter 
återfinns här. Ängbyskogen är ett välbesökt friluftsområde som genomskärs av ett stort antal 
stigar. En grundskola och två förskolor ligger skogens närhet, och delar av skogen används 
som skolgård. Upplandsleden genomskär skogen i nord-sydlig riktning och ett vindskydd 
ligger i en av de bostadsnära delarna.  
Styrdokument 
Att bilda naturreservat är ett av de viktigaste verktygen för att bevara och stärka ekosystem 
och biologisk mångfald. Skogen är utpekad som ett viktigt tätortsnära grönområde i 
översiktsplanen från 2017 och entréer till skogen och dess funktion som rekreationsområde 
ingår i arbetet med Stadsutvecklingsstrategi och utvecklingsprogram Knivsta 2035. Att 
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skydda natur är i linje med fyrspårsavtalet, vision Knivsta 2025, Knivsta kommuns 
miljöprogram och Agenda 2030.  
 
Samråd 
Ett formellt samråd sker för att samla in synpunkter från formella sakägare. Samrådsdialog 
ska också ske med informella sakägare, dvs intresseorganisationer som nyttjar skogen idag. 
Efter samråd revideras handlingarna. Därefter kan ett ärende för att besluta om att inrätta 
naturreservat lyftas till nämnden. Slutgiltigt beslut om att bilda naturreservat tas i 
Kommunfullmäktige.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Knivsta kommun har möjlighet att ansöka om att få markåtkomstbidrag för att kommunens 
avsätter mark till naturreservat. Naturvårdsverket är berett att betala markåtkomstbidrag med 
upp till 50 % av fastighetens marknadsvärdeminskning i enlighet med upprättad värdering till 
följd av föreslagna eller beslutade föreskrifter. En värdering kommer att genomföras innan 
beslut om att inrätta naturreservatet sker.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Förslag till beslut om bildande av naturreservat Ängbyskogen, med bilagor 
 
Beslutet ska skickas till 
 
Akten 

Park- och naturenheten 

 
 

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

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

 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
Se ovan.  
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
Slitage runt skolan påverkar naturvärden i skogen negativt, men vid tidpunkten för 
reservatets bildande är markskiktet runt skolan redan borta.  
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

Förskolor och skola intill det föreslagna reservatet kommer att tillfrågas under samrådstiden.  

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Förslag till beslut 
 

Naturreservatet 
Ängbyskogen 

Knivsta kommun 
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Bildande av naturreservatet Ängbyskogen i Knivsta kommun 

 
Beslut 

 

Knivsta kommun förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken det område som utmärkts på 
bifogad beslutskarta, bilaga 1, som naturreservat. 

 
Beslutet riktar sig till allmänheten, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars 
rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom reservatsområdet. 
Naturreservatets namn ska vara Ängbyskogen. 

 
Syftet med naturreservatet 

 

Syftet med naturreservat Ängbyskogen är bevara biologisk mångfald, vårda och bevara 
värdefulla naturmiljöer, tillgodose behov av området för friluftslivet, skydda, återställa eller 
nyskapa värdefulla naturmiljöer för skyddsvärda arter. 
Det preciserade syftet med naturreservatet är att: 

 

 bevara naturskogsartad tallskog, barrnaturskog, trädklädd hagmark, fuktskog, 
fuktäng, löväng, samt den biologiska mångfald i form av arter, strukturer och 
processer som förekommer i dessa miljöer. 

 bevara områdets biologiska kulturarv med spärrgreniga träd, böljande 
skogsbryn och ängslyckor i skogsmiljön, 

 bevara ett, för allmänheten, attraktivt besöksområde som stimulerar till 
naturupplevelser, och ett aktivt friluftsliv. 

 
Syftet uppnås främst genom att: 

 inte tillåta verksamhet eller aktivitet som riskerar att påverka kontinuitet av 
tillgång till gamla, döende och döda träd, 

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

 inte tillåta verksamhet eller aktivitet som riskerar att rubba hydrologin i 
området, 

 hävda öppna gräsmarker genom bete och/eller annan hävd, 

 friställa spärrgreniga träd, 

 genomföra åtgärder som gynnar prioriterade arter, 

 vidta åtgärder för att underlätta allmänhetens friluftsliv och verksamhet för 
utomhuspedagogik. 

 
 
Skälen för beslutet 
De prioriterade bevarandevärdena i naturreservatet utgörs av kalkbarrskog, trädklädd 
betesmark, gammal tallskog, sumpskog och ängsmark med rik mångfald av kärlväxter, 
svampar och insekter. Hela området fungerar som tätortsnära natur- och friluftsområde för 
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allmänheten och som strategiskt placerad lokal för utomhuspedagogik, bland annat 
kommunens naturskola. 

 

Föreskrifter 

För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet beslutar Knivsta kommun med stöd av 
7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § första stycket förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. att nedan angivna föreskrifter ska gälla för 
naturreservatet. 

 
A. Föreskrifter enligt 7 kap 5 § andra stycket miljöbalken om inskränkning i rätten 
  att använda mark- och vattenområden inom naturreservatet.  

 

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

1. avverka, röja, så, plantera eller utföra annan skogsbruksåtgärd, eller på annat sätt skada 
eller föra bort levande eller döda träd eller buskar med undantag för 
 

- fällning av träd eller kapning av grenar som utgör fara för människor, byggnad 
eller anordning efter överenskommelse med reservatsförvaltaren, 

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

eller dräneringsförhållanden såsom att gräva, spränga, muddra, schakta, plöja, dämma, 
nydika, underhållsrensa dike, skyddsdika eller på annat sätt föra bort vatten, utfylla, 
tippa, skada stenblock, markbereda, bryta stubbar eller utföra annan markbearbetning, 

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

anordning, 
 

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

5. framföra motordrivet fordon med undantag för 
 

- hämtning av vildsvin eller annan art som fällts i enlighet med föreskrift A9 
 

6. anordna upplag, 
 

7. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, 
 

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

9. bedriva jakt med undantag för 
 

- naturvårdande jakt på vildsvin eller annan art som hotar de prioriterade 
skyddsvärdena i reservatet, 

 
10. införa för trakten främmande växt- eller djurart/ras med undantag för 
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- tamboskap i samband med beteshävd, 

- odling av gröda på åker 

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

 
Föreskrifter nedan under punkt C gällande allmänheten gäller även markägare och 
innehavare av särskild rätt med undantag för åtgärder som är nödvändiga för att kunna sköta 
reservatsområdet eller för att kunna utöva sin särskilda rätt, t.ex, servitut.  

 
B. Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken om vad ägare och innehavare av 
  särskild rätt till fastighet förpliktas att tåla  

 

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

 
1. utmärkning av naturreservatets yttergränser enligt gällande anvisningar, 

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

stigar och leder, sittbänkar, rastplats, eldstad eller vindskydd, 
 
4. fällning eller ringbarkning av mindre träd och röjning av sly i syfte att friställa grova 

lövträd eller tall eller öka ljusinsläpp i skog och skogsbryn. Fällda träd ska lämnas 
kvar i skogen, ris och sly får fraktas ut.  

 
5. naturvårdsinriktad luckhuggning eller utglesning av gran inom område markerat på 

karta, bilaga 2. Fällda träd får fraktas ut.  
 
6. anordning av tillfälliga upplag i samband med skötsel av reservatsområdet, 
 
7. slåtter eller skörd av vall, eller åker, 
 
8. undersökning av djur-, växt- och svamparter och andra naturförhållanden, 
 
9. igenläggning av diken på ett sätt som inte skadar, eller försumpar mark utanför 

reservatet, i avsikt att minska avrinningen ut ur skog.  
 
10. åtgärder i syfte att undvika eller begränsa större angrepp av granbarkborre som kan hota 

prioriterade bevarandevärden, genom barkning, rotkapning av vindfällda träd samt 
utplacering av fällor eller fångstvirke. Inga träd som fälls i detta syfte ska föras ut ur 
naturreservatet, med undantag för eventuellt fångstvirke, 

  
11. mekanisk bekämpning av invasiva eller främmande arter och stammar. 

 
Dessutom ska markägaren tåla att ovanstående åtgärder utförs av förvaltaren av 

naturreservatet eller den som förvaltaren uppdrar åt. 
 
 
 
 



Samrådshandlingar  
2020-10-19 5(9) 

Dnr: . SUN-2020/476 

     

 
 

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas och 
  om ordningen i övrigt inom naturreservatet  

 

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

1. gräva, hacka eller på annat sätt skada berg, jord eller sten, 
 

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

3. insamla mossor, lavar eller svampar med undantag för mindre kollekt för 
artbestämning och plockning av matsvamp,  

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

individer för artbestämning, 
 

5. medvetet störa djurlivet, 
 

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

7. framföra motordrivet fordon, 
 

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

9. tälta, 
 

10. cykla annat än på markerade cykelstigar, 
 

11. rida, annat än på markerade ridstigar,  
 

12. utan Kommunens tillstånd sätta upp markeringar såsom snitslar eller 
orienteringskontroller annat än tillfälligt i samband med förenings- eller 
skolaktivitet eller liknande,  

 
13. utan Kommunens tillstånd använda området för större orienteringsarrangemang, 

organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande.  
 
Undantag från föreskrifterna 

 
Föreskrifterna under A och C ska inte utgöra hinder för: 
 

- förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att 
genomföra de skötsel- och andra åtgärder som behövs för att tillgodose syftet 
med naturreservatet och som framgår av föreskrifterna under B ovan, 

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

miljöövervaknings- eller pedagogiskt syfte utföra inventeringsverksamhet, 
nödvändig insamling av bestämningsmaterial, eller annan dokumentation av 
växt- och djurliv inom naturreservatet, 

- genomförande av biologiska undersökningar som inte skadar 
bevarandevärdena. För sådana undersökningar krävs dock Kommunens 
tillstånd, 
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- Kommunens naturskola att inom den utomhuspedagogiska verksamheten 
elda, såga av grenar eller sly samt framföra motordrivet fordon för 
transporter kopplade till verksamheten, 

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

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

 
- personal inom polisen, sjukvården eller räddningstjänsten att vidta nödvändiga 

åtgärder i samband med övervakning, bekämpning av brand, oljeutsläpp, 
kemikalieutsläpp eller i samband med andra insatser. 

 

Fastställelse av skötselplan 
Med stöd av 3 § i förordningen (SFS 1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
fastställer kommunfullmäktige bifogad skötselplan, bilaga 4. 

 
 
 

Uppgifter om naturreservatet 

 
Naturreservatets namn Ängbyskogen 
Kommun Knivsta 
Markägare Knivsta kommun 
Berörda fastigheter Hagelstena1:2, Trunsta 3:21, Granlund 2:3, Knivsta-Tarv 1:1, 

Ängby 2:1, Ängby 1:1, Knivsta-Tarv s:2 
Förvaltare Knivsta kommun 

Reservatets areal 79,4 ha 
Lägesbeskrivning Reservatet är beläget på västra sidan av Knivsta tätort. Läget 

framgår av översiktskarta, bilaga 3. 
Naturgeografisk region Svealands sprickdalsterräng med lerslättsdalar och sjöbäcken 

(24). 
Bedömningar Skötselplan för Knivsta kommuns skogs- och naturmark (2014), 

Vad händer när kottarna tar slut? (2016), 
Knivsta kommuns Grönstrukturplan (2016), 
Naturvärdesinventering vid Nydal och Ängby, Knivsta kommun, 
Ekologigruppen, 2019 
Sammanställning av inrapporterade arter, Knivsta kommun 
(2019) 

Markslag och naturtyp 

(ungefärliga arealer) 

Barrblandskog 44 ha 
Tallskog 14,7  ha 
Trädklädd hagmark 11,5 ha 
Fuktskog 2 ha 
Äng/Vall 7,1 ha 

 
BESKRIVNING AV NATURRESERVATET 
 

Ängbyskogen ligger norr om Gredelbyleden väster och nordväst om Knivsta tätort och är en 
del av ett starkt kulturpräglat landskap. Åkermark omgärdar hela skogen överallt utom i söder 
och sydost där skogen avgränsas av tät småhusbebyggelse. Skogsgränsen är djupt flikig och i 
låglänta partier går åkermarken långt in i skogsområdet. På många platser är skogen tät hela 
vägen ut till brynet, men det finns också delar där brynet är luckigt och i olika stadier av 
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igenväxning. Terrängen är kuperad med tallskog i väster och i branterna i söder och sumpskog 
och fuktäng i de mittersta, låglänta delarna. Intill fuktängen finns resterna av ett torp med 
jordkällare. På uddar längst i norr och väster finns gamla trädbärande hagmarksområden med 
spärrgreniga jätteekar och oxlar. Stora delar av reservatets inre områden består av 
lågörtsgranskog med en kalkgynnad markfunga. 

 
Flera diken genomlöper skogen, däribland några mindre skogsdiken och ett större krondike 
som delvis har växt igen. I reservatet ingår en ängsvall. Runt denna finns öppnare 
brynmiljöer med dungar av asp och buskage av framförallt slån. 

 

Området omfattar ett flertal naturtyper och terrängen är kuperad, vilket innebär att det är en 
variationsrik miljö där besökare kan hitta rum av olika karaktär. Skogen genomkorsas av 
ett virrvarrr av stigar och Upplandsleden går genom den i nord- sydlig riktning. Ett 
vindskydd med eldplats finns i de västra delarna. 

 
Ängbyskogen ligger relativt isolerad från övrig skog i kommunen och fungerar som ett 
refugium för de arter som finns kvar här. Storleken på skogen innebär att den kan fungera 
som livsmiljö för skogsmesar och ingå i födosöksområde för hackspettar och andra arter 
som kan röra sig övre större områden. 

 

Kommunens bedömningar 
Ängbyskogen utgör ett, ur naturvårdssynpunkt sett, mycket värdefullt naturområde bestående 
av barrnaturskog, gammal tallskog, ädellövmiljöer och sumpskog och vilka hyser en stor 
mångfald, av växt- och djurarter. Skogen är också mycket värdefull som rekreations- och 
friluftsområde för de boende i Knivsta kommun. 
För att områdets värden ska bestå behöver området undantas från exploatering som innebär att 
områdets natur- och friluftslivsvärden påtagligt skulle skadas. Vidare behövs vissa 
skötselinsatser för att dessa värden ska bestå och stärkas. Kommunen har bedömt att området 
därför bör förklaras som naturreservat. 

 
Kommunen bedömer att beslutet bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålen Ett rikt växt- och 
djurliv och Levande skogar genom att 79,4 hektar skyddsvärd natur ges ett långsiktigt skydd. 
Kommunen bedömer att beslutet bidrar till att uppfylla friluftslivsmålen Attraktiv tätortsnära 
natur och Skyddade områden som resurs för friluftslivet. 

 
Kommunen bedömer att detta beslut är förenligt med en ur allmän synpunkt sett lämplig 
användning av mark- och vattenresurserna samt med den för området gällande kommunala 
översiktsplanen. 
Kommunen bedömer att inskränkningarna i enskilds rätt att använda mark eller vatten inte går 
längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. 

 
 

Ärendets beredning 
Flera inventeringar och planer, såsom Knivsta kommuners grönstrukturplan, 2016, Knivsta 
kommuns skogsskötselplan, 2014 har framhållit områdets höga naturvärden. Området har 
naturvärdesinventerats enligt standard 2016. 

 
Delar av området är också klassat som Naturvärdesobjekt av Skogsstyrelsen. Ett stort antal 
arter är också inrapporterade i Artportalen från området. 
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Inkomna remissynpunkter 

 
…… 

 

Upplysningar 
Reservatsbeslutet kungörs på kommunens elektroniska anslagstavla. 

 
Föreskrifterna under C ovan, enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas, vistas och 
om ordningen i övrigt inom naturreservatet, gäller omedelbart, även om de överklagas. 

 
Den som vill göra anspråk på ersättning eller kräva inlösen av fastighet ska väcka talan hos 
mark- och miljödomstolen mot staten inom ett år från det att beslutet på vilket anspråket 
grundas har vunnit laga kraft vid påföljd att rätten till ersättning eller inlösen annars går 
förlorad. 

 
Knivsta kommun är förvaltare av naturreservatet. 

 
Knivsta kommun ska enligt 2 kap. 8 § miljötillsynsförordningen (2011:13) utöva operativ 
tillsyn över att naturreservatets föreskrifter följs. Enligt 29 kap. 2 och 2a §§ miljöbalken gäller 
bl.a. att brott mot föreskrift som meddelats med stöd av 7 kap. miljöbalken kan medföra 
straffansvar. Har någon vidtagit åtgärd i strid mot meddelad föreskrift, kan Länsstyrelsen 
enligt 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken vid vite förelägga om rättelse. 

 
Enligt 4 § skogsvårdslagen (1979:429) ska bestämmelser i denna lag eller med stöd av lagen 
meddelade föreskrifter inte tillämpas i den mån vad där sägs strider mot föreskrifter för 
naturreservatet. Det innebär t.ex. att eventuella vindfällen och stormskadad skog lämnas 
orörda. 

 
Enligt 3 kap. 9 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor har, efter en eventuell brand, ägaren 
eller nyttjanderättshavaren ansvar för bevakning i den utsträckning som har beslutats av 
räddningsledaren efter avslutad räddningsinsats. Behövs bevakning med hänsyn till risken för 
ny brand men kommer bevakningen inte till stånd, får räddningsledaren utföra bevakningen 
på ägarens eller nyttjanderättshavarens bekostnad. 

 
Knivsta kommun kan meddela dispens från föreskrifter om det finns särskilda skäl och om det 
är förenligt med förbudets eller föreskriftens syfte. 

 
Utöver föreskrifterna för naturreservatet gäller också generella bestämmelser till skydd för 
naturmiljön, till exempel: 

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

(1987:259). Vissa andra växt- och djurarter är fridlysta enligt 8 kap. miljöbalken och 
artskyddsförordningen (2007:845). 

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

visst förbud mot körning i terräng, 
 

- Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. kulturmiljölagen (1988:950) 
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SKÖTSELPLANENS SYFTE   
 
Skötselplanen avser främst att ge anvisningar om hur reservatet ska förvaltas för att syftet med 
naturreservatet ska tillgodoses. Skötselplanen kan, inom ramen för syfte och föreskrifter, justeras 
vid behov. Knivsta kommun ansvarar för revidering och fastställande av skötselplaner. 
 
 
SYFTET MED RESERVATET OCH DESS SKÖTSEL 
 
Syftet med reservatsbildningen är att:   
 
Syftet med naturreservat Ängbyskogen är bevara biologisk mångfald, vårda och bevara 
värdefulla naturmiljöer, tillgodose behov av området för friluftslivet, skydda, återställa eller 
nyskapa värdefulla naturmiljöer för skyddsvärda arter.  
Det preciserade syftet med naturreservatet är att: 

 
 bevara naturskogsartad hällmarkstallskog, ädellövskog, lövsumpskog  

barrnaturskog samt den biologiska mångfald som förekommer i dessa miljöer,  
 bevara områdets kulturmiljöer med spärrgreniga träd, bryn och ett olikåldrigt 

och luckigt trädskikt. 
 bevara ett, för allmänheten, attraktivt besöksområde som stimulerar till 

naturupplevelser, och ett aktivt friluftsliv.  
 

Syftet ska uppnås genom att:   
 

 inte tillåta skogsbruk eller exploaterande verksamheter, 
 inte tillåta verksamheter eller aktivitet som riskerar att påtagligt störa djurliv, 
 inte tillåta verksamhet eller aktivitet som riskerar att rubba hydrologin i 

området, 
 inte tillåta dikning/avvattning, 
 friställa spärrgreniga träd, 
 genomföra åtgärder som gynnar prioriterade arter, 
 vidta åtgärder för att underlätta allmänhetens friluftsliv och verksamhet för 

utomhuspedagogik. 
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BESKRIVNINGSDEL 
 

Uppgifter om naturreservatet hämtas från VIC Natur-mallen 

Naturreservatets namn Ängbyskogen 
Kommun Knivsta 
Markägare Knivsta kommun 
Berörda fastigheter Hagelstena1:2, Trunsta 3:21, Granlund 2:3, 

Knivsta-Tarv 1:1, Ängby 2:1, Ängby 1:1, 
Knivsta-Tarv s:2 

Förvaltare Knivsta kommun 
Reservatets areal 79 ha 
Lägesbeskrivning Reservatet är beläget väster om Knivsta 

tätort, och sjön Valloxen. Läget framgår av 
översiktskarta, bilaga 2 

Naturgeografisk region Svealands sprickdalsterräng med 
lerslättsdalar och sjöbäcken (24) 

Bedömningar Skötselplan för Knivsta kommuns skogs- 
och naturmark (2014),  
Vad händer när kottarna tar slut? (2016), 
Knivsta kommuns Grönstrukturplan 
(2016), 
Naturvärdesinventering vid Nydal och 
Ängby, Knivsta kommun, Ekologigruppen, 
2019 
Sammanställning av inrapporterade arter, 
Knivsta kommun (2019) 
 

Markslag och naturtyp(ungefärliga 

arealer) 

Hällmarkstallskog 14,4 ha 
Fuktskog 2 ha 
Trädbärande betesmark 11,5 ha 
Barrnaturskog 44 ha 
Vall och äng 7,1 ha 

 

 
 
 

 
Allmän beskrivning   

Ängbyskogen ligger norr om Gredelbyleden väster och nordväst om Knivsta tätort och är en del 
av ett starkt kulturpräglat landskaps.  Åkermark omgärdar hela Ängbyskogen överallt utom i 
söder och sydost där skogen avgränsas av tät småhusbebyggelse. Skogsgränsen är djupt flikig 
och i låglänta partier går åkermarken långt in i skogsområdet. Skogen är tät hela vägen ut till 
brynet på många platser, men det finns också delar med ett luckigt bryn, som är i olka stadier av 
igenväxning. Terrängen är kuperad med hällmarkstallskog i i väster och i branterna i söder och 
sumpskog och fuktäng i de mittersta, låglänta delarna. Intill fuktängen finns resterna av ett torp 
med jordkällare. På uddar längst i norr och väster finns gamla trädbärande hagmarksområden 
med spärrgreniga jätteekar och oxlar. Stora delar av reservatets inre områden består av 
lågörtsgranskog med en kalkgynnad markfunga.  
 
Flera diken genomlöper skogen, däribland några mindre skogsdiken och ett större krondike som 
delvis har växt igen.   
I reservatet ingår en ängsvall. Runt denna finns öppnare brynmiljöer med dungar av asp och 
buskage av framförallt slån.  
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Området omfattar ett flertal naturtyper och terrängen är kuperad, vilket innebär att det är en 
variationsrik miljö där besökare kan hitta rum av olika karaktär.  
Skogen genomkorsas av ett virrvarrr av stigar och Upplandsleden går genom den i nord-sydlig 
riktning. Ett vindskydd med eldplats finns i de västra delarna.  
 
Ängbyskogen ligger relativt isolerad från övrig skog i kommunen och fungerar som ett refugium 
för de arter som finns kvar här. Storeleken på skogen innebär dock att den kan fungera som 
livsmiljö för skogsmesar och ingå i födosöksområde för hackspettar och andra arter som kan 
röra sig övre större områden.   
 
Historisk och nuvarande markanvändning 
Från historiska kartor kan utläsas att Ängbyskogen har samma karaktär på landskapsnivå idag 
som den har haft minst sedan mitten av 1800-talet. Samma ängslycka som ses på den 
häradsekonomiska kartan från mitten av 1800-talet (se figur 1) finns kvar idag.  
Stora delar av skogen har sannolikt betats under denna tid.  
Trädskiktet är över lag gammalt, men skogen är mer eller mindre påverkad av skogsbruk 
överallt.  Ingen del av skogen har kalhuggits, men vissa områden är åkermark som har planterats 
med gran, eller björk, eller gammal, trädbärande betessmark i igenväxningsfas, och här är 
skogen yngre. 
 
 

 
Figur 1. Från Häradsekonomiska kartan 1859-63. Rosa är åkermark, grönt är slåttermark och beige är 

skogsmark. Stjärnor är barrträd och ringar lövträd. Ängslyckan i mitten syns tydligt, liksom diket som 

rinner ut  ur skogen och genom åkern öster om lyckan. Källa: Lantmäteriet 

 

Under 1900-talet har delar av skogen röjts undan och ytterligare en åkerlycka har skapats söder 
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om den ursprungliga. På 1960-talet var denna forfarande helt öppen, men den har sedan dess 
vuxit igen med framförallt lövträd (se figur 2). Området är idag sankt. En liten glänta kvarstår 
där det är som blötast. Senare har de hagmarker som varit helt öppna blivit mer slutna, men 
hagmarkskaratären kvarstår och spärrgreniga lövträd finns kvar.  
Under 1980-talet också flera av luckorna igenplanterats med gran och det finns täta bestånd av 
ung gran spritt i skogen.  

 
Figur 2. Ortofoto från 1960. Ytterigaer en lycka har tillkommit i skogen och en väg in till den 

ursprungliga lyckan har skapats. Längst i norr syns den glesa hagmarken med jätteekar. Källa 

Lantmäteriet 

 
 
 
Områdets bevarandevärden  
 
Biologiska värden   
De prioriterade bevarandevärdena i naturreservatet utgörs främst av äldre 
barrblandskog, hällmarkstallskog, trädbärande betesmark med ädellövträd och brynmiljöer. 
Inom 
området förekommer i viss mån även naturmiljöerna kalkbarrskog och asprik skog 
som Uppsala län har ett särskilt ansvar för att bevara. Skogen har inventerats enligt standard, 
men dock väldigt sent på säsongen. Trots detta har 18 rödlistade arter och 36 signalarter (arter 
som indikerar miljöer med höga naturvärden) påträffats i området. 
 
Kalkbarrskog och ädellövmiljöer är ansvarsnaturtyper i Uppsala län, vilket innebär att länet har 
ett särksilt ansvar att säkerställa att dessa miljöer bevaras. Ängbysskogen ligger i de västligaste 
och yttersta delarna av kalkbarrskogsbältet i länet, men har ett flertal arter som är tydligt 



Samrådshandlingar  
2020-10-19 19(

9) Dnr: . SUN-2020/476 

     

 
 

kalkgynnade. Skogens kulturhistoria har också varit gynnsamt för dessa arter, som behöver en 
viss störning, gärna i form av bete, i kombination med en kontinuitet av gran för att frodas. 
Ädellövmiljöerna i Ängbyskogen är trädbärande betesmark som har en kombination av 
trädkontinuitet och hävd. Gammal tallskog är en bristvara i landskapet eftersom den oftast 
avverkas innen den når en ålder av 100 år. Tallskogsområdena i Ängbyskogen som har en 
medelålder mellan 125-135 år är mycket skyddsvärda. Ett flertal av naturvårdsarterna som 
noterats är beroende av ett stabilt och fuktigt mikroklimat. Sumpskog och fuktäng är av den 
anleningen viktiga att bevara i området. Det väldigt långa skogsbrynet skapar förutsättningar 
som födosöksområde för pollinareande insekter och arter som är knutna både till en kombination 
av öppen mark och sluten skog.  
 
Bland skyddsvärda arter kan några kalkgynnade marksvampar knutna till äldre barrskogsbestånd 
nämnas, t.ex. grangråticka och taggsvampar. Dessa arter har en särdeles dålig förmåga att sprida 
sig och är beroende av att de granar som de lever i symbios med får finnas kvar.  
 
Rynkskinn är en art som indikerar urskogsartade barrskogar. Den lever på grova granstammar 
med fortfarande kvarsittande bark och trivs i lägen med jämn och hög luftfuktighet. 
Ängbyskogens kuperade terräng skapar sådana stabila mikroklimat där denna svamp kan frodas.  
 
Blektickan trivs på nyligen döda, eller döende grenar av grova ädellövträd i gamla hagmarker. 
Alla träd som svampen växer på är naturvårdsträd då den har höga krav på sin livmiljö och oftast 
åtföljs av anra ovanliga arter.  
 
Lunglav är en stor bladlav som signalerar en kontinuitet av gamla lövträd och en kombination av 
ett stabilt, fuktigt mikroklimat, god ljustillgång och god luftkvalitet.  
 
Talltickan växer bara på tallar som har nått en ålder av minst 100 år. Den är mycket ovanlig  
skogslandskapet, men går ofta att finna i skogar som kapslats in i urbana miljöer, och därför 
undvikit kalavverkning.  
 
 
Naturvårdsarter 

Begreppet naturvårdsarter är en samlingsterm för arter som är extra skyddsvärda, genom att de 
indikerar att ett område har höga naturvärden eller i sig själva är av särskild betydelse för 
biologisk mångfald. Idag omfattar detta begrepp juridiskt skyddade arter, typiska arter, 
rödlistade arter, ansvarsarter, signalarter och nyckelarter. Typiska arter är arter vars förekomst 
indikerar s.k. gynnsam bevarandestatus hos aktuell naturtyp enligt EUs art- och habitatdirektiv. 
 

Teckenförklaring: 
F = Arten omfattas av EU:s fågeldirektiv 
A = Arten omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv 
s = Signalart enligt Skogsstyrelsen (2005) 
P = Arten omfattas av ett åtgärdsprogram för hotade arter 
C = Ansvarsart för länet 
 
Hotkategori i Sverige enligt rödlistan (2015): 
CR = Critically endangered Akut hotad 
EN = Endangered Starkt hotad 
VU = Vulnerable Sårbar 
NT = Near threatened Nära hotad 
DD = Data deficient Kunskapsbrist 
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Fåglar       
Sånglärka Alauda arvensis NT 

 
F 

  

Kråka Corvus corone 
  

F 
  

Skata Pica pica 
  

F 
  

Gröngöling Picus viridis NT 
    

Tallbit Pinicola enucleator 
   

typisk 
 

Kungsfågel Regulus regulus VU 
    

Taltrast Turdus philomelos 
  

F 
  

Kärlväxter 
      

Blåsippa Hepatica nobilis 
    

karakteristisk 
Grönpyrola Pyrola chlorantha 

   
typisk 

 

 
Skalbaggar 

      
 

Granbarkgnagare Microbregma emarginatum    
  

s 
 

Mossor 
      

 
Pygmémossa Acaulon muticum NT 

    
 

Källgräsmossa Brachythecium rivulare 
   

typisk 
 

 
Grön sköldmossa Buxbaumia viridis 

 
A 

 
typisk 

 
s  

Stubbspretmossa Herzogiella seligeri 
   

typisk 
 

s 
Blåmossa Leucobryum glaucum 

   
typisk 

 
s 

Källpraktmossa Pseudobryum cinclidioides 
   

typisk karakteristisk s 
Kransmossa Rhytidiadelphus triquetrus 

   
typisk karakteristisk  

 
Lavar 

      
 

Sotlav Acolium inquinans 
     

s 
Lönnlav Bacidia rubella 

   
typisk 

 
s 

Gulpudrad spiklav Calicium adspersum 
   

typisk 
 

s 
Kornig nållav Chaenotheca chlorella 

     
s 

Grynig nållav Chaenotheca chrysocephala 
     

s 
Brun nållav Chaenotheca phaeocephala 

   
typisk 

 
s 

Sotlav Cyphelium inquinans    typisk 
 

s 
Lunglav Lobaria pulmonaria NT   typisk karakteristiskk s 
Bårdlav Nephroma parile    typisk 

 
s 

Liten blekspik Sclerophora peronella VU 
  

typisk 
 

s 
 

Svampar     
  

 
Grangråticka Boletopsis leucomelaena VU 

  
typisk 

 
s 

Trådticka Climacocystis borealis 
   

typisk 
 

s 
Ädelspindlingar Cortinarius subgen. Phlegmacium 

     
s 

Hasselticka Dichomitus campestris 
   

typisk 
 

s 
Fyrflikig jordstjärna Geastrum quadrifidum NT 

  
typisk 

 
s 

Blekticka Haploporus tuberculosus NT   
  

s 
Zontaggsvamp Hydnellum concrescens 

     
s 

Dropptaggsvamp Hydnellum ferrugineum    
  

s 
Gul taggsvamp Hydnellum geogenium NT   typisk 

 
s 

Smalfotad taggsvamp Hydnellum gracilipes VU   
  

 
Skarp dropptaggsvamp Hydnellum peckii 

     
s 

Svavelriska Lactarius scrobiculatus 
     

s 
Svavelticka Laetiporus sulphureus 

   
typisk 

 
 

Gammelgranslav Lecanactis abietina     typisk 
 

 
Kötticka Leptoporus mollis NT   typisk 

 
s 

Grovticka Phaeolus schweinitzii 
     

s 
Ullticka Phellinus ferrugineofuscus NT 

  
typisk karakteristisk s 

Tallticka Phellinus pini NT   
  

s 
Stor aspticka Phellinus populicola NT   typisk karakteristisk s 
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Ekticka Phellinus robustus NT 
  

typisk 
 

s 
Rynkskinn Phlebia centrifuga VU 

  
typisk karakteristisk  

Gul fingersvamp Ramaria flava s.lat. 
     

s 
Orangegul 
fingersvamp Ramaria largentii VU   

  

s 
Fjällig taggsvamp s. 
str. 

Sarcodon imbricatus  s. str. 
     

s 
Blomkålssvamp Sparassis crispa 

     
s 

 
 

 
 

Kulturhistoriska värden   
En torplämning i form av en husgrund med spisröse finns intill ängslyckan i skogen. Intill 
lämningen finns också resterna av en brunn. Utöver torplämningen finns också ett antal 
stensätttningar i området.  
 
Värden för friluftslivet  
Reservatet har mycket höga värden för friluftslivet. Upplandsleden korsar skogen i nord-sydlig 
riktning, och ytterligare fler stigar leder besökare genom, och runt skogen. Den variationsrika 
miljön ger många sinnliga upplevelser och den kuperade terrängen innebär att det nästan alltid 
går att finna tysta platser i lä. I skogsbrynet finns många naturliga utkiksplatser där besökare kan 
skåda ut över det kringliggande jordbrukslandskapet.  
Barnen i intilligande skola och förskolor använder skogen på sina raster.  
 
 
 

 

Prioriterade bevarandevärden    
Markslag och naturtyp: kalkbarrskog, trädklädd hagmark, gammal tallskog, 

sumpskog, ängsmark 
 
Strukturer: gamla barrträd, solexponerad tall, död ved, fuktdråg, 

jätteträd, ängslycka 
 
Växt-, svamp- och  
djursamhällen: betespräglad kalkbarrskog, ädellövmiljöer, skogsbryn  
 
Arter: Nothorhina punctata reliktbock 

  
 
Friluftsliv: naturupplevelse, naturpedagogik 
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PLANDEL 
 

Beskrivning, bevarandemål och skötselåtgärder  
 
Reservatet har delats upp i 8 skötselområden. För avgränsning av områdena A-E, se 
skötselområdeskarta, bilaga 4.1 Reservatsområdet är mosaikartat och gränsen mellan 
olika skötselområden är diffus. Mindre delar av skötselområdena kan avvika väsentligt 
från skötselområdet i stort.  

 
 
Skötselområde A:  Trädbärande betesmark 
 

Beskrivning: Gammal betesmark i igenväxningsfas med stort inslag av ek, oxel och 
asp.  

 
Bevarandemål: Öppen betesmark med kontinuitet av grova, gamla lövträd av 

framförallt ek, oxel och asp. Fristående jätteträd av ek. Enstaka gamla 
enar och inslag av slån och andra blommande buskar. Kontinuitet av 
solexponerad död ved.  

 
Skötselåtgärder: Restaurering:   

Frihuggning: Ek och asp frihuggs i området generellt, men särskilt i 
sköteselområdets kantzoner, under ett antal år.  
Röjning: Slånbuskage begränsas genom röjning och fraktas bort.  
 Löpande:  
Om graninvandring eller täta buskage utgör ett hot mot lövträden eller 
begränsar ljusinsläppet avsevärt, avlägsnas dessa genom ringbarkning, 
avverkning eller röjning i skötselområdet. Också asp kan, vid behov, 
avlägsnas genom ringbarkning eller avverkning. Viktigt är att försöka 
undvika snabba slyuppslag.  

 Området får gärna betas och i samband med det hägnas in. 
 
Skötselområde B:  Fuktskog 
 

Beskrivning: Försumpad äng dominerad av unga lövträd av asp med naturliga 
luckor.  Äldre lövträd i brynzonerna. Flera små, gamla diken skär 
genom området. 

 
Bevarandemål: Luckig lövdominerad sumpskog,  med god tillgång till död ved. En 

naturlig luckighet ska uppstå då träd dör av i sumpmarken.  
 

Skötselåtgärder: Nyskapande: Lägg igen diken i ytterkanterna.  
Löpande: Lämna området för fri utveckling. Ringbarka eventuellt 
gran som kan vandra in i området.  

 
 
Skötselområde C:  Tallskog 
 

Beskrivning: Skog som domineras av gammal tall, men kan ha inslag av gran och 
lövträd.  Hällmarkstallskog med marksikt som domineras av lavar. I 
lägre partier återfinns mer gran hällmarkstallskogen övergår till 
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blåbärsgranskog.  
 
Bevarandemål: Gammal tallskog med en kontinuitet av gamla träd och död ved i form 

av både lågor och torrakor. Inslag av gran och lövträd i dalar.  
 
Skötselåtgärder:  Löpande:  
 Friställ gamla tallar vid behov genom att ringbarka eller avverka 

framförallt gran. Särskilt i solexponerade miljöer, såsom i bryn är 
detta värdefullt.  

 Undvik att störa markskiktets lavar och mossor på hällmarker. Ett sätt 
att säkra kontinuitet av fetved är att kata levande tallar.  

 
 
Skötselområde D:  Barrblandskog 
 

Beskrivning: Barrblandskog med god tillgång till gammal gran och död ved. Inslag  
av gammal asp och sälg.   

 
Bevarandemål: Flerskiktad, olikåldrig barrblandskog med en naturlig luckighet och 

kontinuerlig tillgång till grov, död ved. Områdesvisa större inslag av 
asp, ek och sälg.  

 
Skötselåtgärder: Restaurering: Befintligt dike täpps igen till stor del. Vid extrema 

flöden ska diket kunna brädda.  
Löpande: Säkerställ att skogen inte växer igen med gran genom att 
friställa valda träd av framförallt tall och asp och i vissa fall också 
sälg, framförallt i brynområden.  
Vid behov kan luckor huggas fram för att öka ljusinsläpp och 
underlätta föryngring.  

 Området får gärna betas och i samband med det hägnas in. 
 
Skötselområde D1:  Barrblandskog 
 

Beskrivning: Granskog som planterats under 1980-talet. Enstaka lövträd finns 
spridda i skogen.  

 
Bevarandemål: Flerskiktad, olikåldrig barrblandskog med en naturlig luckighet och 

kontinuerlig tillgång till grov, död ved. Områdesvisa större inslag av 
asp, ek och sälg. 

 
Skötselåtgärder: Restaurering: Hugg fram luckor om ca 10-20 m2 storlek i skogen, 

framförallt runt befintliga lövträd. Ringbarka träd i brynet. Frakta bort 
veden. Skapa luckor i skogsbrynet under ett antal års tid.  

 Löpande: Välj ut träd som har potential att utveckla höga naturvärden 
och friställ dem.  
Området får gärna betas. 
 

Skötselområde E:  Öppen mark 
 

Beskrivning:  Vall 
 
Bevarandemål: Öppen mark som kan fungera som aktivitetsyta för friluftsliv och/eller 
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jordbruksreserv. 
 
Skötselåtgärder:  Löpande: Slåtter vid behov.  

 Området får gärna betas och i samband med det hägnas in.  
 
 
Skötselområde E1:  Fuktäng 
 

Beskrivning: Öppen ängsmark med fuktdråg och torrare kantzon.  
 
Bevarandemål: Öppen ängsmark med fuktdråg och torrare kantzon 
 
Skötselåtgärder: Nyskapande:  

Restaurering: Röj/gallra brynet. Spara grov tall, gran och asp.  
 Löpande: Slåtter vid behov. 
 

 
 
Anordningar för friluftslivet  

 Se bilaga 4.2 för friluftsanordningarnas/-anläggningarnas ungefärliga läge. 
 

Beskrivning: Ett vindskydd med eldplats finns i skogens västra del.  
 En utkiksplats med eldplats ligger i nordväst. 

Upplandsleden går genom skogen in nord-sydlig riktning. Ett stort 
antal stigar genomskär skogen oh det är därför svårt att hitta. 
Ytterligare stigar ska därför märkas ut.  

  
 
Bevarandemål: Lättillgänglig information om naturreservatet finns i området och 

denna bidrar till att förhöja upplevelsen av besöket. Reservatet 
stimulerar till naturupplevelser och ett aktivt friluftsliv. Områdets 
friluftsanläggningar är i gott skick och underlättar för besökare att 
uppleva området. Reservatets gräns är tydligt markerad enligt 
Naturvårdsverkets riktlinjer. 

 
Skötselåtgärder: Nyskapande: 

 Placera ut informationsskyltar vid entréer till skogen 
 Upprätta eldstad, bänkar eller stockar att sitta på samt ett vedförråd 

på utkiksplats. Frihugg utsiktsplats så att utsikten är oskymd. 
 Röj en rågång. Markera reservatets gräns med färg på träd samt med 

hörnstolpar. 
 Anordna stigar och markera ut dem i färg som markerar var det är 

tillåtet att cykla eller rida i reservatet.  
 Markera reservatets gräns med färg på träd samt med hörnstolpar. 
 
Löpande: 
 Underhåll av stig och spänger. Riskträd som fälls lämnas kvar i 

skogen.  
 Städning av eldplats. Fyll på vedförrådet. Röjning vid utsiktsplatsen. 
 Röjning av rågången. Förstärk målning på träd och underhåll av 

hörnstolpar. 
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 Byt ut skyltar vid behov. 
 Gnomför tillsyn av anordningar. 

 
Upplysningar 

 
 
Vägar (inklusive vägdiken), stigar och ledningar 
Befintliga stigar och ledningar inom reservatet får underhållas. Nödvändiga röjningar i 
anslutning till dessa får utföras.  

 
Byggnader och andra anläggningar 
Vindskydd, spänger och eldplatser får underhållas vid behov.  

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

 
Ridning och cykling  
Det är förbjudet att rida eller på annat sätt framföra häst utanför i terrängen utmärkt ridstig. 

 
Stängsel och staket 
Stängsel får sättas upp i de skötselområden som ska betas. Stängslen ska förses med 
genomgångar där så behövs, t.ex. där stigar går genom betesområdet. 
 

 
Jakt och fiske 
Jakt och fiske är inte tillåtet med undantag för jakt på vildsvin eller annan art som hotar de 
prioriterade skyddsvärdena i reservatet. 

 
Fornlämningar 

Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen (SFS 1988:950). För åtgärder 
som rör fornlämningar krävs samråd med Länsstyrelsens kulturmiljöansvariga. 

 
Kulturlämningar 

Åtgärder som rör kulturlämningar ska ske i samråd med Länsstyrelsens kulturmiljö-enhet. 
 

UPPFÖLJNING AV SKÖTSELÅTGÄRDER   
Kommunen ansvarar för dokumentation av förändringar inom reservatet, inklusive 
skötselåtgärder. Dokumentationen bör ske med både anteckningar och fotografier. 
Skötselåtgärderna ska följas upp för att kontrollera att de genomförda åtgärderna 
överensstämmer med bevarandemålen. Status före och efter utförda skötselåtgärder ska 
dokumenteras. 
 

 

 
BILAGOR 
4.1.  Skötselområdeskarta 
4.2.  Karta över friluftsanordningar  
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Samhällsutvecklingsnämnden 

Knivstas framtida avloppsrening, analys av alternativ 
 
Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige ger Knivstavatten i uppdrag att i sin tur uppdra åt Roslagsvatten att 

a) ta fram utredningar och analyser enligt punkt 1–4 i förslaget. 
b) avrapportera resultatet till samhällsutvecklingsnämnden, bygg- och miljönämnden 

samt kommunstyrelsen och i samband med det genomföra punkt 5 i förslaget.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Knivsta kommun är i behov av utökad avloppsreningskapacitet. Roslagsvatten har 
presenterat sju alternativ som framtida avloppsreningslösning och har lämnat förslag på vilka 
alternativ som bör utredas och jämföras inför beslut. 
 
Bakgrund 
Knivsta kommun är i behov av utökad avloppsreningskapacitet för att kunna fortsätta växa. 
Frågan om vad som är en lämplig framtida avloppsreningslösning har diskuterats under lång 
tid. 2016 sammanställde Roslagsvatten en förstudie för ett första vägvalsbeslut om hur 
kommunens framtida behov av avloppskapacitet kan lösas. Förstudien utgick från ett antal 
kriterier som skulle ligga till grund för vägvalet och Roslagsvatten fick efter förstudien i 
uppdrag att gå vidare med de två alternativen 
a) att utreda en anslutning till Käppalaförbundet och 
b) att ansöka om tillstånd för utbyggnad av Knivsta avloppsreningsverk 
 
Det senare sågs som en ”plan B” i det fall ett medlemskap i Käppalaförbundet inte skulle 
vara möjligt. 2017 tecknade Knivsta kommun ett avtal med staten, det så kallade 
fyrspårsavtalet, som innebär att kommunen förbinder sig till att bygga 15 000 bostäder 
genom hållbar stadsutveckling. Nya aspekter att beakta med anledning av fyrspårsavtalet är 
dels Knivsta kommuns förändrade situation för investeringar och hur stora sådana som kan 
hanteras, samt kraven på innovation och hållbarhet som ligger i Fyrspårsavtalet. 
Regeringskansliets utredning Samordning för bostadsbyggande (N 2017:08) finns som stöd i 
detta arbete. De har i sin tur gett Ecoloop i uppdrag att presentera hur dagens 
avloppssystem i Knivsta och Uppsala ser ut och vilka utredningar, beslut och processer finns 
på gång i avloppssammanhang, samt vilka alternativ till befintlig avloppsteknik som finns på 
marknaden idag eller i en nära framtid och även om det finns möjligheter till synergier mellan 
Knivsta och Uppsala och hur skulle de kunna se ut. 
 
Kommunen har med anledning av de förnyade förutsättningarna uppmanat Knivstavatten att 
ge Roslagsvatten i uppdrag att ansvara för att samordna arbetet med de olika utredningar 
som pågår om kommunens framtida avloppsreningslösning samt att anordna en serie 
politiska workshops för att uppnå en gemensam politisk grund över vilka kriterier som är 
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avgörande för vägvalsbeslutet, gemensam politisk bild över vilka alternativ som ska jämföras 
samt en gemensam kunskapsgrund om de olika alternativen. 
 
För att klara av att möta kommunens behov av avloppsreningskapacitet behöver en ny 
avloppsreningslösning vara på plats 2025–2030. Tidplanen för att klara 2025 är redan 
mycket knapp, och ett beslut om vägval behöver tas så snart som möjligt, helst under Q2/Q3 
2021. Käppalaförbundet har aviserat att de hoppas kunna lämna besked om 
medlemskommunernas godkännande av Knivstas medlemskap Q2 2021. 
 
 
Alternativ för Knivstas framtida avloppsrening 
 
Roslagsvatten har presenterat åtta alternativ som är mer eller mindre lämpliga som framtida 
avloppsreningslösning för Knivsta kommun. De presenterade alternativen är följande och de 
beskrivs mer ingående i bilaga 1.  
1. Knivsta reningsverk  
2A. Knivsta reningsverk + kompletterande reningsverk på annan plats  
2B. Knivsta reningsverk + ersättande reningsverk på annan plats  
2C. Ersättande reningsverk på annan plats  
3A. Ersättande gemensamt reningsverk med Uppsala  
3B. Anslutning till Käppala  
4A. Lokalt källsorterande avloppssystem för all kommande utbyggnad  
4B. Lokala källsorterande avloppssystem för del av Alsike/Västra Knivsta i kombination med 
något av alternativen ovan (ej 4A) 
 
Roslagsvattens bedömning är att Knivsta reningsverk (1) inte kommer att kunna möta 
kommunens behov, därför behöver verket kompletteras eller ersättas (2A-C). Av de alternativ 
som står till buds är ett nytt ersättande verk (2C) ett mer kostnadseffektivt alternativ än att 
både investera i Knivsta reningsverk och ett kompletterande eller ersättande reningsverk 
(2A-B). Ett samarbete med Uppsala (3A) bedöms inte som ett realistiskt alternativ beaktat att 
utökad avloppsreningskapacitet behöver finnas på plats inom några få år. Ett samarbete med 
Käppala (3B) bedöms som den snabbaste storskaliga lösningen om Käppalas 
medlemskommuner godkänner Knivstas medlemskap. 
 
Lokalt källsorterande avloppssystem för hela kommunen (4A) bedöms som ett begränsande 
alternativ för kommunens kommande exploatering med många osäkerheter. Lokala 
källsorterande avloppssystem för delar av kommunen (4B), t.ex. utvalda stadsdelar går att 
kombinera med en storskalig lösning. Roslagsvattens förslag är därför att utvärdera och 
jämföra alternativ 2C, 3B och en kombination av 2C+4B samt 3B+4B. 
 
 
Politisk förankring och förslag till beslut  
 
I september-oktober 2020 har två workshops hållits i frågan. Roslagsvatten har aktualiserat 
bedömningen av vilka alternativ till utökad avloppsreningskapacitet som skulle kunna stå till 
buds för Knivsta och presenterat ovan angivna alternativ. Bolaget har även aktualiserat vilka 
kriterier som är relevanta att beakta vid ett vägvalsbeslut om bästa framtida 
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avloppsreningssystem, dels från bolagets sida, dels från kommunens sida. Dessa alternativ 
och kriterier framgår av bilaga 1. 
 
Roslagsvatten har på dessa workshops funnit att det finns politiskt stöd för att gå vidare på 
följande sätt för att ta fram ett beslutsunderlag inför kommunfullmäktiges beslut i frågan: 
 

1. att för Knivsta kommuns framtida avloppsrening jämföra alternativ 2C, 3B och 2C+4B 
samt 3B+4B med varandra utifrån beslutade kriterier. 

2. att för 2C ska Roslagsvatten vid val av mest lämpliga typ av avloppsreningsverk utgå 
från den politiska viljan som getts uttryck för under workshopens diskussioner 

3. att som beslutskriterier för beslutet om kommunens framtida avloppsrening ska 
presenterade kriterier (bilaga 1) ligga till grund för jämförelsen av de olika alternativen 

4. att när alternativen i punkt 1 jämförs ska analysen initialt göras utan viktning 
5. att politikens prioritering av kriterier (ännu inte gjord) ska efter analysen tillämpas för 

att bedöma om en viktning påverkar resultatet  
 
Barnkonsekvensanalys 
En barnkonsekvensanalys enligt checklista är inte gjord. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-10-22 
Underlag från Knivstavatten, Knivstas framtida avloppsrening, analys av alternativ, 
DOKUMENT ID: 20201008-30119   
Underlag från Knivstavatten, Bilaga 1. Förutsättningar, alternativ och kriterier 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
 

 
 
 
Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
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Förutsättningar

• Knivsta kommun vill utvecklas. År 2050 ska Knivsta ha en 
avloppsreningskapacitet för 45 000 personer.

• Tiden är knapp! Knivstas avloppsreningsverk kan inom kort inte 
ansluta fler. Ny avloppsreningskapacitet kan behöva finnas på 
plats 2025.

• Projektets geografiska avgränsning utgörs av Centrala Knivsta och 
Alsike. Viss landsbygd kommer att kunna inkorporeras i samma 
systemtänk och viss landsbygd inte. Det bedöms i varje enskilt 
fall och inte i detta projekt.



Knivstas avloppsrening idag

• Knivsta reningsverk har tillstånd för 13 000 pe

• Vid årsskiftet var 12 701 personer anslutna

• På grund av låg belastning per person tror vi att vi kan ansluta ca 17 000 personer

• Knivstavatten har tagit beslut om att detaljplaner ska möjliggöras upp till 21 700 personer (1 person ses om 0,6 pe) på 
grund av eftersläpning i bostadsbyggandet

• Har vi inte utökad avloppsreningskapacitet på plats när tillståndet överskrids kommer fastigheter ändå att anslutas med 
miljöbrott som följd

• Har vi inte en ny avloppsreningslösning på plats när tillståndet överskrids kommer vi inte att kunna anta fler 
detaljplaner.

• Knivsta kommuns bostadsbyggnadsprognos säger att utökad avloppsreningskapacitet måste finnas på plats 2025-2030. 
Det innebär att den kan behöva vara på plats 2025.

• Ett vägvalsbeslut behöver tas snarast möjligt för att ha en chans att klara tidplanen. Käppalas besked väntas till 
sommaren 2021. Ett beslut i fullmäktige bör därför tas snarast därefter.



Alternativ för utökad 
avloppsreningskapacitet



Definitioner

• ARV = avloppsreningsverk

• pe = personekvivalenter, i det här fallet detsamma som personer



Alternativ 2016

2016 - Förstudie Knivstas framtida 
avloppshantering

1. Knivsta reningsverk

2. Nytt reningsverk på annan plats

3. Anslutning till annan va-huvudman

4. Källsorterande avlopp på landsbygden



Knivsta ARV

1

Innebär
Om enbart Knivsta reningsverk byggs ut med modern teknik idag, kan verket 
maximalt ta emot avloppsvatten från 22 000 personer, därefter kan ingen 
ytterligare utveckling ske inom Knivsta och Alsike. Det beror på att Knivstaån
som vattenförekomst har dålig status, och att all ökad belastning på 
Knivstaån relativt idag minskar möjligheterna att nå god status i recipienten. 
Länsstyrelsen godkänner därför ingen ökad belastning på Knivstaån. 

Därför är detta som enda åtgärd inte ett realistiskt alternativ, se vidare 
alternativ 2.



Knivsta ARV + 
nytt ARV  
23 000 pe

2A

Innebär
I ett första skede byggs Knivsta reningsverk ut för att klara de närmaste årens 
anslutningsbehov och för att ta emot avloppsvatten från 22 000 pe. Därefter 
byggs ett kompletterande reningsverk ut för 23 000 pe. En ny 
lokaliseringsprövning behöver göras för var ett nytt reningsverk kan placeras, 
förslaget visar den antaget lämpligaste placeringen utifrån den utredning 
som gjordes 2016. Utifrån de olika vattenområdenas status är Ekoln troligtvis 
den enda recipienten i kommunen som kan godkännas för att ta emot 
avloppsvatten från 23 000 pe. Vilken typ av reningsverk som ska byggas 
behöver definieras, vilket kommer att ske utifrån hur kriterierna viktas. 



Knivsta ARV 
+ nytt ARV 
45 000 pe

2B

Innebär
I ett första skede byggs Knivsta reningsverk ut för att klara de närmaste årens 
anslutningsbehov och för att ta emot avloppsvatten från 22 000 pe. Därefter 
byggs ett nytt reningsverk ut för 45 000 pe som ersätter Knivsta reningsverk, 
som rivs och ger plats för exploateringar i Nydal/Västra Knivsta. En ny 
lokaliseringsprövning behöver göras för var ett nytt reningsverk kan placeras, 
förslaget visar den antaget lämpligaste placeringen utifrån den utredning 
som gjordes 2016. Utifrån vattenförekomsternas status är Ekoln troligtvis 
den enda recipienten i kommunen som kan godkännas för att ta emot 
avloppsvatten från 45 000 pe. Vilken typ av reningsverk som ska byggas 
behöver definieras, vilket kommer att ske utifrån hur kriterierna viktas. 



Nytt ARV 
45 000 pe

2C

Innebär
Skillnaden från alternativ 2b är att Knivsta reningsverk inte byggs ut, på 
grund av den höga kostnaden per pe som en sådan utbyggnad skulle utgöra. 
Knivsta reningsverk behålls med dagens kapacitet (tillstånd för 13 000 pe, 
troligtvis med förutsättningar att ta emot avloppsvatten från 17 000 pe) . 

Omgående inleds arbetet med att planera för ett nytt reningsverk för 45 000 
pe som ersätter Knivsta reningsverk, som senare rivs och ger plats för 
exploateringar i Nydal/Västra Knivsta. En ny lokaliseringsprövning behöver 
göras för var ett nytt reningsverk kan placeras, förslaget visar den antaget 
lämpligaste placeringen utifrån den utredning som gjordes 2016. Utifrån 
vattenförekomsternas status är Ekoln troligtvis den enda recipienten i 
kommunen som kan godkännas för att ta emot avloppsvatten från 45 000 pe. 
Vilken typ av reningsverk som ska byggas behöver definieras, vilket kommer 
att ske utifrån hur kriterierna viktas. 



Knivsta ARV 
+ Uppsala

3A

Innebär
Knivsta reningsverk behålls med dagens kapacitet (tillstånd för 13 000 pe, 
troligtvis med förutsättningar att ta emot avloppsvatten från 17 000 pe) . 

Omgående inleds arbetet med att utreda förutsättningarna att bygga ett 
gemensamt nytt reningsverk med Uppsala, alternativt att bli kund till 
Uppsala. En ny lokaliseringsprövning behöver göras för var ett nytt 
reningsverk kan placeras. Om man kommer överens byggs ett nytt 
reningsverk ut som kan ta emot 45 000 pe från Knivsta och som ersätter 
Knivsta reningsverk. Knivsta reningsverk rivs och ger plats för exploateringar i 
Nydal/Västra Knivsta. Vilken typ av reningsverk som ska byggas behöver 
definieras. 

Det är svårt att utreda och utvärdera detta alternativ idag eftersom något 
samarbete för detta inte är på plats. Alternativet kan snarare ses som en 
möjlig utveckling av alternativ 2. 



Käppala 

3B

Innebär
En överföringsledning byggs från Västra Knivsta till Märsta. Knivsta 
reningsverk rivs. Förutsättningarna är utredda miljömässigt, tekniskt, 
juridiskt och ekonomiskt. Ingen begränsning i antalet personer som kan 
anslutas på sikt. Käppalaförbundet avgör om Knivsta tillåts bli medlem i 
förbundet. 



Lokalt 
kretslopp

4A

Innebär
Knivsta reningsverk behålls med dagens kapacitet (tillstånd för 13 000 pe, troligtvis med 
förutsättningar att ta emot avloppsvatten från 17 000 pe). Lokala kretsloppssystem 
tillämpas i samtliga fastigheter i exploateringsområden för nya stadsdelar, främst i Alsike 
och Västra Knivsta där det finns ytor att avsätta för avloppsrening. Exploateringar och 
styckningar av fastigheter inom Centrala Knivsta eller inom annan befintlig bebyggelse 
begränsas till att de kan inrymmas i befintligt ARV eller att det finns ytor för lokala system. 

Pågående och kommande detaljplanearbeten behöver samtliga ha en lokal avloppslösning 
inom eller i nära anslutning till planen som den kan anslutas till. En separat tillstånds- och 
utbyggnadsprocess krävs inför varje separat avloppsreningssystem, vilket förlänger 
tidplanen från antagande av detaljplan till möjlig VA-anslutning för den planerade 
byggnationen med ett antal år. Samma förutsättningar gäller som för alternativ 1, dvs. att 
ingen ytterligare belastning får ske till Knivstaån.

Alternativet innebär att allt BDT-vatten och klosettvatten ska hanteras lokalt eller 
transporteras bort med bil, beroende på systemval. Vilken typ av avloppsreningssystem som 
ska byggas behöver definieras. Olika system kan behöva tillämpas i utvecklingsområden och 
i befintliga områden. Regeringskansliets avloppsutredning (Ecoloop) har tittat på ett 
sorterande system där de båda fraktionerna transporteras via det allmänna ledningsnätet 
till en större behandlingsanläggning för maximerad utvinning av växtnäring, biogas och 
energi ur de källsorterade avloppsfraktionerna, motsvarande Helsingborgs exempel H+. 
Detta system antas vara det som tillämpas i första hand i det här alternativet.



Lokalt 
kretslopp 
stadsdel

4B

Innebär
Något av de tidigare föreslagna helhetslösningarna (inte 4A) används som övergripande 
lösning. På så vis säkerställs att exploateringar i centrala delar av Knivsta (som saknar ytor 
för BDT-rening) kan ske och att problem med avloppsreningskapacitet inte uppstår vid 
styckningar inom befintliga bostadsområden. I exploateringsområden såsom Alsike och 
Västra Knivsta där detaljplaneläggning ännu inte har påbörjats, t.ex. Alsike Nord etapp 3, kan 
detaljplaneprocessen omfatta utredning av en lokal avloppslösning inom eller i nära 
anslutning till planen. Vilket/vilka områden och antalet bostäder som ska omfattas behöver 
definieras. En separat tillstånds- och utbyggnadsprocess krävs inför varje separat 
avloppsreningssystem, vilket förlänger tidplanen från antagande av detaljplan till möjlig VA-
anslutning för den planerade byggnationen med ett antal år. Samma förutsättningar gäller 
som för alternativ 1, dvs. att ingen ytterligare belastning får ske till Knivstaån.

Alternativet innebär att allt BDT-vatten och klosettvatten ska hanteras lokalt eller 
transporteras bort med bil, beroende på systemval. Vilken typ av avloppsreningssystem som 
ska byggas behöver definieras. Regeringskansliets avloppsutredning (Ecoloop) har tittat på 
ett sorterande system där de båda fraktionerna transporteras via det allmänna 
ledningsnätet till en större behandlingsanläggning för maximerad utvinning av växtnäring, 
biogas och energi ur de källsorterade avloppsfraktionerna, motsvarande Helsingborgs 
exempel H+. Detta system antas vara det som tillämpas i det här alternativet.



Presenterade alternativ
Utbyggnad 
befintligt 

reningsverk

Byggnation 
nytt 

reningsverk
Käppala

Lokalt 
kretslopp 

tätort

Lokalt 
kretslopp 
landsbygd

1 Knivsta ARV

2A Knivsta ARV + kompletterande ARV 23 000 pe

2B Knivsta ARV + ersättande ARV 45 000 pe

2C Ersättande ARV 45 000 pe

3A Ersättande gemensamt ARV med Uppsala för 
45 000 pe

3B Käppala

4A Lokalt källsorterande avloppssystem

4B Lokala källsorterande avloppssystem för del 
av Alsike/Västra Knivsta



Beslutskriterier för utökad 
avloppsreningskapacitet



Kriterier som grund för beslut
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Investering
Drift-

kostnad
Taxe-

påverkan

Sekventiell 
utbyggnad

Andra 
ekonomiska 

faktorer
Tid

Utsläpp till 
vatten

Detaljplan Tillstånd

Produktion 
biogas

Energi
Kemikalie-

förbrukning

Omgivnings
påverkan 
byggfas

Transporter Recipient

Läkemedel 
och 

organiska 
föroreningar

Arbetsmiljö

Vatten-
förbrukning

Omgivnings
påverkan 
driftfas

Acceptans/ 
användar-
vänlighet

Samhällets 
självför-
sörjning

Framtida 
utbyggnad

RiskerKretslopp



Tid

• Tid

• Detaljplan

• Tillstånd
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Tid 

Innebär
• För att kunna bygga ut en anläggning krävs planering och projektering 

av vad som ska byggas, framtagande av tillståndsansökan och 
behandling av tillståndsansökan hos länsstyrelsen, upphandling och 
genomförande/byggnation. 

• Vilken tid tar det från idag till dess att en viss anläggning är klar att tas i 
drift, förutsatt att alla andra parametrar är på plats.



Detaljplan 

Innebär
• För många avloppsreningsanläggningar krävs en detaljplan. Detaljplan 

ska upprättas om ett nytt lovpliktigt byggnadsverks användning får 
betydande inverkan på omgivningen eller medför en betydande 
miljöpåverkan. Även för ett nytt lovpliktigt byggnadsverk i ett område 
där det råder stor efterfrågan på området för bebyggande kräver 
detaljplan innan byggnation kan ske. Det innebär att detaljplanering i 
många fall bör föregå anläggandet av en ny reningsanläggning, och 
eventuellt även för utbyggnad av en befintlig anläggning. 

• Huruvida det finns detaljplan eller inte kan därför få väsentlig betydelse 
för tidplanen för en tänkt framtida anläggning. Framtagande av en 
detaljplan bedöms kunna ta 2-5 år.



Tillstånd 

Innebär
• Huruvida tillstånd finns eller inte finns för en tänkt framtida anläggning har väsentlig 

betydelse för tidplanen. Länsstyrelsens handläggning av en tillståndsansökan kan ta 
1-2 år efter att en ansökan har lämnats in, men även att ta fram en tillståndsansökan 
innebär en tids arbete. Skillnaden mellan att ha ett tillstånd på plats och inte kan 
påverka tidplanen 2-5 år, beroende av typ och storlek på anläggningen och dess 
geografiska placering.

• Dess geografiska placering kan också påverka förutsättningarna för att få tillstånd. 
Vid tillståndsprocessen avgör tätbebyggelsens storlek vilka utsläppskrav som ska 
tillämpas på samtliga reningsverk som tätbebyggelsen är ansluten till. Detta medför 
en risk att samtliga reningsverk behöver klara samma krav. Nya 
avloppsreningsanläggningar med Pingla ström eller Knivstaån som recipient kan 
därför få samma eller hårdare krav än Knivsta avloppsreningsverk. 

• Med tillstånd avses i det här fallet även tillstånd att få lov att ansluta sig till 
Käppalaförbundet.



Ekonomi

• Investering

• Drift

• Taxepåverkan

• Sekventiell utbyggnad

• Andra ekonomiska faktorer
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Investering 

Innebär
• En investering av den här storleksordningen innebär att det finns ett 

finansieringsbehov som kräver att lån tas upp. 
• Om Knivstavattens investering behöver beaktas inom Knivsta kommuns 

låneram kan det innebära negativ påverkan på andra investeringar, om 
låneutrymmet är snävt.

• Investeringens totalkostnad kommer genom sin avskrivningstid och 
behov av belåning att påverka nivån på VA-taxan.



Driftkostnad 

Innebär
• Personalkostnader för att sköta VA-anläggningen. Olika typer av 

reningsverk/-anläggningar är olika personalintensiva. Antalet 
anläggningar påverkar mängden utrustning och kontrollsystem som ska 
hanteras och därmed mängden personal som krävs. 

• Kemikalier, efterbehandling av slam, elförbrukning och underhåll är 
typiska driftkostnader för reningsanläggningar. Olika typer av 
anläggningar har olika stora kostnader vad gäller dessa parametrar.

• Den årliga driftkostnaden påverkar nivån på VA-taxan.



Taxepåverkan 

Innebär
• Den totala kostnaden för VA-kollektivets alla anläggningar 

(driftkostnader, avskrivningar, räntekostnader, amorteringar) styr vad 
taxan blir för dels redan anslutna fastigheter (brukningstaxan) dels vad 
taxan blir för fastigheter som ansluts till den allmänna VA-anläggningen 
(anläggningstaxa). 

• Taxan påverkas bl.a. av avskrivningstider, inflation, låneräntor, 
borgensavgifter, amorteringstider och reinvesteringar.

• Taxan påverkas även av antalet anslutna till anläggningen. I takt med att 
fler ansluts ökar både brukningsintäkterna och driftkostnaderna. 



Sekventiell 
utbyggnad 

Innebär
• Om en anläggning för 45 000 personer inte behöver byggas ut vid ett 

och samma tillfälle utan man kan bygga/utöka en eller flera 
anläggningar successivt kan det också innebära att investeringen kan 
fördelas över tid och minska lånebehovet. 

• Möjlighet till sekventiell utbyggnad gör att det finns förutsättningar för 
att efter hand revidera behovet och kanske justera målbilden. Det kan 
också innebära att möjligheten att få fram detaljplaner i takt med 
behoven (se mer under detaljplaner).



Andra 
ekonomiska 

faktorer 

Innebär
• Det kan finnas ekonomiska fördelar och nackdelar som ligger utanför VA-

huvudmannens ekonomi såsom exploateringsförutsättningar som öppnas 
eller stängs och fastighetsvärden som förändras beroende på en 
reningsverksanläggnings placering. Tillgången till exploaterbar mark i Västra 
Knivsta är ett sådant exempel.

• Behov av förstärkning av vägar för att nå en anläggning kan vara en annan 
ekonomisk faktor som följer med en viss anläggning. 

• Ökade reningskrav än planerat till följd av tillståndsmyndighetens bedömning 
av tätbebyggelsens storlek, med ekonomiska konsekvenser som följd.

• Utebliven samhällsutveckling i hela/delar av kommunen om det inte går att 
utöka avloppsreningskapaciteten på vissa platser.

• Ägarförhållanden och medlemsvillkor, vid samgående/samarbete med 
Käppala eller Uppsala.



Miljö • Utsläpp till vatten

• Energi

• Produktion biogas

• Kemikalieförbrukning

• Vattenförbrukning

• Recipient

• Läkemedel och organiska 
föroreningar

• Kretslopp
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Utsläpp till 
vatten 

Innebär
• Avloppsvatten, både klosettvatten och BDT-vatten, behöver renas från 

näringsämning och andra föroreningar innan vattnet släpps ut från 
reningsanläggningen. 

• Olika avloppsreningsverk och avloppsreningssystem har olika 
reningsgrad av de näringsämnen och andra föroreningar som 
förekommer i avloppsvattnet. Utsläppen är kopplade till anläggningens 
typ och beskaffenhet och är oberoende av vilken recipient utsläppet 
sker till.

• Olika recipienter kan dock medföra olika höga krav på reningen på 
grund av deras ekologiska eller kemiska status, se mer under recipient.



Energi

Innebär
• Reningsanläggningar både kräver och kan generera energi i olika former. 
• Energikrävande moment är att flytta vattnet från brukarna till 

reningsverket och energiåtgång i anläggningen - olika anläggningsdelar 
och tekniker påverkar energiförbrukningen.

• Beroende på anläggningens utformning och placering kan det vara 
möjligt att utvinna/återanvända energi/värme för t ex 
fjärrvärmeproduktion. 

Omfattar inte rötgas, se separat kriterium.



Produktion 
biogas

Innebär
• Om slam rötas inom anläggningen uppstår rötgas. 
• Rötgas kan användas inom anläggningen för uppvärmning av lokaler, 

torkning av slam mm. 
• Rötgas kan i sin tur förädlas till biogas. Möjligheterna för att förädla 

rötgas till biogas vid en avloppsanläggning skiljer sig åt mellan olika 
typer anläggningar.



Kemikalie-
förbrukning

Innebär
• Olika reningstekniker kräver olika omfattning av kemikaliedosering i 

reningsprocessen. Vissa tekniker för behandling av slam kräver också 
kemikalier, och det krävs även för kemikalier för rengöring.

• Kemikalier som utvinns innebär en påverkan genom att de behöver  
tillverkas, vilket kan innebära energikrävande processer, och 
transporteras till platsen.



Vatten-
förbrukning

Innebär
• Det pågår arbete på olika håll i landet med att titta på möjligheterna för 

att det renade vattnet som lämnar anläggningen ska kunna 
återanvändas som tekniskt vatten, dvs. vatten som kan användas lokalt 
för bevattning mm istället för att släppas till recipient. Detta är dock 
ännu inte ett etablerat system i Sverige.

• Även behoven av mängden tekniskt vatten behöver definieras.
• Som kriterium kan förutsättningarna för möjligheten att skapa tekniskt 

vatten i det här läget bara utvärderas översiktligt.



Transporter

Innebär
• Avser transporter med tung trafik.
• Material behöver transporteras till och från ett avloppsreningsverk. 

Transport sker in till verket för leveranser av kemikalier och 
förbrukningsmaterial. Transporter ut från verket behöver ske för att 
borttransportera rens, det vill säga skräp som inte ska hamna i 
avloppsanläggningen och rensas bort vid anläggningens inlopp, men 
även sand och framför allt slam.

• För en anläggning i form av en slamtank som samlar upp klosettvatten 
från ett mindre område/kvarter krävs regelbunden tömning av slambil.

• Transporter innebär i viss mån störande ljud.
• Transporter med slam innebär i vissa fall störande lukter.
• Mängden transporter avgörs av vilka volymer slam som behöver 

hanteras och vart slammet ska transporteras.
• Fler transporter innebär också en större klimatpåverkan om 

transporterna sker med fossila bränslen.



Recipient

Innebär
• Med recipient menas den vattenförekomst som ska ta emot det 

utgående avloppsvattnet efter att det lämnar avloppsanläggningen.
• Nästan alla recipienter i Sverige är statusklassade av länsstyrelsen och 

enligt gällande miljölagstiftning ska samtliga vattenförekomster ha 
möjlighet att uppnå god ekologisk status. Vattenförekomster kan ha 
statusen god, måttlig, otillfredsställande och dålig. Inga utsläpp får ske 
som kan göra att statusen på en vattenförekomst övergår till en sämre 
klassning.

• Mälaren, som är en recipient nedströms Knivstaån, är även en 
dricksvattentäkt, och därför är även det ett skäl till att minska utsläppen 
till vattenförekomster som rinner vidare till Mälaren.

• Olika avloppsanläggningar har olika påverkan på recipienten (se kriteriet 
Utsläpp till vatten). Recipientens känslighet och avloppsanläggningens 
troliga påverkan på risken för att inte nå god status bedöms i detta 
kriterium.



Läkemedel 
och 

organiska 
föroreningar

Innebär
• Avloppsvattnet innehåller allt som vi spolar ut med klosettvattnet och 

BDT-vattnet och kraven på rening av avloppsvatten ökar successivt. 
Läkemedel som vi intar och följer med avloppsvattnet ut kan därför 
hamna i recipienten där avloppsvattnet släpps ut eller på den åkermark 
dit slammet eller klosettvattnet förs.  

• Hur väl läkemedelsrester och organiska föroreningar kan brytas ner för 
att inte tillföras recipienten är en viktig aspekt för val av 
avloppsreningsanläggning. 



Kretslopp

Innebär
• Genom att återföra näringsämnen som förekommer i avloppsvattnet 

och då framför allt klosettvattnet  skapar man ett kretslopp för dessa. 
Det kan ske genom att slam från avloppsreningsverk eller enskilda 
avlopp eller utsorterat klosettvatten återförs till produktiv 
jordbruksmark efter viss behandling.

• För slam finns det möjligheter att certifiera slammet (Revaq) som en 
kvalitetsstämpel på att slammet är tillräckligt rent och kontrollerat. 
Revaq-certifierat reningsverk möjliggör idag återföring av näringsämnen 
till produktiv mark.

• Eventuellt kan produktion av biokol ske som ett alternativ för återföring 
av näringsämnen. Detta är dock ännu inte ett etablerat system.

• För att kunna återföra näring till produktiv åkermark krävs att det finns 
mottagare som kan ha användning för det utsorterade 
slammet/klosettvattnet. Behandling/mottagning av slam som uppstår i 
VA-huvudmannens regi behöver handlas upp i enlighet med offentlig 
upphandling och avsättningen styrs därmed av marknadens efterfrågan.

• Ny lagstiftning kan ändra på möjligheten för återföring av 
slam/klosettvatten, se mer under kriteriet Risk. 



Omgivningspåverkan

• Arbetsmiljö

• Omgivningspåverkan byggfas

• Omgivningspåverkan drift

• Acceptans/användarvänlighet
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Arbetsmiljö

Innebär
• Olika anläggningar är mer eller mindre säkra för personalen som ska 

hantera dem. Exempel på arbetsmiljöaspekter i form av olycksrisker och 
komfort: 

• Mängden maskinell utrustning som ska hanteras och förutsättningar för 
säkra lyft

• Mängden kemikalier som ska hanteras, exponeringsrisk och 
ventilationsförutsättningar för en säker kemikaliehantering

• Förutsättningar att utrymma anläggningen
• Trafiksituationen vid lossning av varor och hämtning av slam
• Buller
• Många små anläggningar med fler arbetsmoment och risker på grund av 

ensamarbete och förflyttningar av utrustning 
• Risk för exponering av ozon vid eventuell läkemedelsredning



Omgivnings
påverkan 
byggfas 

Innebär
• Att bygga en anläggning har alltid en viss påverkan på omgivningen. Det 

kan röra sig om transporter, pålning, sprängning, etableringsytor mm 
som leder till störande buller, damm och trafik. 

• Byggfasens påverkan på omgivningen påverkas av projektets omfattning 
i tid och av den närliggande bebyggelsens omfattning. 



Omgivnings
påverkan 
driftfas

Innebär
• Driften av en avloppsreningsanläggning kan innebära påverkan för 

omgivningen i form av lukt, buller, transporter till och från anläggningen 
beroende på hur närliggande bebyggelse är lokaliserad. 

• Transporter kan ge upphov till buller, vibrationer, lastnings- och 
lossningsljud och en osäkrare trafikmiljö för närboende. En 
avloppsreningsanläggning kan även generera överskottsvärme/-energi 
som kan komma omgivningen till godo om förutsättningar finns.



Acceptans/ 
användar-
vänlighet

Innebär
• En reningsanläggning kan vara mer eller mindre bekymmersfri för 

användaren. En konventionell anslutning till ett allmänt VA-nät
säkerställer leverans av vatten och borttransport av avloppsvatten enligt 
vad som kan sägas vara normal standard. För en enskild anläggning, 
utanför det kommunala verksamhetsområdet, har den egna 
fastighetsägaren det fulla ansvaret för sin egen anläggnings form och 
funktion.

• I det fall en anläggning skiljer sig från en konventionell anläggning, t.ex. 
med vacuumtoaletter eller urinseparerande toaletter kan det påverka 
fastighetsägarens upplevelse av avloppstjänsten och därmed 
bekvämlighet och acceptans.



Risk

• Samhällets självförsörjning

• Framtida utbyggnad

• Risker
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Samhällets 
själv-

försörjning

Innebär
• Ett samhälles (en kommuns, en regions eller ett lands) självförsörjning 

diskuteras mer och mer i takt med att vi ser att delar av vårt samhälle 
blir mer sårbart och storskaligt. 

• Knivsta kommun är inte geografiskt självförsörjande vad gäller vatten 
utan är medlem i Norrvatten som tar vatten från Mälaren. Kommunen 
är idag självförsörjande med avseende på avloppsrening. Slammet från 
avloppsreningsverket går därefter till åkermark, men inte nödvändigtvis 
till åkermark i Knivsta kommun, avsättningen hanteras genom offentlig 
upphandling.

• Kriteriet är svårt att utvärdera då det saknas konkreta definitioner och 
mål, och det är även oklart hur avsättningen juridiskt skulle kunna styras 
till att ske lokalt. 



Framtida 
utbyggnad 

Innebär
• Även om dagens behov av VA-kapacitet definieras utifrån ett visst årtal 

och en viss mängd personer, i det här fallet år 2050 och 45 000 
personer, så kommer det i en framtid att krävas ytterligare 
avloppsreningskapacitet. Hur ser då förutsättningarna ut att bygga 
vidare på den väg man valt – finns det mark att utvidga anläggningar på 
eller finns det bostäder i direkt anslutning som begränsar, kan 
anläggningen byggas om, eller krävs det en helt ny anläggning.



Risker

Innebär
• Alla alternativa avloppsreningslösningar kommer att medföra risker men 

de kommer att se olika ut och ha olika allvarlig påverkan på 
förutsättningarna för projektet. Exempel på risker är:

• Ny lagstiftning som påverkar möjligheterna till återföring av slam till 
åkermark kan få konsekvenser för förutsättningarna för näringsämnen i 
kretslopp, för mängden och längden transporter av slam eller 
klosettvatten och för driftkostnader för avloppsanläggningarna. 

• Nya krav på läkemedelsrening - kan det hanteras inom ramen för 
avloppsanläggningen eller vilka konsekvenser får det?

• Risk för att inte få tillstånd för att bygga en viss anläggning som man har 
fattat beslut om att genomföra. 

• Risk för överklaganden av tillstånd eller detaljplan som påverkar 
tidplanen för när en anläggning kan vara i drift. 

• Risker kan förekomma inom alla tidigare nämnda kriterier. Här avses 
risker av sådan karaktär att de kan stjälpa eller få betydande 
konsekvenser för projektet.
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Knivstas framtida avloppsrening, analys av alternativ 

Förslag till beslut 
 
Roslagsvatten föreslår kommunstyrelsen att 
 

1. Ge Knivstavatten i uppdrag att i sin tur ge Roslagsvatten i uppdrag att  
a. ta fram utredningar och analyser enligt punkt 1–4 i förslaget. 
b. avrapportera resultatet till samhällsutvecklingsnämnden, bygg- och miljönämnden 

samt kommunstyrelsen och i samband med det genomföra punkt 5 i förslaget. 

Sammanfattning 
Knivsta kommun är i behov av utökad avloppsreningskapacitet för att kunna växa som samhälle. 
Frågan om vad som är en lämplig framtida avloppsreningslösning har diskuterats under lång tid. 
2016 fick Roslagsvatten som primärt uppdrag att utreda en anslutning till Käppalaförbundet. 2017 
tecknade Knivsta kommun ett avtal med staten om att bygga 15 000 bostäder som innebär att nya 
aspekter behöver beaktas. Med anledning av det s.k. fyrspårsavtalet utför även Regeringskansliets 
en utredning över alternativ till befintlig avloppsteknik och om det finns möjligheter till synergier 
mellan Knivsta och Uppsala.  
 
Kommunstyrelsen har med anledning av de nya förutsättningarna önskat att Roslagsvatten ska 
ansvara för att samordna de olika utredningarna samt att anordna en serie workshops för att uppnå 
en uppdaterad gemensam politisk grund inför vägvalsbeslutet. Tidplanen är mycket knapp, och ett 
beslut om vägval behöver tas så snart som möjligt. Roslagsvatten har presenterat sju mer eller 
mindre lämpliga alternativ som framtida avloppsreningslösning och har lämnat förslag på vilka 
alternativ som bör utredas och jämföras inför beslutet. Roslagsvatten har funnit att det finns 
politiskt stöd för förslaget. 

Bakgrund  
Knivsta kommun är i behov av utökad avloppsreningskapacitet för att kunna växa som samhälle. 
Frågan om vad som är en lämplig framtida avloppsreningslösning har diskuterats under lång tid. 
2016 sammanställde Roslagsvatten en förstudie för ett första vägvalsbeslut om hur kommunens 
framtida behov av avloppskapacitet ska lösas. Förstudien utgick från ett antal kriterier som skulle 
ligga till grund för vägvalet och Roslagsvatten fick efter förstudien i uppdrag att gå vidare med de 
två alternativen a) att utreda en anslutning till Käppalaförbundet och b) att ansöka om tillstånd för 
utbyggnad av Knivsta avloppsreningsverk, det senare sågs som en ”plan B” i det fall ett medlemskap 
i Käppalaförbundet inte skulle vara möjligt. 
 
2017 tecknade Knivsta kommun ett avtal med staten, det så kallade fyrspårsavtalet, som innebär att 
kommunen förbinder sig till att bygga 15 000 bostäder genom hållbar stadsutveckling. Nya aspekter 
att beakta med anledning av fyrspårsavtalet är dels Knivsta kommuns förändrade situation för 
investeringar och hur stora sådana som kan hanteras, samt kraven på innovation och hållbarhet 
som ligger i Fyrspårsavtalet. Regeringskansliets utredning Samordning för bostadsbyggande (N 
2017:08) finns som stöd i detta arbete. De har i sin tur gett Ecoloop i uppdrag att presentera hur 
dagens avloppssystem i Knivsta och Uppsala ser ut och vilka utredningar, beslut och processer finns 
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på gång i avloppssammanhang, samt vilka alternativ till befintlig avloppsteknik som finns på 
marknaden idag eller i en nära framtid och även om det finns möjligheter till synergier mellan 
Knivsta och Uppsala och hur skulle de kunna se ut.  
 
Kommunstyrelsen har med anledning av de förnyade förutsättningarna uppmanat Knivstavatten att 
ge Roslagsvatten i uppdrag att ansvara för att samordna arbetet med de olika utredningar som 
pågår om Knivsta kommuns framtida avloppsreningslösning samt att anordna en serie politiska 
workshops för att uppnå en gemensam politisk grund över vilka kriterier som är avgörande för 
vägvalsbeslutet, gemensam politisk bild över vilka alternativ som ska jämföras samt en gemensam 
kunskapsgrund om de olika alternativen. 
 
För att klara av att möta Knivsta kommuns behov av avloppsreningskapacitet behöver en ny 
avloppsreningslösning vara på plats senast 2025–2030. Tidplanen för att klara 2025 är redan mycket 
knapp, och ett beslut om vägval behöver tas så snart som möjligt, helst under Q2/Q3 2021. 
Käppalaförbundet har aviserat att de hoppas kunna lämna besked om medlemskommunernas 
godkännande av Knivstas medlemskap Q2 2021. 

Ärende 

Alternativ för Knivstas framtida avloppsrening 
Roslagsvatten har presenterat sju alternativ som är mer eller mindre lämpliga som framtida 
avloppsreningslösning för Knivsta kommun. De presenterade alternativen är följande och de 
beskrivs mer ingående i bilaga 1. 
 

1.  Knivsta reningsverk  
2A.  Knivsta reningsverk + kompletterande reningsverk på annan plats 
2B.  Knivsta reningsverk + ersättande reningsverk på annan plats 
2C.  Ersättande reningsverk på annan plats 
3A.  Ersättande gemensamt reningsverk med Uppsala  
3B.  Anslutning till Käppala 
4A.  Lokalt källsorterande avloppssystem för all kommande utbyggnad 
4B.  Lokala källsorterande avloppssystem för del av Alsike/Västra Knivsta i kombination med 

något av alternativen ovan (ej 4A) 
 
Roslagsvattens bedömning är att Knivsta reningsverk (1) inte kommer att kunna möta kommunens 
behov, därför behöver verket kompletteras eller ersättas (2A-C). Av de alternativ som står till buds 
är ett nytt ersättande verk (2C) ett mer kostnadseffektivt alternativ än att både investera i Knivsta 
reningsverk och ett kompletterande eller ersättande reningsverk (2A-B). Ett samarbete med 
Uppsala (3A) bedöms inte som ett realistiskt alternativ beaktat att utökad avloppsreningskapacitet 
behöver finnas på plats inom några få år. Ett samarbete med Käppala (3B) bedöms som den 
snabbaste storskaliga lösningen om Käppalas medlemskommuner godkänner Knivstas medlemskap.  
 
Lokalt källsorterande avloppssystem för hela kommunen (4A) bedöms som ett begränsande 
alternativ för kommunens kommande exploatering med många osäkerheter. Lokala källsorterande 
avloppssystem för delar av kommunen (4B), t.ex. utvalda stadsdelar går att kombinera med en 
storskalig lösning.  
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Roslagsvattens förslag är därför att utvärdera och jämföra alternativ 2C, 3B och en kombination av 
2C+4B samt 3B+4B. 

Politisk förankring och förslag till beslut 
I september-oktober 2020 har två workshops hållits i frågan. Roslagsvatten har aktualiserat 
bedömningen av vilka alternativ till utökad avloppsreningskapacitet som skulle kunna stå till buds 
för Knivsta och presenterat ovan angivna alternativ. Bolaget har även aktualiserat vilka kriterier som 
är relevanta att beakta vid ett vägvalsbeslut om bästa framtida avloppsreningssystem, dels från 
bolagets sida, dels från kommunens sida. Dessa alternativ och kriterier framgår av bilaga 1. 
 
Roslagsvatten har på dessa workshops funnit att det finns politiskt stöd för att gå vidare på följande 
sätt för att ta fram ett beslutsunderlag inför kommunfullmäktiges beslut i frågan: 
 

1. att för Knivsta kommuns framtida avloppsrening jämföra alternativ 2C, 3B och 2C+4B samt 
3B+4B med varandra utifrån beslutade kriterier. 

2. att för 2C ska Roslagsvatten vid val av mest lämpliga typ av avloppsreningsverk utgå från 
den politiska viljan som getts uttryck för under workshopens diskussioner  

3. att som beslutskriterier för beslutet om kommunens framtida avloppsrening ska 
presenterade kriterier (bilaga 1) ligga till grund för jämförelsen av de olika alternativen 

4. att när alternativen i punkt 1 jämförs ska analysen initialt göras utan viktning 
5. att politikens prioritering av kriterier (ännu ej gjord) ska efter analysen tillämpas för att 

bedöma om en viktning påverkar resultatet 

Förslag till beslut 
Roslagsvatten föreslår därför att kommunstyrelsen ger Knivstavatten i uppdrag att i sin tur ge 
Roslagsvatten i uppdrag att ta fram utredningar och analyser enligt punkt 1-4 i förslaget och att 
efter framtagna utredningar avrapportera resultatet till samhällsutvecklingsnämnden, bygg- och 
miljönämnden samt kommunstyrelsen och i samband med det genomföra punkt 5 i förslaget. 
 
 
 
Christian Wiklund   Terees von Stedingk 
VD Roslagsvatten   Kommunansvarig Knivsta, Roslagsvatten 
 
 
Bilaga 1. Förutsättningar, alternativ och kriterier 
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Samhällsutvecklingsnämnden 

Detaljplan Alsike Nord etapp 2a 
 
Förslag till beslut 
1.   Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige antar förslaget till detaljplan för Alsike Nord etapp 2a.  
 
2.   Samhällsutvecklingsnämnden uppmanar Kommunstyrelsen att revidera 
”Exploateringsavtal mellan Alsike Fastighets AB och Knivsta kommun gällande detaljplan 
Alsike Nord etapp 2a” (KS-2020/715) avseende att exploatören ska åta sig att följa de 
”Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy” som antagits av kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Planförslaget möjliggör för cirka 550 bostäder tillsammans med en större skola med fullstor 
idrottshall. Bebyggelsen ska ha en gemensam arkitektur som skapar en helhet bland de olika 
hustyperna i området. Den fysiska miljön ska utgå från den mänskliga skalan och utformas 
utifrån den gåendes upplevelse.  
 
Området ska ge förutsättningar till möten mellan människor för att förstärka den sociala 
sammanhållningen. Knivsta kommuns prioriterande trafikslag, gående och cyklister, ska ha 
en tydlig inverkan på det offentliga rummets möblering. Platsbildningar och stråk inom 
området ska upplevas gröna och bidra till möten och ekosystemtjänster. En park centralt i 
området ska fungera som en grön mötesplats nära hemmet för lek och rekreation för alla 
åldrar.  
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 augusti 2014 att uppdra åt bygg- och miljönämnden att 
påbörja detaljplanearbete för Alsike Nord etapp 2 (Utdrag ur protokoll KS-2014/941).  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2017 att godkänna avtalet om större 
exploateringar i Alsike och Nydal i Knivsta kommun, Avtal avseende bostadsbyggande i 
Alsike, Nydal och ”Nysala” i Knivsta kommun, samt tillhörande promemoria (KS-2017/782). 
Avtalet innebär att kommunen ska möjliggöra sammanlagt 15 000 nya bostäder till år 2057. 
Avtalet undertecknades efter beslutet i kommunfullmäktige av Knivsta kommun, Region 
Uppsala och Staten.  
 
Detaljplanen utgår från avtalet som ligger till grund för avtalsparternas vilja till att medverka 
för ett ökat bostadsbyggande och en hållbar stadsutveckling. Åtgärden avser utbyggnad av 
järnvägen till fyra spår mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm samt en ny 
tågstation i Alsike. Region Uppsala tillsammans med kommunen åtar sig att tillse att det finns 
goda gång- och cykelvägar samt en ny trafikplats för anslutning till E4:an som bland annat 
ska försörja Alsike.  
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Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy 
Den 23 september 2020 antog kommunfullmäktige Stadsbyggnadsprinciper med 
arkitekturpolicy som anger riktningen för hur kommunen vill att ett framtida Knivsta ska 
formas. I strategin finns också en arkitekturpolicy, som samlar kommunens vilja och råd kring 
hur nya byggnader ska se ut. Dokumentet ska ligga till grund för kommande utbyggnad av 
Alsike Nord etapp 2a. 
 
Planförslaget 
Syftet med detaljplanen, Alsike Nord etapp 2a, är att möjliggöra för ny bebyggelse i två till 
fyra våningar. Bebyggelsen utgörs främst av bostäder och lokaler för verksamhet och 
service. Bebyggelsen ska utformas som en grönskande stadsdel och ha en gemensam 
arkitektonisk grammatik för att skapa harmoni i området. För detaljplanen finns ett 
gestaltningsprogram framtaget som beskriver de arkitektoniska kvalitéerna som ska följas. 
Detaljplanen ska med sin bebyggelseutformning medverka till goda förutsättningar för 
dagvattenhantering. 
 
Detaljplaneområdet är till ytan ca 13 hektar och ligger 
beläget i Alsike tätort. Planområdet kopplar an till 
Björkkällevägen samt till Brunnbyvägen. Planområdet 
angränsar till två villatomter i söder och till en villatomt i 
norr. 
 
Det kommunala bolaget Alsike Fastighets AB är ägare till 
fastigheten Vrå 1:150 som utgör huvuddelen av den 
exploateringsbara marken inom planområdet samt Vrå 
1:168. Delar av fastigheten Vrå 1:137 ingår också i 
detaljplanen och ägs av Knivsta kommun samt delar av 
fastigheten Vrå 1:158 som ägs av en privatperson.  
 
Planområdet består idag av åker- och skogsmark. Området är delvis flackt och delvis måttligt 
kuperat.   
 
Detaljplanen reglerar bebyggelsens omfattning och hur stor del av tomten som får bebyggas. 
Placering av byggnadsvolymer inom kvarteren kan i viss mån variera.  
 
Detaljplanen reglerar även högsta totalhöjd, nockhöjd samt byggnadshöjd. Med dessa 
regleringar finns möjlighet för olika taklösningar och utformningar som främjar en 
arkitektonisk frihet, där bland trähusbebyggelse, vilket ofta kräver att det finns utrymme för 
tjocka mellanbjälklag.  
 
Kvarteren bryts upp av ett gatunät med intilliggande förgårdsmark.  
 
Samtliga entréer till huvudbyggnader ska vara tydligt markerade och enkla att identifiera. Tak 
på huvudbyggnader ska vara av sadel, -brutet sadel- och/eller mansardtak.  
 
En utbyggnad enligt planförslaget bedöms vara förenligt med den gällande översiktsplanen 
för Knivsta och Alsike. Förslag till detaljplan genomförs med normalt planförfarande enligt 
plan- och bygglagen (PBL 2010:900).  
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Samtliga utredningar som tillhör detaljplanen finns att läsa på kommunens hemsida: 
https://knivsta.se/bygga-bo-och-miljo/detaljplaner-och-program/pagaende-detaljplaner/alsike-
nord-etapp-2a-del-av-vra-1150  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Kostnaderna för genomförandet av detaljplanen regleras i ett exploateringsavtal. Kommunen 
kommer i framtiden bära kostnader vad gäller drift av allmän platsmark.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
 
Övriga underlag för beslut 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Gestaltningsprogram 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planenheten 
Kommunstyrelsen 
 

 

Moa Odin 
Planchef 

https://knivsta.se/bygga-bo-och-miljo/detaljplaner-och-program/pagaende-detaljplaner/alsike-nord-etapp-2a-del-av-vra-1150
https://knivsta.se/bygga-bo-och-miljo/detaljplaner-och-program/pagaende-detaljplaner/alsike-nord-etapp-2a-del-av-vra-1150
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

När detaljplanen vinner laga kraft kan den byggas ut och området utvecklas därmed.  
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

Barn har beretts tillfälle på samma sätt som vuxna genom att planhandlingar ställts ut på 
samråd och granskning. Dessa händelser har kungjorts på kommunens anslagstavla samt i 
UNT och Knivstabygden. En tidig medborgardialog har även hållits där barn och ungdomar 
varit välkomna att delta.  

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Laga kraft
Antagande

SUN

Plan- och bygglagen
PBL (2010:900)

(A1)

b

Arkiologiska utredningar

Naturinventering samt groddjur
Mobilitets- & parkeringsutredning

Flyghinderanalys

SBK 2019-000006Diarienummer:
 Laga kraftbeteckning:

Startdatum: Augusti 2014
Normal planförfarande

Underlag: 
Fastighetskartan och primärkartan
Grundkarta över Vrå 1:150 m.fl. 
Knivsta kommun, Uppsala län 
Diarienummer: BNK 2019-000255, 
BNK 2016-000148
Area: 44,5 ha

Kartans beteckningar
Tra ktg räns

Stig

Lr Le d ning s rätt

W Fornläm ning a r

Fa s tig he ts g räns
Byg g na d s yta

Stolpe

* Häck
M ur

UU UU UU Sta ke t
UU UU UU Stäng s e l

Stöd m ur

0.5 m  höjd kurva, 2015

? Be lys ning s s tolpe

Tra ns form a torom råd e

Järnväg

Gång - och cyke lba na
Körba na

Dike

Se rvitut (Se rv.)

Ge m e ns a m he ts a nläg g ning  (Ga : 1)

! ! Ka be lle d ning

PLANBESTÄMMELSER
Följa nd e  g älle r inom  om råd e n m e d  ne d a ns tåe nd e  beteckning a r.
End a s t a ng ive n a nvänd ning  och utform ning  är tillåte n.
Där beteckning  s a kna s  g älle r be stäm m e ls e n inom  he la  pla nom råd e t.
GRÄNSBETECKNINGAR

Pla nom råd e s g räns
Använd ning s g räns
Eg e ns ka ps g räns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
GATAGata, PBL 4 ka p. 5 § 1 st 2 p.
PARKPa rk, PBL 4 ka p. 5 § 1 st 2 p.
NATURNaturom råd e , PBL 4 ka p. 5 § 1 st 2 p.

TORGTorg , PBL 4 ka p. 5 § 1 st 2 p.
Kvartersmark
B Bostäd e r, PBL 4 ka p. 5 § 1 st 3 p.

BS1 Bos täd e r, Förs kola, PBL 4 ka p. 5 § 1 st 3 p.

BCRBostäd e r, Ce ntrum , Loka l för id rotts lig  och kulture ll ve rks a m he t, PBL 4 ka p. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning
@@@@@@@
@@@@@@@
@@@@@@@
@@@@@@@M a rke n får inte förs e s  m e d  byg g na d , PBL 4 ka p. 11 § 1 st 1 p.

M a rke n får e nd a s t förs e s  m e d  kom ple m e ntbyg g na d . Skärm ta k, ta ks prång , ba lkong , burs pråk och likna nd e  tillåts ,
PBL 4 ka p. 11 § 1 st 1 p.

Utförande

e 1 0 Störs ta byg g na d s a re a  inom  a nvänd ning s om råd e t, a ng ive t värd e  i m ². Kom ple m e ntbyg g na d e r s ka  inte räkna s  s om
e n d e l a v byg g na d s a re a , PBL 4 ka p. 11 § 1 st 1 p.

e 2 0% Störs ta byg g na d s a re a  är a ng ive t värd e  i % av e g e ns ka ps s om råd e t. Kom ple m e ntbyg g na d e r s ka  inte räkna s  s om
e n d e l a v byg g na d s a re a , PBL 4 ka p. 11 § 1 st 1 p.

IV Hög s ta tillåtna  våning s a nta l. V ind  får inre d a s , PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

III Hög s ta tillåtna  våning s a nta l. V ind  får inre d a s , PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

II Hög s ta tillåtna  våning s a nta l. V ind  får inre d a s , PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

b1 35 % av d e n obebyg g d a  fa s tig he ts a re a n får inte hård g öra s , PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

b3 Ga ra g e  får e j förläg g a s  ut till fa s a d liv m ot a llm än pla ts  i norr, syd  s a m t väs t, PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

b4 Ga ra g e  får e j förläg g a s  ut till fa s a d liv m ot a llm än pla ts , g a ta , PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

BCS1Bos täd e r, Ce ntrum , Förs kola , PBL 4 ka p. 5 § 1 st 3 p.
BCPBostäd e r, Ce ntrum , Pa rke ring , PBL 4 ka p. 5 § 1 st 3 p.

SR Skola, Loka l för id rotts lig  och kulture ll ve rks a m he t, PBL 4 ka p. 5 § 1 st 3 p.

E Te knis ka  a nläg g ning a r, PBL 4 ka p. 5 § 1 st 3 p.

Bos täd e r, Ce ntrum , PBL 4 ka p. 5 § 1 st 3 p.BC

b2 Öve rbyg g d  g ård  är tillåtet m e d  m a x 2 våning a r. V id  öve rbyg g d  g ård  s ka  d e t övre  bjälkla g e t kunna hålla  ett jord d jup 
om  m inst 0,8 m e te r. Får förs e s  m e d  kom ple m e ntbyg g na d , PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Ge nom föra nd e tid e n är 15 år från d e n d a g  pla ne n vinne r la g a  kra ft, PBL 4 ka p. 21 §
Markreservat för gemensamhetsanläggningar
g 1 M a rkre s e rva t för g e m e ns a m he ts a nläg g ning  för väg  s a m t vatte n- och avlopps le d ning a r. Kva rte rs m a rk, PBL 4 ka p.

18 § 1 st

  Placering
p1 Fa s a d liv s ka  pla ce ra s  0-2 m e te r från e g e ns ka ps g räns m ot a llm än pla ts , g a ta , PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

b5 Fa s tig het får e j und e rbyg g a s  m e d  g a ra g e , PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

   Ta kvatte n s ka  infiltre ra s  på fa s tig he te n, 

 Entrée r till huvud byg g na d e r s ka  va ra  tyd lig t m a rke ra d e . 
Funktions yta för e ntréd örra r får inte inkräkta på a llm än pla ts m a rk.
 Entrévåning s  fa s a d  på huvud byg g na d e r s om  ha r fle r än två våning a r s ka  va ra  m a rke ra d . 
   Ba lkong e r s om  vette r m ot a llm än pla ts  får kra g a  ut m a x 1 m ete r från fa s a d liv.

             Huvud byg g na d e r s ka  utform a s  m e d  g od  a rkite ktonis k kva lité och om s org s full färg s ättning  s a m t m ate ria lva l. 
             Huvud byg g na d e r s ka  ha  m a ns a rd ta k, brutet s a d e lta k och/e lle r s a d e lta k. Ta kvinke l s ka  s om  läg s t va ra  27 g ra d e r. 
             Ins ta lla tione r och funktione r på ta k s ka inte g re ra s  väl i ta kla nd s ka pet.

 Eg e ns ka ps g räns  och a d m inis tra tiv g räns

      Skydd mot störningar
    M inst e n ba lkong /ute pla ts  till va rje  bosta d  a lte rna tivt e n g e m e ns a m  ute plats  i a ns lutning  till bos täd e rna  s ka  utföra s  s å att d e
     uts ätts för hög s t 55 d BA e kviva le nt ljud nivå och hög s t 70 d BA m a xim a l ljud nivå. PBL 4 ka p 12§ och 14§ 4-5 p.
    Bos täd e r s ka  utform a s  s å att m inst hälfte n a v bos ta d s rum m e n i va rje  läg e nhe t får hög s t 55 d BA e kviva le nt ljud nivå uta nför
     föns te r. PBL 4 ka p 12§ och 14§ 4-5 p.

Utformning
f1 Öve rs ta  våning e n s ka  va ra  ind ra g e n m ins t 2 m e te r från und e rlig g a nd e  fa s a d liv, PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

f2 Förhöjd  e ntrévåning , m ins t 3,5 m e te r fritt m e lla n bjälkla g , PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

f3 Entrée r till huvud byg g na d e r s ka  i huvud s a k pla ce ra s  m ot a llm än pla ts , g a ta , PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

f4 Entrée r s ka  va ra  g e nom g åe nd e . Gälle r e nd a s t fle rbos ta d s hus , PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

f5 Portik s ka  a nord na s  inom  fa s a d läng d  i väs te r m ot a llm än pla ts , g a ta , PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

f6 Portik s ka  a nord na s  m ot a llm än pla ts , torg , PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

f7 Särs klid  om s org  vid  g e s ta ltning , PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

f8 End a s t fle rbos ta d s hus , PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

  Tota lhöjd  25 m e te r.

)0,0 Hög s ta byg g na d s höjd  är a ng ivet värd e  i m ete r, PBL 4 ka p. 11 § 1 st 1 p.
)—0,0 Hög s ta nockhöjd  är a ng ive t värd e  i m e te r. Utöve r d e nna  höjd  från te knis ka a nläg g ning a r, tra pphus  och his s cha kt

uppföra s , PBL 4 ka p. 11 § 1 st 1 p.
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Inledning

Referensbilder från 
kulturmiljöer i Knivsta

Knivsta stationshus i trä (1865), 
ursprunget till Knivsta 
stationssamhälle och kommun. 
Husets varma färger (ockragul och 
engelskt röd) är den ursprungliga 
färgsättningen som återskapats.

Fd apoteket på Apoteksvägen. 
Målat tegel ger levande fasad. 
Brutet sadeltak med lertegel. 
Bearbetad takfot och takutsprång.

Småskalig folkhemsarkitektur 
Smalhus på Gästgivarevägen 
1955-57. Fasader i varma 
jordfärger och sadeltak med 
lertegel. Huskropparna 
trapphusvis lätt förskjutna till 
varandra, utan helt räta vinklar 
vilket skapar trivsamma platser 
framför huset och ett bra gaturum. 
Husen fint inpassade i terrängen.

Apoteket 1919

Stationshuset 1865 Gästgivarvägen 1957Gästgivarvägen 1957,  Källa: Jan RydénApoteket 1919,  Källa: Jan RydénStationshuset 1865,  Källa: Jan Rydén

Knivsta stationshus i trä (1865),
ursprunget till Knivsta stationssam-
hälle och kommun. Husets varma 
färger (ockragul och engelskt röd) är 
den ursprungliga färgsättningen som 
återskapats.

Referensbilder från Knivsta
I arbetet med Gestaltningsprogrammet har även vissa 
kulturmiljöer i Knivsta tjänat som inspirationskällor. Vi 
har exempelvis tittat på skala, proportioner, material, 
färgsättning och placering.

Fd apoteket på Apoteksvägen. Målat tegel ger levande fasad. 
Brutet sadeltak med lertegel. Bearbetad takfot och takutsprång.

Småskalig folkhemsarkitektur. Smalhus på 
Gästgivarevägen 1955-57. Fasader i varma jord-
färger och sadeltak med lertegel. Huskropparna 
trapphusvis lätt förskjutna till varandra, utan 
helt räta vinklar vilket skapar trivsamma platser 
framför huset och ett bra gaturum. Husen fint 
inpassade i terrängen.

Syfte

Gestaltningsprogrammet syftar till att samordna 
gestaltningen av den kommande bebyggels-
en och stadsmiljön. Dokumentet ska klargöra 
ambitionerna för tillkommande byggherrar men 
även för nuvarande och tillkommande grannar. 
Gestaltningsprogrammet utgör ett underlag till 
detaljplanen Alsike Nord etapp 2a och ska vara 
vägledande vid genomförandet av detaljplanen, 
exempelvis illustreras hur planbestämmelser 
ska tolkas vid bygglovsprövning. 

 Vision: Människor, myller och målpunkter

Stadsdelen ska formas som en modern småstad 
med en varierande arkitektur. Den tillkommande 
bebyggelsen är en del av utvecklingen i närhe-
ten av det framtida stationsläget. Bebyggelsen 
ska ha en gemensam arkitektur som skapar en 
helhet bland de olika hustyperna i stadsdelen.  
Stadsmiljön ska utgå från den mänskliga skalan 
och den gåendes upplevelse. 
 

Området ska ge förutsättningar för ett gott 
stadsliv med miljöer som bidrar till möten mellan 
människor.  Att de prioriterande trafikslagen är 
gående och cyklister har en tydlig inverkan på det 
offentliga rummets möblering. Platser och stråk 
inom stadelen ska upplevas gröna och bidra till 
levande grannskap och ekosystemtjänster. En 
park centralt i stadsdelen fungerar som en grön 
mötesplats nära hemmet för lek och rekreation.
 
Gestaltningsprogrammet beskriver riktlinjer för 
det offentliga rummet och kvartersmarken.
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Det offentliga rummet

parker och torg Illustrerad plan  Alsike Nord bebyggelse

hu
vu

dg
at

a

lilla torget

torget

brunnbyvägen

Parkrummet

Övergripande struktur

Det offentliga rummet innehåller platser som bidrar 
till möten mellan människor och planeras utifrån 
barn och ungas perspektiv samt behov. 

I gaturummen är fotgängare och cyklister det prior-
iterade trafikslaget. Bilen har tillträde överallt, men 
på de gående och cyklandes villkor. Gaturummets 
möblering, vegetation och körbaneutformning mot-
verkar genomfartstrafik. Att möjliggöra för gång, 
cykel och kollektivtrafik är  en  central  del i stads-
delen.  Det ska vara närmare  eller lika nära att gå 
till kollektivtrafiken som till bilparkeringen. Parke-
ringar samlas i mobilitetshus utmed Brunnbyvägen, 
vid skol- tomten samt på parkeringsytor väster om 
stora allén/bussgatan.

Gaturummet innehåller vegetation som bidrar till 
ekosystemtjänster, omhändertagande av dagvatten 
och estetiska värden. Gatorna är  planterade med 
lämpliga växter och träd på ena eller båda sidorna 
och gaturummen är medvetet gestaltade med fond-
motiv i gatans siktlinje. 
Stadsdelen är uppbyggd med en huvudgata som 
kopplar samman stadsdelen med Brunnbyvägen i 
söder och Björkkällevägen i väster. Huvudgatan har 
en tydlig stadsmässig karaktär och har en viktig 
flödesfunktion för fordonstrafik, men ger samtidigt 
goda möjligheter för cyklister och gående att röra 

sig i det offentliga rummet. Huvudgatan möjlig-
gör även för att kollektivtrafik ska kunna passera 
området. 

Vegetationen i den mindre huvudgatan funger-
ar som en spridningsväg som länkar samman 
mikroparken med naturen runtomkring området. 

Från norr till söder korsas stadsdelen av flera min-
dre lågfartsgator. Lågfartsgatorna utformas med 
hänsyn till att de också är en del av boendemiljön. 
De svagt krökta lokalgatorna är optimerade för gång 
och cykeltrafik, men även låga trafikhastigheter för 
biltrafik. 

Även belysningen speglar att gaturummen är 
planerade utifrån de gående och cyklandes villkor. 
Gaturummets belysning bidrar till en tryggare plats 
när det är mörkt utomhus. 

Det är enkelt att ställa ifrån sig cykeln i gaturummet 
och cykelparkeringar finns i anslutning till entréer 
och viktiga målpunkter. 

Centralt i stadsdelen ligger en mikropark som 
fungerar som en grön mötesplats och som en del av 
en spridningsväg i öst-västlig riktning. 

I det offentliga rummet återfinns även mindre torg 
och platsbildningar som skapar mötesplatser. 
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Gator

Alsike Nord Etapp A 26/11/2019Sektion gata
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sektion av huvudgata sektion av lågfartsgatasektion av mindre huvudgata

(m)

(m)

Huvudgata

Huvudgatan har en tydlig stadsmässig karaktär och funge-
rar som ett viktigt stråk för samtliga trafikslag. Karaktären 
förstärks genom trädplanteringar på båda sidor av gatan. 
Huvudgatan är utformad för att fungera som ett kollektiv-
trafikstråk. Breda gång och cykelvägar finns på båda sidor av 
gatan. Längs med huvudgatan finns planteringar, men även 
möjligheter till möbleringszoner med exempelvis sittplatser, 
cykelparkering och kantstensparkeringar. Markbeläggning 
speglar gatans offentliga karaktär och ger en tydlighet för de 
olika trafikslagens plats i gaturummet. 

Mindre huvudgata

Den mindre huvudgatan kopplar an till huvudstråket. Gatu-
rummets planteringar och växtbäddar utgör, förutom ytor för 
dagvattenrening, en viktig grön spridningsväg i öst-västlig 
riktning mellan den centrala mikroparken och mot Björk-
källevägen. En allé längs gatan får gärna bestå av tallar som 
bidrar till att förstärka barrskogsambandet. 

Lågfartsgata

Lokalgatorna utformas som lågfartsgator där motorfordo-
nen kör på cyklistens och fotgängarens villkor. Utformningen 
prioriterar en trygg miljö för barn och ökar deras möjlighet 
att röra sig på egen hand. Körbanans bredd upplevs som va-
rierande då regnbäddar och planteringar anläggs på  gatans 
båda sidor. Planteringarna syftar till att förstärka känslan av 
ett lågfartsområde men även för att ta hand om dagvatten 
och leverera andra ekosystemtjänster. Markbeläggning ska  
tydliggöra att gatan är en lågfartsgata och att gång- och 
cykeltrafik är prioriterad. Gaturummet ska locka till vistelse 
till exempel genom sittplatser.

Lågfartsgata vid skola

Lokalgatan som löper norr om skolområdet ska utformas 
som lågfartsgata och ha tydlig separerad gång- och cykelväg 
för att uppfattas som en trygg skolväg. Utformningen priori-
terar en trygg miljö för barn och ökar deras möjlighet att röra 
sig på egen hand. Gatan ska formas för att även fungera som 
hämta/lämna-zon. Planteringarna syftar till att förstärka 
känslan av ett lågfartsområde men även för att ta hand om 
dagvatten och leverera andra ekosystemtjänster. Markbe-
läggning ska  tydliggöra att gatan är en lågfartsgata och att 
gång- och cykeltrafik är prioriterad.

referens lågfartsgata med 1m förgård och planteringszon, 

Tübingen, Tyskland  Källa: Jan Rydén

referens lågfartsgata, Köpenhamn,  Källa: Planenheten, Knivsta 
kommun
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Torg

Alsike Nord Etapp A 26/11/2019Torg

referens torg, Köpenhamn,  Källa: Planenheten, Knivsta kommun

Längst med huvudgatan skapas ett triangelfor-
mat torg. Torget är en viktig flödesnod där många 
människor passerar på väg in och ut ur området. 
Torget kopplar an till huvudgatans offentliga 
karaktär och smyckar gaturummet. Ett uppvuxet 
träd planteras centralt på torget för att ge ka-
raktär. Här finns även sittplatser - både formella 
och informella. Platsen har goda möjligheter till 
sol under dagen, vilket tas tillvara på när rummet 
möbleras. Marken ges en beklädnad som avviker 
mot beläggningen på anslutande gator.  
Torgets karaktär förstärks av närliggande 
byggnad och dess portik tillsammans med den 
markerade takutformningen.

torget perspektiv från sydväst

torget  plan
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Lilla torget

Alsike Nord Etapp A 26/11/2019Torg

Ett mindre torg utformas som en lummig och 
stillsam plats som bryter upp bebyggelsen. 

Torget  utformas med träd och planteringar  som 
är vackra och ger lövskugga. Sittplatser placeras 
bland träden, intilliggande verksamheter kan 
med fördel använda möbleringen. Installation 
finns på torget som kan fungera som offentlig 
konst men även som lekyta för unga. 

lilla torget  perspektiv från sydväst

lilla torget  plan

referens lilla torget, Köpenhamn,  Källa: Planenheten, Knivsta kommun
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torget perspektiv från sydväst

parken  perspektiv från väst
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Park

Alsike Nord Etapp A 14/11/2019Parkrummet

parken  perspektiv från väst,   (parken kommer i verkligheten att vara mer kuperad än vad bilden visar)

parken  plan

Centralt i området skapas en mikropark som fungerar 
som en grön mötesplats nära hemmet. Parkens stomme 
utgörs av de befintliga tallarna i den mån det är möjligt 
och grönskan kompletteras med omsorgsfullt utformade 
planteringar. Platsens nuvarande kuperade terräng är en 
kvalitet som beaktas i detaljutformandet av parken. Sikt-
linjer skapas över området tack vare parkens höga läge. 

Möbleringen inspireras av naturen i sitt materialval och 
uttryck. Parken innehåller platser för rekreation, möte, 
lek och ro för alla åldrar. Vissa träd kan vara effektbelysta 
och stärker på så vis gaturummets belysning i syfte att 
skapa en trygg plats. 

I parken finns en tydlig koppling mellan de två gångarna 
som vetter mot entrén till naturen. Ett gångstråk löper ge-

nom parken och mot de rumsliga öppningar i bebyggelse-
strukturen som tillgängliggör naturen österut. Intill detta 
stråket kan ytor för dagvatten hantering anläggas. 

Parken utformas för att stärka den öst-västliga sprid-
ningsvägen för barrskog, som återfinns från den mindre 
huvudgatan till naturen och omkringliggande natur. 

Parkens terräng ställer krav på en anpassad höjdsättning 
av omgivande byggnader. 

Ulleråker, Uppsala. 

Källa: Planenheten, Knivsta kommun
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Portar mot naturen

Alsike Nord Etapp A 14/11/2019Portar mot naturen

Rumsliga öppningar mellan bebyggelsen i öster 
fungerar som entréer till naturen och i området 
är det enkelt att hitta till dem. Den östra porten 
till naturen fungerar även som en spridningsväg 
för ett större barrskogssamband i öst-västlig 
riktning. En stig från den centrala mikroparken 
fortsätter att slingra mot naturen. Även en del av 
gaturummets möblering såsom belysning kopp-
lar an till portarna i naturen. 

I naturen i öster återfinns ett mindre småvatten 
där en population av mindre vattensalamandrar 
finns. Naturområdet behåller sin vilda karaktär 
och de strukturer som utgör salamandrarnas 
livsmiljö bevaras. Skolbarnen i närliggande skola 
kan lätt röra sig från skolområdet till naturmar-
ken och på så sätt kan naturmiljön användas i 
undervisningen. 

portar mot naturen perspektiv från väst

portar mot naturen  plan
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Kvartersmark

villa 2v villa 2v 4 familjehus
2v med inredd vind

flerfamiljshus 3v med inredd 
vind och mansardtak

flerfamiljshus 3v med inredd 
vind och sadeltak

flerfamiljshus 4v med mezzanin 
och kungsbalkong

gavel
radhus 
2v

gavel
radhus 
3v

radhus 
2v

radhus 
3v

parhus 2v

Övergripande struktur

Stadsdelen kännetecknas av en modern små-
stad med en bibehållen småstadskaraktär. Inom 
stadsdelen finns blandade hustyper som utgår 
från det offentliga rummets kvaliteter. Höjd-
sättningen i området avspeglar bebyggelsens 
placering i det offentliga rummet. Högsta tillåtna 
våningshöjd varierar från fyra våningar till två. 
Flerfamiljshus, par- och radhus men även villor 
finns i stadsdelen.  Arkitekturen är urban och ger 
utrymme för variation.  

Bebyggelsen vid huvudgatan samspelar med 
huvudgatans stadsmässiga karaktär. Huskrop-
parnas placering skapar ett tydligt avgränsat 
gaturum. Förgårdmarken upplevs som en del 
av gaturummet och är ordnad med planteringar 
som kopplar an till gatans grönska. Bebyggel-

sen utformas från den gåendes perspektiv och 
skapar på så sätt ett upplevelserikt gaturum 
bland annat genom en förhöjd bottenvåning med 
en omsorgsfull gestaltning. En förhöjd botten-
våning skapar också en flexibel våning med 
förutsättningar för lokaler för handel, service och 
kontor. Lokaler i bottenvåningen stödjer gatuliv 
och därmed även stadsliv. Släpp och portiker i 
fasaden ger förbipasserande möjlighet att glimta 
in på gården och skapar smitvägar för de boende. 
Portiken mot torget längst med huvudgatan 
samspelar med torgets utformning. 

Längs med lågfartsgatorna trappas bebyggelsen 
ner mot naturen. På så sätt kopplar området an 
med såväl befintlig son kommande bebyggelse. 
Förgårdmarken ska även här utformas som en 
del av gaturummet och förstärker lokalgatans 
identitet. I anslutning till naturmarken finns 

stadsdelens lägsta bebyggelse som består 
främst av par- och radhus, men villabebyggelse 
möjliggörs också. Mot naturen och den centrala 
mikroparken finns en tydlig struktur - där det 
offentliga rummet slutar ska det privata ta vid för 
att skapa en ökad förståelse för skötselansvar 
men även för att skapa trygghet och orienter-
barhet. Detta kan bland annat skapas genom 
häckar, staket och belysta stigsystem. 

principskiss kvarterselevation skala 1:500  A3
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Arkitektonisk grammatik

Alsike Nord Etapp A 2019-09-17Entré portar med mått 2m

6 m

2
 m

1 m2

Alsike Nord Etapp A 2019-09-16Entré portar med mått 1m

6 m

1
 m

Alsike Nord Etapp A 16/10/2019entreritning

referens förgårdsmark,  Källa: Jan Rydén

2m djup förgårdsmark  skala 1:50  A3

1m djup förgårdsmark   skala 1:50  A3

förgårdsmark, Stockholm, 
Källa: Jan Rydén

En gemensam arkitektonisk grammatik vad 
gäller fönstersättning, färgsättning, markera-
de entréer och  takutformning ger en harmoni i 
området. 

Förgårdsmark

Förgårdsmarken ska vara utformad för att ge 
möjlighet till omsorgsfulla planteringar. På för-
gårdmarken ställs blomkrukor, stolar och bord ut 
för att skapa liv och rörelse i stadelen men även 
för att skapa gynna ekosystemtjänster. Förgård-
smarken formas för att underlätta för cykelpar-
keringar. Parkeringar för bilar kan förekomma. 
Förgårdmarken varierar i stadsdelen mellan 1-5 
meter och ska vara en del av gaturummet. För-
gårdsmarken syftar till att öka trivseln för den 
gående i gaturummet.

Entréer

Entréerna är tydligt markerade och enkla att 
identifiera. Entréerna har en omsorgsfull utform-
ning med rik detaljering. Något som bland annat 
kan skapas genom en förhöjd vertikal markerad 
entré, alternativt en profil runt entrén i avvikande 
material och/eller med avvikande färgsättning. 
Omsorgsfulla planteringar och möblering med 
sittmöbler och cykelparkeringar förstärker upp-
levelsen att entrén är tydligt markerad. Belysning 
vid entréerna bidrar till gaturummets ljusmiljö 
och syftar till att skapa en tryggare plats när det 
är mörk utomhus. 

fasadritning entré i förhöjd 3.5m sockelvåning  skala 1:75 A3

En förhöjd vertikalt 
markerad bostadsentré på 
skapar ett tydlig identifierbart 
element i gaturummet. 

Den höga höjden tillsammans 
med hållbara material och 
omsorgsful detaljering ger en-
trén ett mer bearbetat uttryck, 
tillskillnad från mer standard-
iserade lösningar. 

hög entrédörr i trä

möjlighet till sittplatser 
på förgårdsmark framför 
entré

vegetation hjälper till 
att rama in entrén

profil runt entré i 
avvikande material

möjlighet till cykelpark-
ering på förgårdsmark 
framför entré
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lågfartsgata med 2 våningsradhus, 
kvarter 6, perspektiv från sydväst 

kvarter 14, perspektiv från 
brunnbyvägen 
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Bottenvåning 

I samtliga kvarter är detaljeringen och materi-
alvalen extra viktiga på bottenvåningen. Detta 
för att skapa ett upplevelserikt gaturum för den 
gående. 

På byggnader som är tre eller fyra våningar 
markeras bottenvåningen med särskild omsorg 
beträffande detaljering och arkitektonisk kvalité. 
Sockelvåningens fasad skiljs från ovanliggande 
genom exempelvis variation i kulör, materialval 
och/eller genom en tvärgående list som place-
ras i underkant på den andra våningens fönster. 
Detta förhöjer det visuella intrycket av sock-
elvåningen, samt skapar ett skyltutrymme för 
verksamhetslokaler.

Kravet gäller inte för byggnader mellan en till två 
våningar. 

Fönstersättning 

En jämn fönstersättning eftersträvas. I stads-
delen är fönstren nästan uteslutande vertikalt 
orienterade och jämt fördelade över fasaden. 

Balkonger 

Balkonger mot gatan får kraga ut maximalt 1 m 
mot gatan. Djupare balkonger kan skapas genom 
indrag i fasaden. Större balkonger förläggs istäl-
let mot gården. 

balkong mot gård, Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
Källa: Jan Rydén

markerad sockervåning, Köpenhamn  Källa: Planenheten, Knivsta kommun balkong mot gata, Köpenhamn  Källa: Planenheten, Knivsta kommun

fasadritning skala 1:200 A3

3.5m hög sockelvåning ger 
generös takhöjd för både
lägenhet och kommersiella 
lokaler markerad och förhöjd

huvudentré

generös våningshöjd med 
höga vertikala fönster ger 
goda ljusförhållanden i 
rummen. Våningshöjden ger 
även utrymme för potentiell 
träkonstruktion. 

15
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Alsike Nord Etapp A 10/09/2019byggnadshöjder
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Trevåningshus med inredd vind.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd är reglerad för att sänka
intrycket av höjd mot gata men samtidigt möjliggöra
inrättandet av inredd vind med mansardtak eller sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket
av höjd mot gata. Översta våningen indragen minst 2
meter i förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Trevåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med sadeltak.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med mansardtak eller sadeltak.

Trevåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot gata.
Översta våningen indragen minst 2 meter i förhållande till
underliggande våningars fasadliv.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd mot
gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd vind med
sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot
gata. Översta våningen indragen minst 2 meter i
förhållande till underliggande våningars fasadliv.
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Trevåningshus med inredd vind.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd är reglerad för att sänka
intrycket av höjd mot gata men samtidigt möjliggöra
inrättandet av inredd vind med mansardtak eller sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket
av höjd mot gata. Översta våningen indragen minst 2
meter i förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Trevåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med sadeltak.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med mansardtak eller sadeltak.

Trevåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot gata.
Översta våningen indragen minst 2 meter i förhållande till
underliggande våningars fasadliv.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd mot
gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd vind med
sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot
gata. Översta våningen indragen minst 2 meter i
förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Alsike Nord Etapp A 10/09/2019byggnadshöjder

3,
50

0

12
,4

00

18
,4

00

5,
00

0

13
,9

00

19
,9

00

45°

45°

1500

1500

3,
00

0

8,
10

0

14
,1

00

3,
00

0

14
,1

00

8,
10

0

45° 45°

1500 1500

5,
00

0

13
,9

00

19
,9

00

3,
00

0

8,
10

0

14
,1

00

3,
50

0

18
,4

00

12
,4

00

45°

45°

45°
1500

1500

1500

Trevåningshus med inredd vind.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd är reglerad för att sänka
intrycket av höjd mot gata men samtidigt möjliggöra
inrättandet av inredd vind med mansardtak eller sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket
av höjd mot gata. Översta våningen indragen minst 2
meter i förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Trevåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med sadeltak.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med mansardtak eller sadeltak.

Trevåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot gata.
Översta våningen indragen minst 2 meter i förhållande till
underliggande våningars fasadliv.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd mot
gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd vind med
sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot
gata. Översta våningen indragen minst 2 meter i
förhållande till underliggande våningars fasadliv.

mansardtak

sadeltak

kungsbalkong

kungsbalkonger, Danderydsgatan, Stockholm
Källa: Jan Rydén

Portiker, plank och grindar

Släpp i fasaderna ger spännande glimtar in på 
innergårdar och trädgårdar,  och ger samtidigt 
mer dagsljus till gårdarna. Gränsen mellan privat 
och offentligt rum hålls skarp med staket, plank 
och grindar som placeras i liv med fasaden. På så 
sätt blir gaturummet lätt att uppfatta. Innanför 
plank planteras träd eller buskar så de syns i 
gaturummet.
 
För att lätta upp den högre bebyggelsen längst 
med huvudgatan placeras en stor portik mot 
torget, portiken fungerar också som ett fondmo-
tiv till den södra infarten till stadsdelen. Portiken 
samspelar med torgets karaktär och ökar rörlig-
heten till och från torget.

Ytterligare en portik placeras längre norrut mot 
huvudgatan. Portiken syftar till att öka genom-
släppligheten till bostadsgården bakom och att 
skapa en variation i den långa byggnadsfasaden.

Färgsättning och fasadmaterial 

Stadsdelen färgsätts i varma ockratoner för att 
skapa kontraster under det mörka vinterhalvåret 
vid molniga och gråa dagar.  Majoriteten av fasa-
derna målas i varma jordfärgande ockrafärger i 
en gulorange till rödbrun färgskala. Ett mindre 
antal putsfasader har svalare färger i brutna 
gröna, blå och rosa toner. Dessa fungerar som 
kontrastpunkter och ger mer färg åt omkring-
liggande fasader i varmare färger. Vita fasader 
tillåts men skall utgöra en mindre del av färgsätt-
ningen av byggnader. Gråa fasader ska undvikas. 

Fasaderna är i puts, trä, tegel och slammat tegel.

Takutformning

Taken utgör en viktig del av stadsdelens små-
stadskaraktär. Taklandskapet är utformat med 
eftertanke och ses som en del av byggnadens 
gestaltning. Husen ska därför ha olika former 
av sadeltak (brutet, valmat) eller mansardtak. 
Platta tak, pulpettak eller är endast tillåtna på 
förråd och andra komplementbyggnader såsom 
cykelgarage och förråd. Vind får inredas.

Delar av bebyggelsen har den översta våningen 
indragen för att minska intrycket av byggnads-
höjd mot allmän plats. De indragna våningarna 
hjälper således till att skapa känslan av ett mer 
generöst gaturum. 

Taken kläs med fördel i rött taktegel. Plåttak kläs 
företrädesvis med tegelröd, koppargrön eller 
gråsvart falsad slätplåt. Sedum ska i första hand 
användas på förråd och andra komplement-
byggnader. Installationer och funktioner på tak 
integreras väl i taklandskapet.

plank, Mariefred,   Källa: Jan Rydén puts i varma färger,   Källa: Jan Rydén

grovt slammat tegel,  Källa: Jan Rydén

tegel munkförband varierad färg,  Källa: Jan Rydén

exempel, färgsättning,   Källa: Jan Rydén träfasad,   Källa: Planenheten, Knivsta kommun

grind till bostadsentré, Vadstena
Källa: Jan Rydén
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Alsike Nord Etapp A 17/10/2019Innergårdar 1:500

Gårdar och trädgårdar

Gårdarna kan stärka spridningssamband genom 
och runt den bebyggda strukturen. Gården har 
stort utrymme för grönska och platsbildningar 
för rekreation, möten, lek och ro och småskalig 
odling. Gång- och vistelseytor kan gärna beläg-
gas med grus, kompletterat med plattor för att 
säkra tillgänglighet. Planteringar, regntunnor, 
klängväxter, buskar och trädval bidrar till både 
sociala och ekologiska värden. Gården är väl 
solbelyst och här finns platser för sol men även 
skugga. 

Mot gården kan byggnader och uthus formas 
med stor frihetsgrad - livfullt och informellt med 
uteplatser, balkonger, bodar och planteringar. 
Komplementbyggnader kan förses med grönska 
exempelvis genom klätterväxter, spaljerande 
träd eller gröna tak. 

På gården är det enkelt att ställa ifrån sig cykeln, 
och här återfinns parkeringar för olika typer av 
cyklar. 

Det finns en tydlig struktur – där det offentliga 
rummet slutar tar det privata ta vid för att skapa 
en ökad förståelse för skötselansvar men även 
för att skapa trygghet och orienterbarhet. Mot 
naturmarken och mikroparken är detta extra 
viktigt och betonas genom bland annat häckar 
och staket. 

Småstadskaraktären ges och förstärks av staket 
och plank. 

bostadsgårdar, Tübingen, Tyskland,  Källa: Jan Rydén

bostadsgård plan  

referens cykelförråd,  Källa: Jan Rydéngårdshus, Mariefred,  Källa: Jan Rydén
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Alsike Nord Etapp A 2019-09-16Halvmånsformade hus

Alsike Nord Etapp A 17/10/2019Skolgatan

Möjlig bebyggelse

1. halvmåneformade hus perspektiv från norr
Kring parken i norr möjliggörs för ett halvmåneformat motiv bestående av radhus placerade i en obruten båge med 
ett sammanhängande sadeltak som förstärker den organiska byggnadsvolymen. Det bågformade motiven står i 
kontrast till den strikta rektangulära for men som omringar parken.

halvmåneformade hus  plan

2. perspektiv av lågfartsgata från skoltomten i söder
Gatan som löper vinkelrätt norrut från den nya skolan i områdets södra kant flankeras av symmetriska 
byggnader med kungsbalkong på översta våningen. Byggnaderna har alla markerade hörn med gavel-
motiv som tillsammans med en generös förgårdsmark på båda sidorna hjälper till att rama in och defi-
niera ett nytt omslutande gaturum. Detta är en gata som blir en ”plats”. Det nya rummet ger möjlighet 
till individuell utformning av förgårdsmark för att skapa mer intima miljöer i ett storskaligt stadsmotiv. 
Med fler entréer mot gatan kommer förgårdsmarken befolkas mer än om det bara blir ett fåtal portar.

Lågfartsgata  plan

1

2
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tvåvåningsradhus i trä, Köpenhamn,   Källa: Planenheten, Knivsta kommun tvåvåningsradhus i tegel, Poundbury, Storbritannien, 
Källa: Jan Rydén

trevåningsradhus i tegel, Köpenhamn,   Källa: Planenheten, Knivsta kommun

flerfamiljhus i fyra våningar med kungsbalkong, Danderydsgatan, Stockholm 
Källa: Jan Rydén

flerfamiljhus i tre våningar, falugatan, Stockholm,   Källa: Jan Rydén
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Höjder och våningsantal

Alsike Nord Etapp A 10/09/2019byggnadshöjder
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Trevåningshus med inredd vind.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd är reglerad för att sänka
intrycket av höjd mot gata men samtidigt möjliggöra
inrättandet av inredd vind med mansardtak eller sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket
av höjd mot gata. Översta våningen indragen minst 2
meter i förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Trevåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med sadeltak.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med mansardtak eller sadeltak.

Trevåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot gata.
Översta våningen indragen minst 2 meter i förhållande till
underliggande våningars fasadliv.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd mot
gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd vind med
sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot
gata. Översta våningen indragen minst 2 meter i
förhållande till underliggande våningars fasadliv.
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Trevåningshus med inredd vind.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd är reglerad för att sänka
intrycket av höjd mot gata men samtidigt möjliggöra
inrättandet av inredd vind med mansardtak eller sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket
av höjd mot gata. Översta våningen indragen minst 2
meter i förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Trevåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med sadeltak.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med mansardtak eller sadeltak.

Trevåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot gata.
Översta våningen indragen minst 2 meter i förhållande till
underliggande våningars fasadliv.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd mot
gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd vind med
sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot
gata. Översta våningen indragen minst 2 meter i
förhållande till underliggande våningars fasadliv.
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Trevåningshus med inredd vind.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd är reglerad för att sänka
intrycket av höjd mot gata men samtidigt möjliggöra
inrättandet av inredd vind med mansardtak eller sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket
av höjd mot gata. Översta våningen indragen minst 2
meter i förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Trevåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med sadeltak.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med mansardtak eller sadeltak.

Trevåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot gata.
Översta våningen indragen minst 2 meter i förhållande till
underliggande våningars fasadliv.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd mot
gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd vind med
sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot
gata. Översta våningen indragen minst 2 meter i
förhållande till underliggande våningars fasadliv.
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Trevåningshus med inredd vind.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd är reglerad för att sänka
intrycket av höjd mot gata men samtidigt möjliggöra
inrättandet av inredd vind med mansardtak eller sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket
av höjd mot gata. Översta våningen indragen minst 2
meter i förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Trevåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med sadeltak.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med mansardtak eller sadeltak.

Trevåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot gata.
Översta våningen indragen minst 2 meter i förhållande till
underliggande våningars fasadliv.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd mot
gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd vind med
sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot
gata. Översta våningen indragen minst 2 meter i
förhållande till underliggande våningars fasadliv.
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Trevåningshus med inredd vind.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd är reglerad för att sänka
intrycket av höjd mot gata men samtidigt möjliggöra
inrättandet av inredd vind med mansardtak eller sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket
av höjd mot gata. Översta våningen indragen minst 2
meter i förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Trevåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med sadeltak.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med mansardtak eller sadeltak.

Trevåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot gata.
Översta våningen indragen minst 2 meter i förhållande till
underliggande våningars fasadliv.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd mot
gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd vind med
sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot
gata. Översta våningen indragen minst 2 meter i
förhållande till underliggande våningars fasadliv.
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Trevåningshus med inredd vind.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd är reglerad för att sänka
intrycket av höjd mot gata men samtidigt möjliggöra
inrättandet av inredd vind med mansardtak eller sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket
av höjd mot gata. Översta våningen indragen minst 2
meter i förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Trevåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med sadeltak.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med mansardtak eller sadeltak.

Trevåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot gata.
Översta våningen indragen minst 2 meter i förhållande till
underliggande våningars fasadliv.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd mot
gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd vind med
sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot
gata. Översta våningen indragen minst 2 meter i
förhållande till underliggande våningars fasadliv.
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Trevåningshus med inredd vind.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd är reglerad för att sänka
intrycket av höjd mot gata men samtidigt möjliggöra
inrättandet av inredd vind med mansardtak eller sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket
av höjd mot gata. Översta våningen indragen minst 2
meter i förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Trevåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med sadeltak.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med mansardtak eller sadeltak.

Trevåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot gata.
Översta våningen indragen minst 2 meter i förhållande till
underliggande våningars fasadliv.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd mot
gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd vind med
sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot
gata. Översta våningen indragen minst 2 meter i
förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande 
avmezzaninvåning. Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket 
av höjd mot gata. Översta våningen indragen minst 2 meter i 
förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Trevåningshus med inredd vind
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd är reglerad för att sänka
intrycket av höjd mot gata men samtidigt möjliggöra
inrättandet av inredd vind med mansardtak.

Tvåvåningshus med inredd vind
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med mansardtak.

Tvåvåningshus med inredd vind
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inre-
dd vind med sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot
gata. Översta våningen indragen minst 2 meter i
förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Trevåningshus med inredd vind
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inre-
dd vind med sadeltak.

Trevåningshus med kungsbalkong mot gata
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot 
gata. Översta våningen indragen minst 2 meter i förhål-
lande till underliggande våningars fasadliv.

Höjder är kopplat till våningsantal där de mer 
urbana kvarteren mot huvudgatan in väst är 
fyravåningar medan de lägre kvarteren i norr och 
öster har max trevåningar. 

I vissa kvarter krävs ett 2m indrag av översta 
våningsplanet för fasad mot allmän plats. Denna 
bestämmelse har syftet att minska intrycket 
av byggnadshöjden för fotgängare och skapa 
en mer småskalig bebyggelse. Detta gäller för 
bebyggelse i kvarter 1–4 längs gatan som löper 
norrut från skoltomten i söder. 

För kvarter 1-4 regleras även sockelhöjd på 
minst 3.5m fritt mellan bjälklag för att möjliggöra 
lokaler och kommersiell verksamhet i bottenvå-
ningen. 

Följande höjdregler gäller för området: 

Totalhöjd 25m

4 våningar -  5m sockelvåningshöjd
Nockhöjd – 19.9m
Byggnadshöjd mot gata – 13.9m

4 våningar - 3.5m sockelvåningshöjd
Nockhöjd – 18.4m
Byggnadshöjd mot gata – 12.4m

3 våningar med inredd vind - 5m 
sockelvåningshöjd
Nockhöjd – 19.9m
Byggnadshöjd mot gata – 13.9m

3 våningar med inredd vind
Nockhöjd – 18.4m
Byggnadshöjd mot gata – 12.4m

3 våningar med kungsbalkong mot gata
Nockhöjd – 14.1m
Byggnadshöjd mot gata – 8.1m

2 våningar med inredd vind
Nockhöjd – 14.1m
Byggnadshöjd mot gata – 8.1m
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Parkering och mobilitet

Alsike Nord Etapp A 13/11/2019Garage sektion 1:200
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referens cykelförråd, Köpenhamn 
Källa: Planenheten, Knivsta kommun

sektion genom parkeringshus  kvarter 4 skala 1:200 A3förslaget parkeringshus under kvarter 4

entréplan parkeringshus kvarter 4 skala 1:1000 A3 bostadsgård ovenpå parkeringshus kvarter 4 skala 1:1000 A3

I stadsdelen är fotgängare och cyklister det pri-
oriterade trafikslaget. Bilen har tillträde överallt, 
men på de gående och cyklandes villkor. 

Boendeparkering för bilar anordnas på kvar-
tersmark i mobilitetshus och garage inom 
stadsdelen, samt på tillfällig markparkering i 
detaljplaneområdets gräns. Mobilitetshus och 
parkeringar gestaltas för att passa väl i den 
bebyggda miljön. Parkeringar kan samlokaliseras 
med verksamhetslokaler, mobilitetstjänster och 
bostäder. 

Parkeringen byggs för framtida flexibilitet vad 
gäller användning: genom takhöjden 2,4m. Bjäl-
klaget mellan våningar kan potentiellt tas bort 

Bilparkering, Kv Wahrenberg, Stockholm
kombination av parkeringshus inklätt i bostäder, grön 
upphöjd gård samt verksamhetslokaler i levande 
bottenvåning.  Källa: Jan Rydén

för att skapa verksamhetslokaler av p-ytorna.

I stadsdelen är det enkelt att ställa ifrån sig cy-
keln för såväl boende och besökare.  Byggnaden 
och gården är formad för att förenkla och gynna 
användningen av cykel. Cykelparkeringar är ord-
nade i anslutning till entréer och målpunkter. En 
anpassad andel av cykelparkeringen ska möjlig-
göra uppställning av lastcyklar och cykelkärror.
Parkeringsplatser möjliggör laddning av elfordon 
såväl bil som cykel. 

Mobilitetshus

Ett parkeringshus har placerats under kvarter 
4. Huset är i två våningar och rymmer totalt 145 
parkeringsplatser. Den höga våningshöjden i 
entréplan ger möjlighet för inredning av både 
kommersiella lokaler och mezzaninlägenheter. 
Detta motverkar en inaktiv fasad mot gatan. 
Bostadsgården har placerats ovanpå parkerings-
huset i form av ett grönt tak som ger möjlighet till 
plantering av växter och små träd.
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Alsike Nord Etapp A 13/11/2019Garage sektion kv 14  1:200
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sektion genom parkeringshus  skala 1:200 A3

entréplan parkeringshus  skala 1:1000 A3 bostadsgård ovenpå parkeringshus  skala 1:1000 A3

förslaget parkeringshus under kvarter 14

Ytterligare ett parkeringshus har placerats under 
kvarter 14. Huset är i två våningar och rymmer 
totalt 186 parkeringsplatser. In och utfart till 
parkeringshuset sker från huvudgatan. 

Mobilitetshus och parkeringar gestaltas för att 
passa väl i den bebyggda miljön bland annat 
genom val av fasadmaterial och välutformad 
förgårdsmark. 

För parkeringshusens fasader bör trä eller 
tegel användas som fasadmaterial. Träfasader 
hjälper till att skapa en mjukare upplevelse av 
bebyggelsen för de gående och med tiden nöts 
det organiska materialet av väder och vind och 
skapar ett fint och levande uttryck. Tegel som fa-
sadmaterial används fördelaktigt i olika förband, 
färger och mönstersättning. Detta skapar en 
subtil variation i fasaderna och motverkar en kall 
och monoton upplevelse. 

Förgårdsmark kring parkeringshusen planteras 
med träd och buskar. Sittplatser och trappor 
till bostadsgården ovanför hjälper till att skapa 
aktivitet i fasadlivet och bryter också upp långa 
väggpartier. 
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Skoltomten

A L S I K E  N O R D  E 2 ,  T O M T U T R E D N I N G A R B E T S M A T E R I A L 
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6

Skola
INPLACERINGSSKISS

Utgångspunkter;
- All angöring (gång, cykel, bil, tung trafik) sker från lokalgata i norr.
- Angöring för gång och cykel ska separeras från biltrafik, sopbil och inlastning.
- Handikapparkering ska kunna ordnas max 25 m från skolans och sporthallens entréer.
- För tillgänglighet, för att begränsa schaktning/sprängning samt bevara värdefull natur -
mark placeras byggnader på den centrala relativt plana delen av tomten.
- Rörelser från skolans entré till tomtens östra och västra delar ska ske utan att korsa 
angöring för bil och tung trafik.

Parkeringsytorna i skissen är dimensionerade efter skola med 630 elever.

Utformning enligt skiss ger en friyta om 22,8 kvm/elev vid skola med 630 elever. Vid 
skola med 420 elever blir friyta ca 35 kvm/elev.
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Sektioner
SKOLTOMT 1

A

A

B
B

C

C

D

D

E
E

Skoltomt 1

Skoltomt 2

Sporthall

SPORTHALLEN sektion E-E

SPORTHALLEN sektion D-D

SKOLTOMT 2 Sektion C-C

SKOLTOMT 1 Sektion B-B

SKOLTOMT 1 Sektion A-A

Berg i dagen, 
branta lutningar

Berg i dagen

Adolfsbergs-
skolan

Bef. ParkeringBerg i dagen

Dagvattendamm

Berg i dagen, 
branta lutningar

A L S I K E  N O R D  E 2 ,  T O M T U T R E D N I N G A R B E T S M A T E R I A L 

1 9 0 8 2 6

5

Sektioner
SKOLTOMT 1

A

A

B
B

C

C

D

D

E
E

Skoltomt 1

Skoltomt 2

Sporthall

SPORTHALLEN sektion E-E
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Sektioner
SKOLTOMT 1

A

A

B
B

Skoltomt 1

SKOLTOMT 2 Sektion C-C

SKOLTOMT 1 Sektion B-B

SKOLTOMT 1 Sektion A-A

Berg i dagen, 
branta lutningar

Berg i dagen, 
branta lutningar

Skoltomten rymmer en större skola för ca 600 
elever och idrottshall alternativt en mindre skola 
med plats för förskola i skolbyggnaden samt en 
idrottshall. Byggnaderna placeras för att skapa 
en god anslutning till lokalgatan och till angö-
ringen. Utemiljöer skapas med förutsättningar 
för aktiv lek, lugn lek, återhämtning och pedago-
gisk verksamhet. På gården finns generöst med 
belysning, gärna lekfullt. I den mån det är möjligt 
bevaras uppväxta träd på tomten. Det är enkelt 
att ta sig från skoltomten till naturmarken i öster 
för utomhuspedagogik. 

Till skolan är det också enkelt att röra sig till fots 
och cykel, och goda parkeringsmöjligheter finns 
för cyklar. Parkeringsbehovet uppfylls inom fast-
igheten. Inlastning och sophantering ska döljas 
bakom väl gestaltade plank, häckar eller andra 
vegetationsridåer, alternativt bakom fasad. 

skoltomten planskiss,   källa  White Arkitekter

sektion AA,   källa  White Arkitekter

sektion BB,   källa  White Arkitekter
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Solstudier

20 Mars 09:00

20 Juni 09:00

20 Mars 12:00

20 Juni 12:00

20 Mars 15:00

20 Juni 15:00 20 Juni 18:00
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INLEDNING 

Handlingar 
Till förslaget hör: 

 Planbeskrivning 
 Plankarta med bestämmelser 
 Gestaltningsprogram för Alsike Nord etapp 2a  

 
Övriga handlingar:  

 Behovsbedömning, Alsike Nord etapp 2, 2016-03-21 
 Länsstyrelsen yttrande om behovsbedömning, 2016-04-05 
 Fastighetsförteckning, Vesterlins, 2020-02-03 
 Arkeologisk utredning 1990 etapp 2, riksantikvarieämbetet Byrån för arkeologiska 

undersökningar 
 Arkeologisk utredning 1990 del 1, riksantikvarieämbetet Byrån för arkeologiska 

undersökningar 
 Arkeologisk utredning 1990 del 1, riksantikvarieämbetet Byrån för arkeologiska 

undersökningar 
 Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Rapport 2016:2, Arkeologerna 
 Flyghinderanalys Knivsta Vrå 1:150, 2019-08-23, Luftfartsverket 
 Geotekniskt utlåtande Alsike Nord etapp 2a, 2019-09-09, WSP 
 Inventering av groddjur, 2016, Calluna 
 Naturvärdesinventering i Alsike, Knivsta kommun, 2015-02-02, Calluna 
 Trafikutformning för Alsike Nord etapp 2a, 2019-12-05, Trafikutredningsbyrån  
 Mobilitets- och parkeringsutredning för Alsike Nord etapp 2a, 2019-12-20, 

Trafikutredningsbyrån  
 Dagvattenutredning Alsike Nord etapp 2a, 2019-12-11, Ramböll 
 PM Övergripande dagvattenhantering för Alsike Nord, 2019-12-18, Knivsta kommun 
 Ljudutredning, Alsike Nord etapp 2a, 2019-12-18, Akustikkonsulten   

 
Planprocessen  
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva om ett förslag till 
markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. 
Under samråd och granskning ges möjlighet för sakägare, myndigheter och andra berörda att inkomma 
med synpunkter. Detaljplanen har varit ute på samråd i oktober 2018 med en efterföljande granskning 
i mars 2020. 
 
Läshänvisningar  
En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning. Plankartan är den handling som är 
juridiskt bindande och anger vad som till exempel ska vara allmän plats, kvartersmark, hur 
bebyggelsen ska regleras med mera. Plankartan ligger till grund för kommande bygglovsprövning. 
Planbeskrivningens syfte är att beskriva områdets förutsättningar och de förändringar som planen 
innebär. Planbeskrivningen ska vara ett stöd för att kunna tolka plankartan, plan- och bygglagen (PBL) 
4 kap 30-31 §.  
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Bakgrund och tidigare ställningstaganden 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 augusti 2014 att uppdra åt bygg- och miljönämnden att påbörja 
detaljplanearbete för Alsike Nord etapp 2 (protokoll KS-2014/941). Efter beslut om att påbörja 
detaljplanearbetet har en ny nämnd bildats, samhällsutvecklingsnämnden, där detaljplaner är en del av 
nämndens ansvarsområde. Förslag till detaljplan genomförs med normalt planförfarande enligt plan- 
och bygglagen (PBL 2010:900).  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2017 att godkänna avtalet om större exploateringar i 
Alsike och Nydal i Knivsta kommun, Avtal avseende bostadsbyggande i Alsike, Nydal och ”Nysala” i 
Knivsta kommun, samt tillhörande promemoria (KS-2017/782). Avtalet innebär att kommunen ska 
möjliggöra för sammanlagt 15 000 nya bostäder till år 2057. Avtalet undertecknades efter beslutet i 
kommunfullmäktige av Knivsta kommun, Region Uppsala och Staten.  
 
Detaljplanen utgår från avtalet som ligger till grund för avtalsparternas vilja till att medverka för ett 
ökat bostadsbyggande och en hållbar stadsutveckling. Åtgärden avser utbyggnad av järnvägen till fyra 
spår mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm samt en ny tågstation i Alsike. Region 
Uppsala åtar sig att tillse att det finns goda gång- och cykelvägar samt en ny trafikplats för anslutning 
till E4:an som bland annat ska försörja Alsike. 
 
Medborgardialog  
En första medborgardialog om Alsikes framtida utveckling genomfördes den 9 juni 2018 vid 
Lustigkulla förskola i Alsike. Allt material som inkom under dialogtillfället har sammanställts i sin 
helhet och strukturerats. Materialet har redovisats för ledande politiker i samhällsutvecklingsnämnden 
den 27 augusti 2018. Nämnden har även tagit del av samtliga kommentarer och kartor. 
 
Efter dialogtillfället har det inkomna materialet analyserats. Analysen visar att frågor som rör ungas 
livsmiljö, gång-, cykel- och kollektivtrafik, mötesplatser, natur, grönytor, folkhälsa och rekreation, 
samt service är av särskilt intresse för de som medverkade i dialogen. 
 
När detaljplanen för Alsike nord etapp 2 ställdes ut för samråd bjöd kommunen in till en fortsatt dialog 
den 5 november 2018 i Brännkärrskolan. Dialogtillfället utformades utefter inkomna synpunkter från 
den tidigare dialogen.  
 
Allt material som inkom under det andra dialogtillfället har sammanställts i sin helhet och 
strukturerats. Materialet visar bland annat att frågor som berör arkitektur, våningsantal, parkeringar 
och natur var av intresse.  
 
Materialet har redovisats för ledande politiker i samhällsutvecklingsnämnden den 11 mars 2019.  
          
Syfte och huvuddrag  
Syftet med detaljplanen, Alsike Nord etapp 2a, är att möjliggöra för ny bebyggelse i två till fyra 
våningar. Bebyggelsen utgörs främst av bostäder och lokaler för verksamhet och service. Bebyggelsen 
ska utformas som en grönskande stadsdel och ha en gemensam arkitektonisk grammatik för att skapa 
harmoni i området. För detaljplanen finns ett gestaltningsprogram framtaget som beskriver de 
arkitektoniska kvalitéerna som eftersträvas. Detaljplanen ska med sin bebyggelseutformning medverka 
till goda förutsättningar för dagvattenhantering.  
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Sammanfattning av planförslaget  
Planförslaget möjliggör för cirka 550 bostäder tillsammans med en större skola med fullstor 
idrottshall. Den tillkommande bebyggelsen är en del av utvecklingen i närheten av det framtida 
stationsläget i Alsike. Bebyggelsen ska ha en gemensam arkitektur som skapar en helhet bland de 
olika hustyperna i området. Den fysiska miljön ska utgå från den mänskliga skalan och utformas 
utifrån den gåendes upplevelse.  
 
Området ska ge förutsättningar till möten mellan människor för att förstärka den sociala 
sammanhållningen. Knivsta kommuns prioriterande trafikslag, gående och cyklister, ska ha en tydlig 
inverkan på det offentliga rummets möblering. Platsbildningar och stråk inom området ska upplevas 
gröna och bidra till möten och ekosystemtjänster. En park centralt i området ska fungera som en grön 
mötesplats nära hemmet för lek och rekreation för alla åldrar.  

MILJÖBALKEN (MB) 

Miljöbalken 3, 4 och 5 kapitel  
Planförslaget strider inte mot miljöbalkens allmänna mål, hänsynsregler eller dess grundläggande 
bestämmelser för hushållning med mark och vatten. Planen strider inte heller mot några riksintressen 
eller miljökvalitetsnormer. 
 

Miljöbalken 6 kapitel  
Behovsbedömning  
Enligt PBL 4:34 ska bestämmelserna i Miljöbalken 6:11–6:18 och 6:22 tillämpas om genomförande av 
en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (EU-direktiv 2001/42 EG). Vid en 
betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning av planen göras under vars process en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram. För att kommunen ska kunna ta ställning till om en detaljplan 
medför en betydande miljöpåverkan eller inte, görs en behovsbedömning utifrån förordningen 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. 
 
Ställningstagande 
En behovsbedömning, daterad 2016-03-21, har gjorts för denna detaljplan. Slutsatsen i 
behovsbedömningen är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan betydande 
miljöpåverkan att någon miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver 
upprättas. Kommunen har samrått om behovsbedömning med Länsstyrelsen, som i sitt yttrande 2016-
04-05 delar kommunens uppfattning.   

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRSLAG OCH KONSEKVENSER 

Plandata 
Geografiskt läge 
Detaljplaneområdet är beläget i Alsike tätort som ligger fyra kilometer norr om Knivsta tätort. 
Området kopplar an till Björkkällevägen samt till Brunnbyvägen som är Alsikes huvudgata. 
Planområdet angränsar till två villatomter i söder och till en villatomt i norr. 
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Planområdet återfinns även i anslutning till den framtida 
tågstationen i Alsike.  
 
Areal 
Planområdet är cirka 13 hektar.  
 
Markägoförhållanden 
Det kommunala bolaget Alsike Fastighets AB är ägare till 
fastigheten Vrå 1:150 som utgör huvuddelen av den 
exploateringsbara marken inom planområdet samt Vrå 1:168. 
Delar av fastigheten Vrå 1:137 ingår också i detaljplanen och 
ägs av Knivsta kommun samt delar av fastigheten Vrå 1:158 
som ägs av en privatperson.  

      Figuren ovan visar berörda fastigheter. 
      Källa: Knivsta kommun.  

Översiktsplan 
Av Översiktsplan 2017 mot år 2035 med utblick mot 2050, Knivsta kommun framgår att Alsike är ett 
prioriterat utvecklingsområde för ny bebyggelse med en blandning av olika hustyper. En högre täthet 
av bebyggelse ska planeras längs viktiga stråk, exempelvis längs Brunnbyvägen och Björkkällevägen. 
Nytt gatunät i Alsike ska integreras med befintliga strukturer, detsamma gäller infrastrukturen för 
gående och cyklister. Nya områden i Alsike ska ha stadsmässig karaktär, vara täta och ska även 
utgöras av bebyggelse med olika höjder och olika arkitektoniska uttryck. För att skapa en 
sammanhållen stad ska ny bebyggelse med nya kvarter kanta viktiga gator, rama in dem, skydda från 
trafikbuller och skapa tydlighet och riktning. 
En utbyggnad enligt planförslaget bedöms vara förenligt med kommunens gällande översiktsplan. 
 
Planprogram 
Något planprogram finns inte framtaget för det aktuella planområdet.  
 
Detaljplaner 
Planområdet angränsar till detaljplan för Alsike Nord Etapp 1 (0330-P13/1), antagen 2013 med en 
genomförandetid på fem år. Detaljplanen möjliggör för bostäder och kommunal service. En del av 
marken som regleras som NATUR i detaljplan för Alsike Nord etapp 1 regleras i Alsike Nord etapp 2a 
om till skola och besöksanläggning för idrottslig och kulturell verksamhet.  
 
Området som utgör Alsike Nord etapp 2a är inte tidigare planlagt mer än det ovannämnda 
naturområdet.   
 
Det finns inga områdesbestämmelser som gränsar till eller ligger inom planområdet för Alsike Nord 
etapp 2a.  
 
Landskap- och stadsbild 
Förutsättningar 
Planområdet består idag av åker- och skogsmark. Området är delvis flackt och delvis måttligt kuperat.   
 
Förslag och konsekvenser 
Landskapsbilden kommer att påverkas vid en utbyggnad av detaljplanen. Sett till de nybyggda delarna 
av Alsike följer planförslaget den redan befintliga strukturen i området.  
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Bilderna visar nuvarande 
markanvändning, bilden till vänster 
är tagen från Björkkällevägen och 
bilden till höger från 
Brunnbyvägen. Källa: Planenheten.  
 
 
 

Bebyggelse och gestaltning  
Förutsättningar 
Inom planområdet finns, i skrivande stund, ingen bebyggelse. Angränsande till planområdet i sydöst 
finns två friliggande villor, i norr en mindre gård samt friliggande villor och slutligen återfinns en 
friliggande villa i väster. På andra sidan av det planerade naturområdet ligger ett sammanhållet 
villakvarter. Söder om Brunnbyvägen återfinns flerfamiljshus i fyra våningar tillsammans med 
förskolan Lustigkulla och grundskolan Adolfbergsskolan.  
 
Förslag och konsekvenser 
Detaljplanen möjliggör för en varierad bebyggelse med bostäder, skola samt samlingslokal för 
kulturella- och idrottsliga verksamheter. I strategiska lägen tillkommer centrumverksamhet och 
förskoleverksamhet. Två kvarter ger utrymme för uppförande av mobilitetshus (parkeringshus med 
större fokus på mobilitet). 
 
Totalt möjliggör detaljplanen för cirka 550 bostäder och en större skola med tillhörande idrottshall. 
Bebyggelsen inom området ska utvecklas till en grönskande stadsdel med en gemensam arkitektonisk 
grammatik för att skapa harmoni i området. Arkitekturen ska samspela med dess omgivning och får 
gärna hitta inspiration från naturen. Gestaltningen ska utgå från den mänskliga skalan och syftar till att 
skapa ett upplevelserikt gaturum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilderna ovan visar ett möjligt utfall av kommande bebyggelse. Källa: Gestaltningsprogram för Alsike Nord etapp 2a.  
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Gestaltningsprogram  
Ett gestaltningsprogram har tagits fram för detaljplanen. Programmet utgör ett underlag till 
detaljplanen och syftar till att samordna gestaltningen av den kommande byggnationen. I 
gestaltningsprogrammet anges ett antal riktlinjer som beskriver de arkitektoniska kvalitéerna som ska 
följas, både på allmän plats och på kvartersmark. Programmet ska vara vägledande i bygglovsskedet 
och följas upp i exploateringsavtal.  
 
Byggnadsvolymer och placering 
Bebyggelsen planeras i två till fyra våningar, med en lägra skala intill naturområdet och med en något 
högre skala i kvarteren där centrumverksamhet möjliggörs för. Planområdets struktur ger utrymme för 
både flerbostadshus, radhus och villabebyggelse. Detaljplanen reglerar bebyggelsens omfattning och 
hur stor del av tomten som får bebyggas. Placering av byggnadsvolymer inom kvarteren kan i viss 
mån variera. Bebyggelsen inom området ska samspela med gatornas karaktär. 
 
Den omgivande bebyggelsen vid mikroparken ska anpassas efter parkens höjder. Parkens terräng 
ställer krav på en anpassad höjdsättning av omgivande byggnader. Samtliga kvarter ska med sin 
utformning och placering av byggnadsvolymer bidra till goda ljusförhållanden på gårdar och offentliga 
platser.  

  
Bilderna ovan visar exempel på hur möjlig bebyggelse inom planförslaget kan utformas.  
Källa: Gestaltningsprogram för Alsike Nord etapp 2a.  
 
Detaljplanen reglerar högsta totalhöjd, nockhöjd samt byggnadshöjd. Med dessa regleringar finns 
möjlighet för olika taklösningar och utformningar som främjar en arkitektonisk frihet, där bland 
trähusbebyggelse, vilket ofta kräver att det finns utrymme för tjocka mellanbjälklag.  
 
Kvarteren bryts upp av ett gatunät med intilliggande förgårdsmark. Att tillämpa förgårdsmark mellan 
bebyggelse och gaturum möjliggör för möblering av utrymmet med exempelvis sittbänkar, vegetation, 
cykelparkeringar m.m. Förgårdmarken ska upplevas som en del av gaturummet.  
 

 
Bilderna visar exempel på hur 
förgårdsmarken kan möbleras. 
Källa: Gestaltningsprogram för 
Alsike Nord etapp 2a.  
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Fasadutformning 
Fasaderna ska utformas med en gemensam arkitektonisk grammatik vad gäller fönstersättning, 
färgsättning, markerade entréer och  takutformning. Fasaderna får gärna variera i färg, form och 
materialval. Gemensamt för bebyggelsen är att den färgsätts i varma ockratoner för att skapa 
kontraster under det mörka vinterhalvåret vid molniga och gråa dagar. Vita fasader tillåts, men ska 
endast utgöra en mindre del. Gråa fasader ska undvikas. I området eftersträvas en jämn fönstersättning.  
 

   
Bilderna ovan visar exempel på färgsättningen inom detaljplanen. Källa: Gestaltningsprogram för Alsike Nord 
etapp 2a.  
 
Entrévåningen & lokaler i bebyggelsens gatuplan 
Detaljplanen reglerar förhöjd entrévåning i vissa kvarter. Syftet med bestämmelsen är att ge utrymme 
för lokaler för social service och/eller kommersiella ändamål.  
 
Entrévåningens fasad på huvudbyggnader som har fler än två våningar ska vara markerad. Detta kan 
exempelvis göras genom att sockelvåningens fasad skiljs från ovanliggande fasad genom variation i 
kulör, materialval och/eller genom en tvärgående list som placeras i underkant på den andra våningens 
fönster. Bestämmelsen syftar till att skapa ett upplevelserikt gaturum för de som rör sig på gatan.  
 
Entréer  
Samtliga entréer till huvudbyggnader ska vara tydligt markerade och enkla att identifiera. De ska ha en 
omsorgsfull utformning och rik detaljering, detaljplanen anger en bestämmelse om detta. För vissa 
kvarter styr även detaljplanen att entréer till huvudbyggnader i huvudsak ska placeras mot gata.  
Detaljplanen styr även att funktionsyta för entrédörrar inte får inkräkta på allmän platsmark. 
Bestämmelsen syftar till att skapa ett säkert gaturum för gående och cyklister då dörrar på så sätt inte 
kan slås upp i gaturummet. Bestämmelsen medför att dörrar slås upp på den egna fastigheten och att 
entréer kan komma att förskjutas in i fasaden för vissa kvarter. Bestämmelsen förenklar också för den 
kommunala driften på gatan av exempelvis snöröjning.  
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilderna visar exempel på portiker och tydligt markerade entréer. Bilderna är tagna i Köpenhamn.  
Källa: Knivsta kommun. 
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Portiker  
I de två kvarter som angränsar mot huvudgatan reglerar detaljplanen att portik ska anordnas i 
respektive kvarter. Portikerna syftar till att skapa släpp i fasaderna med möjlighet att glimta in på 
innegården för den som rör sig i gaturummet. Portikerna bidrar också till att skapa gena vägar för de 
boende. Gränsen mellan det privata och offentliga ska hållas skarp.  
 
Balkonger  
Detaljplanen anger en bestämmelse om att bebyggelsens balkonger som vetter mot allmän plats 
maximalt får kraga ut en meter från fasadliv. Djupare balkonger kan skapas genom indrag i fasaden 
eller förläggas in mot bostadsgården. Bestämmelsen syftar till att skapa ett enhetligt gaturum.  
 
Takutformning  
Detaljplanen anger en bestämmelse om att tak på huvudbyggnader ska vara sadeltak, brutet sadeltak 
och/eller mansardtak. För att taken ska vara synliga från gatunivå på huvudbyggnader har minsta 
tillåtna takvinkel för området satts till 27 grader.  
 
Platta tak eller pulpettak är endast tillåtet på komplementbyggnader. Installationer och funktioner på 
tak ska integreras väl i taklandskapet. 
 

   
Figurerna ovan visar exempel på de olika takutformningar som styrs i detaljplanen.  
Källa: Gestaltningsprogram för Alsike Nord etapp 2a.  
 
För vissa kvarter styr detaljplanen att den översta våningen ska vara indragen minst två meter från 
underliggande fasadliv. Syftet med bestämmelsen är att byggnaden ska upplevas lägre sett från gatan.  
 
Gårdar & trädgårdar 
Bostadsgårdarna och trädgårdarna ska ha stort utrymme för grönska och platsbildningar för rekreation, 
möten, lek och ro. På gården ska det vara enkelt att ställa ifrån sig cykel och parkeringar för olika 
typer av cyklar bör erbjudas. Då detaljplanen styr bebyggelsens omfattning möjliggörs för stora gårdar 
samt trädgårdar.  
 
Mot bostadgården/trädgården kan byggnader och komplementbyggnader utformas med stor 
frihetsgrad.    
 
Mobilitetshusens gestaltning 
Mobilitetshusen syftar till att tillhandahålla olika typer av mobilitetstjänster och ersätter därför 
traditionella parkeringshus. Exempel på mobilitetstjänster kan vara bilpool och leveransrum. 
Mobilitetshusen ska utformas med höga krav på estetisk utformning. Mobilitetshusen ska kombineras 
med verksamheter och bostäder, vilket medför att utifrån uppfattas byggnaden som ett bostadshus med 
verksamheter. Detaljplanen styr detta genom en bestämmelse.  
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Bostadsgården har placerats ovanpå mobilitetshusens tak. Detaljplanen styr ett minsta jorddjup på 
dessa tak vilket ger möjlighet till plantering av växter, små träd och dagvattenhantering.  
Mobilitetshusen ska gestaltas väl för att passa in i den bebyggda miljön, bland annat genom val av 
fasadmaterial och välutformad förgårdsmark. För mobilitetshusens slutna fasader bör trä eller tegel 
användas som fasadmaterial.  
 

 
Bilden visar ett exempel på hur mobilitetshusen kan 
komma att utformas. Källa: Gestaltningsprogram för 
Alsike Nord etapp 2a.  
 
Se även rubriken Bilparkering och mobilitet.  
 
 

 
Solstudie 
En solstudie för föreslagen exploatering har tagits fram och pekar på goda sol- och ljusförhållanden för 
såväl kvartersmark som allmän platsmark. Även närliggande bebyggelse bedöms ha goda solchanser 
efter exploatering. Innegårdarna på de slutna kvarteren påverkas av behovet att stänga ute buller från 
huvudgatan. De är främst i de slutna kvarterens innerhörn och delar av dessa gårdar där en 
dagsljusanalys behövs ta fram under projektering för att säkra goda solchanser. Något som bland annat 
kan hanteras i projektering genom en översyn av andel fönsteryta och/eller med hjälp av ljusa 
reflekterade färger på fasader. Samtliga kvarter ska med sin utformning och placering av 
byggnadsvolymer bidra till goda ljusförhållanden på gårdar och offentliga platser.  
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Planbestämmelser som reglerar bebyggelsen i tillhörande plankarta 
 
B  Bestämmelsen B möjliggör bebyggelse för bostadsändamål. 
 
BS1 Bestämmelsen BS1 möjliggör bebyggelse för bostadsändamål samt förskola.  
 
BCR  Bestämmelsen BCR möjliggör bebyggelse för bostadsändamål, centrumverksamhet samt 

besöksanläggning för idrottslig och kulturell verksamhet.  
 
BCP Bestämmelsen BCP möjliggör bebyggelse för bostadsändamål, centrumverksamhet och 

parkering/mobilitetshus. 
 
BC  Bestämmelsen BC möjliggör bebyggelse för bostadsändamål samt centrumverksamhet.  
 
BCS1 Bestämmelsen BCS1 möjliggör bebyggelse för bostadsändamål, centrumverksamhet samt 

förskola.  
 
 Marken får inte förses med byggnad.  
 
 Marken får endast förses med komplementbyggnad. Skärmtak, taksprång, balkong, burspråk och 

liknande tillåts.  
 
e1 Största byggnadsarea inom användningsområdet, angivet värde i kvm. Komplamentbyggnader 

ska inte räknas som en del av byggnadsarean.   
 
e2 Största byggnadsarea är angivet värde i % av egenskapsområdet. Komplementbyggnader ska 

inte räknas som en del av byggnadsarean.  
 
f1 Översta våningen ska vara indragen minst 2 meter från underliggande fasadliv.  
 
f2 Förhöjd entrévåning, minst 3,5 meter fritt mellan bjälklag.  
 
f3 Entréer till huvudbyggnader ska i huvudsak placeras mot allmän plats, gata.   
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f4 Entréer ska vara genomgående. Gäller endast flerbostadshus.  
 
f5 Portik ska anordnas inom fasadlängd i väster mot allmän plats, gata. 
 
f6 Portik ska anordnas mot allmän plats, torg.  
 
f7 Särskild omsorg vid gestaltning. 
 
f8 Endast flerbostadshus. 
 
Entréer till huvudbyggnader ska vara tydligt markerade.  
 
Funktionsyta för entrédörrar får inte inkräkta på allmän platsmark. 
 
Entrévånings fasad på huvudbyggnader som har fler än två våningar ska vara markerad.  
 
Balkonger som vetter mot allmän plats får kraga ut max 1 meter från fasadliv. 
 
Huvudbyggnader ska utformas med god arkitektonisk kvalité och omsorgsfull färgsättning samt materialval.  
 
Huvudbyggnad ska ha mansardtak, brutet sadeltak och/eller sadeltak. Takvinkel ska som lägst vara 27 grader.  
 
Installationer och funktioner på tak integreras väl i taklandskapet. 
 
Totalhöjd 25 meter.  
 

 
  Högsta byggnadshöjd i meter mot allmän plats, gata.  
 

Högsta nockhöjd i meter. Utöver denna höjd får tekniska anläggningar, trapphus och hisschakt 
uppföras.  

 
   IV Högsta våningsantal. Vind får inredas. 
  
    b1  35 % av den obebyggda fastighetsarean får inte hårdgöras.  
 
    b2 Överbyggd gård är tillåtet med max två våningar. Vid överbyggd gård ska det övre bjälklaget  
 kunna hålla ett jorddjup om minst 0,8 meter. Får förses med komplementbyggnader.   
 
    b3 Garage får ej förläggas ut till fasadliv i entrévåning mot allmän plats i norr, syd samt väst.  
 
    b4 Garage får ej förläggas ut till fasadliv i entrévåning mot allmän plats. 
 
    p1 Fasadliv ska placeras 0-2 meter från egenskapsgräns mot allmän plats, gata. 
 

Park- och naturmiljö 
Förutsättningar 
Planområdet består av ett större barrblandskogsområde med en liten sumpskog i öst och ett gräsklätt 
hygge med lövträd och en varierad brynmiljö i väst. Grönstrukturens stomme i Alsikeområdet är den 
skog som omgärdar nybyggnadsområdet i söder, öster och norr och de korridorer skog som sparas 
mellan bebyggelsen. 
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Förslag och konsekvenser 
Naturvärdesinventering 
En standardiserad naturvärdesinventering har 
genomförts av Calluna, 2015-02-02, 
Naturvärdesinventering (NVI) i Alsike, Knivsta 
kommun – NVI översikt Alsike 1 öster om 
järnvägen. Inventeringen genomfördes under 
november 2014. Det genomsökta området är ca 100 
hektar stort och innefattar bland annat planområdet 
för Alsike Nord etapp 2a. Vid inventeringen 
avgränsades nio naturvärdesobjekt för hela området 
om 100 hektar, varav åtta objekt i kategorin skog 
och träd samt ett objekt i kategorin vattendrag.  
 
 
Figuren visar inventeringsområdet med de områden som 
avgränsades som naturvärdesobjekt och landskapsobjekt. 
Naturvärdesobjekt 3 och 8 ligger inom 
granskningsförslagets planområde, liksom 
landskapsobjekt som är avgränsat av en gråskrafferad 
linje. Källa: Naturvärdesinventering (NVI) i Alsike, 
Knivsta kommun – NVI översikt Alsike 1 öster om 
järnvägen, Calluna 2015.  
 
 
 
Två naturvärdesobjekt av naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde och ett landskapsobjekt med 
värdefulla lövträd i en brynmiljö ligger inom planområdet. Naturvärdesobjekt 3, är en blandskog vars 
värden är knutna till förekomsten av lövträd, död ved samt dess relativt variationsrika och strukturellt 
komplexa miljö. Naturvårdsarterna aspvedgnagare, tofsmes och entita hittades här. Naturvärdesobjekt 
8 avgränsas inuti naturvärdesobjekt 3. Här noterades en sumpskog med värden knutna till små 
vattensamlingar (småvatten), trädartsvariation och död ved i form av lågor och stående träd.  
 
Landskapsobjektet består av hygge med triviallövträd, en brynmiljö samt en aspdunge med några 
värdefulla lövträd. Flera av lövträden står solexponerade och har egenskaper som gör dem värdefulla 
för fåglar, insekter och kryptogamer. 
 
Inventering av groddjur  
En groddjursinventering har genomförts av Calluna, 2016-05-17, Inventering av groddjur i Alsike 
april-maj 2016. Calluna inventerade småvattnen inom planområdet i april-maj 2016, för att undersöka 
om, och i sådana fall vilka, arter av groddjur som förekom i området. Figuren på sida 17 visar det 
inventerade området och undersökta våtmarker.  
 
Under inventeringen påträffades en groddjursart, mindre vattensalamander i den minsta våtmarken. 
Totalt påträffades sex exemplar och samtliga av dessa hade lekdräkt. Detta indikerar att den minsta 
våtmarken fungerar som lekvatten för mindre vattensalamander. I omgivande skogsmark finns relativt 
gott om död ved och stenblock, som fungerar som skyddande miljöer för salamandrarna. Den 
omgivande skogsmarken är således lämpligt habitat utanför salamanderns reproduktionsperiod.  För 
att bevara populationen av mindre vattensalamander i området är det viktigt att den minsta våtmarkens 
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hydrologi förblir opåverkad och att våtmarken inte torkar ut. Vidare är det viktigt att död ved och 
stenblock i omgivande skog inte tas bort. 
 

 
Figuren till vänster visar översikt av det inventerade området, där det öppna området (röd streckad linje) och 
undersökta våtmarker (blåmarkerade) framgår. Källa: Inventering av groddjur i Alsike april-maj 2016, Calluna. 
Figuren till höger visar undersökta våtmarker (blåmarkerade) samt artfynd (röda prickar) inom planområdet 
samt användningsgränser (svart heldragen linje). 
 
Större vattensalamander eller andra groddjur påträffades ej, varken vuxna djur eller rom. I den större 
våtmarken påträffades inga groddjur eller rom. I det öppna området, väster om skogsområdet, 
påträffades inga groddjur.  
 
Grönstrukturplan 
Grönstrukturplan för Knivsta kommun antogs i november 2016. Syftet är att stärka de gröna 
sambanden i kommunen för att trygga tillgången till, samt hushålla med kommunens grönytor och de 
ekosystemtjänster som de levererar. 
 
I Alsike är det viktigt att det vid fortsatt utbyggnad planera och anlägga ytterligare gröna mötesplatser 
i form av parker, men även att arbeta för att koppla ihop Alsike med Lunsens naturreservat. Tillgången 
till närnatur kan ses som god i Alsike, men entréerna för att hitta ut i de omliggande skogarna är 
mycket otydliga.  
 
Grönstrukturplanen innehåller en konnektivitetsanalys av fyra biotoptyper som är av stor vikt för att 
bibehålla grönstrukturens leverans av ekosystemtjänster i kommunen. Biotoptyperna som analyserats 
är våtmarker, gräsmarker, lövskog och barrskog. Analysen påvisar att spridningssamband, det vill säga 
konnektivitet, finns mellan skogen inom planområdet och skog i norr och i väster. 
 
I Grönstrukturplanen återges även riktlinjer för att säkra tillgången till gröna rum och dessa ska bland 
annat användas vid detaljplanering. Syftet med riktlinjerna är att säkra tillgången till gröna rum för 
rekreation, hälsa, ekosystemtjänster och friluftsliv. Den planerade bebyggelsen bedöms uppfylla 
avstånd till mikropark och närnatur. Söder om Lustigkulla förskola återfinns en idrottsanläggning och 
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större delen av den planerade bebyggelsen inom planförslaget bedöms uppfylla avståndet till denna 
typ av miljö. Dock uppfylls inte Grönstrukturplanens tillgänglighetsmål helt då det saknas entréer till 
större rekreations- och friluftsområden inom 800 m från planområdet. Det närmaste stora 
rekreationsområdet, Boängsskogen, ligger ca 1500 m från planområdet.   
 
Gestaltningsprogram  
Ett gestaltningsprogram har tagits fram för detaljplanen. Programmet utgör ett underlag till 
detaljplanen och syftar till att samordna gestaltningen av den kommande utbyggnaden av området. I 
gestaltningsprogrammet anges huvuddragen för allmän plats.  
 
Planförslaget  
Planförslaget innebär att obebyggd åker- och skogsmark bebyggs. Planförslaget innebär också att delar 
av naturmarken bevaras och att en mindre mikropark skapas.  
 
För att skydda populationen av mindre vattensalamandrar planläggs den sydöstra delen av 
planförslaget som naturmark. Död ved, markhydrologiska förhållanden och den flerskiktade skogen 
skyddas och förstärks här. Salamandervattnet ligger intill en skola och tillgängliggörs för barn. 
Den nordöstra naturmarken planläggs som natur i syfte att skapa bostadsnära rekreation.  Till 
naturmarken har det lämnats rumsliga öppningar mellan bebyggelsen för att enkelt kunna nå naturen.  
 
Spridningssambandet till skogen i väster bryts då planområdet bebyggs, medan sambandet norrut 
bevaras då den nordöstra naturmarken planläggs som natur. Skogen här får behålla sin krontäckning 
för att arter knutna till äldre barrskog fortsättningsvis ska kunna röra sig genom området.  
 
För att möjliggöra en grön mötesplats skapas en mikropark om cirka 3800 m2 centralt inom 
planförslaget. Parkens stomme ska utgöras av de befintliga tallarna i den mån det är möjligt och 
grönskan kompletteras med planteringar. Parken ska innehålla platser för rekreation, möte, lek och ro 
för alla åldrar. Platsens nuvarande kuperade terräng är en kvalitet som beaktas i detaljutformandet av 
parken. Parkens terräng ställer krav på en anpassad höjdsättning av omgivande byggnader. Parkens 
höjd ska vara vägledande vid byggnation av omgivande bebyggelse.  
 
Från parken skapas även två smala gångar som vetter mot naturmarken i nordöst, i syfte att koppla 
ihop de två.  Vegetationen i den mindre huvudgatan fungerar tillsammans med mikroparken och 
naturen omkring området som en spridningsväg i öst-västlig riktning. En allé längs gatan får gärna 
bestå av tallar som bidrar till att förstärka barrskogsambandet. 
 
Planbestämmelser i tillhörande plankarta 
 
PARK                  Parkmark som möjliggör för grönska och sociala möten. 
 
NATUR               Naturmark som möjliggör för bostadsnära rekreation.  
 
Offentlig och kommersiell service 
Förutsättningar 
Det finns ingen offentlig och/eller kommersiell service inom planområdet. På södra sidan av 
Brunnbyvägen finns en förskola och skola. Ca 600 m österut längs Brunnbyvägen finns en 
livsmedelsbutik, en skönhetssalong och ett gym.  
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Förslag och konsekvenser 
Inom planförslaget möjliggörs det för centrumverksamhet, vilket innebär att bland annat närservice, 
café, restauranger, kontor och/eller liknande verksamhet kan etableras. Längs med huvudstråket som 
löper i väster möjliggörs för centrumverksamhet.   
 
Skola och förskola  
Inom detaljplanen planeras det för en större skola med tillhörande fullstor idrottshall. Skoltomten är 
till ytan cirka 25 500 m2 stor och är lokaliserad med hänsyn till dess närhet till huvudstråket och 
naturen. Detaljplanen reglerar skolbyggnadernas omfattning med bestämmelser om största 
byggnadsarea samt högsta tillåtna våningsantal. Detta i sin tur medför att friyta för barn och unga 
säkerhetsställs. Skolområdet ska utformas med god tilltagen friyta och med förutsättningar för aktiv 
lek, lugn lek, återhämtning och pedagogisk verksamhet.  
 
Längs med huvudstråket planeras goda gång- och cykelförbindelser, vilket ses bidra till en trafikmiljö 
för barn. Lågfartsgatan norr om skoltomten ska ha tydliga separerade gång- och cykelvägar för att  
fungera som en trygg skolväg med möjligheter till hämta/lämna-zon.  
 
Förskoleverksamhet möjliggörs inom ett flertal av bostadskvarteren. Förskolegårdarna ska anordnas 
på innegård. Planförslaget möjliggör även för samlingslokal för kulturella- och idrottsliga 
verksamheter i ett av bostadskvarteren.  
 
Planbestämmelser i tillhörande plankarta 
 
C Bestämmelsen C möjliggör bebyggelse för centrumverksamhet. 
 
S  Bestämmelsen S möjliggör bebyggelse för skoländamål. 
 
S1  Bestämmelsen S1 möjliggör bebyggelse för Förskoleverksamhet. 
 
R  Bestämmelsen R möjliggör bebyggelse för besöksanläggning för kulturella- och idrottsliga 

verksamheter. 
 
e1 Största byggnadsarea inom användningsområdet, angivet värde i m2. Komplementbyggnader ka 

inte räknas som en del av byggnadsarean.  
 
Torg, gatunät och trafik 
Förutsättningar 
Området består vid tidpunkten för planläggning av två mindre vägar som leder från Björkkällevägen 
mot ett bostadshus respektive två bostadshus.  
 
Planförslaget ansluter mot Björkkällevägen och Brunnbyvägen som är Alsikes huvudgata som går i 
riktning mot Knivsta och E4:an. Längs med Brunnbyvägen finns gång- och cykelbanor på respektive 
sida om körfälten.  
 
Kollektivtrafikförvaltningen UL trafikerar idag Alsike med busslinjer mot Uppsala Centralstation 
respektive Knivsta station. Busstrafiken passerar planområdet vid Björkkällvägen respektive 
Brunnbyvägen med hållplatserna Lärkdrillsvägen och Finnhagsvägen.  
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Förslag och konsekvenser 
Trafikstrategi  
Gatustrukturen ska utformas enligt Knivsta kommuns trafikstrategi, antagen oktober 2014. I Knivsta 
kommun är gång- och cykeltrafik det mest prioriterade trafikslaget, därefter kommer kollektivtrafik 
och slutligen biltrafik. Målet med trafikstrategin är att främja en väl fungerande balans mellan gång-, 
cykel-, kollektiv- och biltrafik så att alla får tillgång till ett attraktivt och hållbart transportsystem, men 
även tillgång till attraktiva boendemiljöer och en levande stadskärna. 
 
Avtal avseende bostadsbyggande i Alsike, Nydal och ”Nysala” i Knivsta kommun 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2017 att godkänna avtalet om större exploateringar i 
Alsike och Nydal i Knivsta kommun, Avtal avseende bostadsbyggande i Alsike, Nydal och ”Nysala” i 
Knivsta kommun, samt tillhörande promemoria (KS-2017/782). Avtalet innebär att kommunen ska 
möjliggöra sammanlagt 15 000 nya bostäder till år 2057. I avtalet återges även att kommunen ska 
planera dessa områden utifrån gång-, cykel-, och kollektivtrafik som norm. I den tillhörande bilagan 
till avtalet Promemoria om större samlade exploateringar i Alsike och Nydal i Knivsta kommun 
beskrivs detta ytterligare. Avtalet undertecknades efter beslutet i kommunfullmäktige av Knivsta 
kommun, Region Uppsala och Staten.  
 
Trafikutformning 
En övergripande trafikutredning är framtagen och har legat till grund för utformningen av gaturum 
inom detaljplanen och lösningar för att resor till fots, med cykel, kollektivtrafik samt bilpool 
(Trafikutformning för Alsike Nord etapp 2a, 2019-12-05). De lösningar som presenteras bidrar till 
visionen i kommunens trafikstrategi. Kvalitéer som eftersträvas i gaturummen är bland annat att sänka 
bilens hastighet och öka barns möjlighet att röra sig fritt i rummet såväl till fots som på cykel. En 
annan målsättning är att skapa gaturum som ger möjlighet till möten.  
 
Utredningen påvisar även beräkningar för motortrafikflöden. Beräkningen utgår ifrån ett fullt utbyggt 
Alsike Nord, i enlighet med samrådsförslaget, och en exploateringsvolym på 2000 bostäder. 
Beräkningen tar sin utgångspunkt i genomförd parkerings- och mobilitetsutredning för området.  
I utredningen bedöms antalet bilrörelser för boende generera mellan 2130 - 3100 bilrörelser per dygn. 
Därtill kommer kollektivtrafik som använder lokalgator med stombusslinjer, motortrafik för leveranser 
och som genereras av verksamheter i området. Totalt beräknas antalet motortrafikrörelser som 
genereras till i storleksordningen 2400 - 3600 motorfordonsrörelser per dygn under vardagar. 
 
Huvuddelen av biltrafiken som alstras i planområdet förväntas färdas längst Brunnbyvägen i riktning 
mot Gredelbyleden genom Alsike. Med dagens trafikflöden beräknas motortrafikflödet bli i 
storleksordningen 3100-3900 fordon per dygn förbi detaljplaneområdet när samtliga etapper är 
utbyggda. Brunnbyvägen har bedömts klara tillkommande trafik utan att anses vara överbelastad.  
 
Planförslagets gatuutformning och parkeringslösningar understödjer en låg bilanvändning både inom 
planförslaget och för resor till Uppsala och Stockholms arbetsmarknader.  
 
Bilparkering och mobilitet  
I Mobilitets- och parkeringsutrednigen, 2019-12-18, som gjorts för detaljplanen redogörs hur 
parkering för bil och mobilitet ska hanteras för detaljplanen. En utgångspunkt i utredningen är att 
detaljplanen lägger fast flexibla nivåer för parkeringsutbud som löses i samlade anläggningar genom 
parkering- och mobilitetsköp.  
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Parkeringstalet relateras till vilket utbud av närservice och kollektivtrafikresande som finns i 
närområdet inför bygglov. Parkeringstalet är flexibelt utformat och kommer att succesivt sänkas över 
tid. Till parkeringstalet finns en frivillig mobilitetsrabatt som ger byggaktören möjlighet att sänka 
parkeringstalet genom att tillhandahålla olika positiva mobilitetstjänster. Mobilitettjänsterna ska anses 
ge förutsättningar för minskat bilinnehav för de boende och även underlättar resor med kollektivtrafik, 
cykel och bil som tjänst med mera.  
 
Det flexibla parkeringstalet möjliggör att parkeringar och mobilitettjänster bättre kan avspegla 
efterfrågan allt efter att stadsdelen växer fram. Innovation vad gäller olika sätt att lösa mobilitet och 
tillgång till bil skapas. Målsättningen med parkeringstalet är att skapa en hög rörelsefrihet för barn och 
en trygg samt trevlig stadsmiljö för alla till fots. Detta koppla an även till ovannämnt avtal och 
kommunens trafikstrategi. Parkeringstalet finns i sin helhet i bilaga 2 i Mobilitet och 
parkeringsutredningen. 
 
Parkeringstalet utgår från boendesstorlek från tre utgångslägen:  

 Nuläge 
 Ett nytt läge med närservice och mobilitet som tjänst utvecklas  
 Framtida läge när den kommande stationen i Alsike är i bruk  

 
Utredningen redogör parkeringstal och möjlig mobilitetsrabatt för respektive boendeenhet och vilket 
utgångläge som gäller vid bygglovsprövning. Utredningen påvisar också när utgångläget har 
förändrats.  Vilket parkerings- och mobilitetsutbud som ska gälla för en specifik fastighet ska tas fram 
i en särskild utredning innan bygglovsprövning. Mobilitetstjänster kan bland annat vara 
målgruppsanpassad marknadsföring, bilpool, cykelpool för lastcyklar och/eller leveransrum. Fler 
exempel återfinns i ovan nämnd utredning.  
 
P-tal nuläge 

 
Tabellen ovan visar parkeringstal för bil och ramar för mobilitetstjänster i nuläget.  
Källa: Mobilitets- och parkeringsutredning för Alsike Nord etapp 2a.  
 
Mobilitetsrabatten syftar till att sporra byggaktörer till innovation och lösa boendes mobilitet på ett 
hållbart sätt. Hur många parkeringar ett byggprojekt medför och vilken mobilitetsrabatt som ska gälla 
för en specifik fastighet ska tas fram i en särskild utredning innan bygglovsprövning. 
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Lämpligt parkeringstal för verksamheter och skola utreds i en fastighetsspecifik utredning då underlag 
finns för vad som ska byggas.  
 
P-tal för ett nytt läge då närservice och mobilitet som tjänst utvecklas 

 
Tabellen ovan visar parkeringstal för bil och ramar för mobilitetstjänster när närservice och mobilitet som tjänst 
har utvecklas. Källa: Mobilitets- och parkeringsutredning för Alsike Nord etapp 2a.  
 
Hur många parkeringar ett byggprojekt medför och vilken mobilitetsrabatt som ska gälla för en 
specifik fastighet ska tas fram i en särskild utredning innan bygglovsprövning. För att de lägre 
parkeringstalen ska vara applicerbara bör ett baspaket av mobilitetstjänster genomföras av 
byggaktören.  
 
Lämpligt parkeringstal för verksamheter och skola utreds i en fastighetsspecifik utredning då underlag 
finns för vad som ska byggas.  
 
För att kunna tillämpa p-talet för ett nytt läge krävs att följande kriterier är uppfyllda:  

 Ett bussutbud på minst 140 avgångar inom 200 meter från planområdetsgräns, mätt som 
PTAL (se sida 35 i I Mobilitets- och parkeringsutredning för Alsike Nord etapp 2a). 

 En stor matbutik i närområdet 
 Restaurang/café i närområdet (minst en) 
 Post-/paketombud i närområdet (ta emot/skicka) 
 Förskola inom planområdet (minst en) och skola inom närområdet 
 Utbyggd och förbättrad cykelinfrastruktur till Knivsta tätort. Kriteriet tillämpas i dialog med 

Knivsta kommuns gatuenhet. 
 
Ett gångavstånd på 400 meter från planområdesgräns tillämpas som närområde.  
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P-tal när stationen är i bruk 

 
Tabellen ovan visar parkeringstal för bil och ramar för mobilitetstjänster när Alsike station är i bruk. 
Källa: Mobilitets- och parkeringsutredning för Alsike Nord etapp 2a.  
 
Hur många parkeringar ett byggprojekt medför och vilken mobilitetsrabatt som ska gälla för en 
specifik fastighet ska tas fram i en särskild utredning innan bygglovsprövning. 
 
Lämpligt parkeringstal för verksamheter och skola utreds i en fastighetsspecifik utredning då underlag 
finns för vad som ska byggas.  
 
Kriterier för när närservice och kollektivtrafik anses utvecklad:  

 Alsike station öppnad och trafikerad. Totalt kollektivtrafikutbud inom 800 meter på över 200 
avgångar enligt PTAL, varav minst 140 inom 200 meter från planområdetsgräns.  

 
Kommunens parkeringsnorm, antagen 2012-12-11 samt reviderad 2013-10-22, gäller inte för 
detaljplanen. 
 
Mobilitetshus  
I Alsike Nord ska gång- och cykeltrafik främjas inom området, även möjligheterna att resa kollektivt 
ska prioriteras framför bilens framkomlighet. Planområdet har därför utformats för att minska 
bilåkandet och bilanvändningen. Detaljplanen innebär att flertalet fastigheter löses med anvisat 
parkeringsköp genom att byggaktören betalar för varje anvisad parkering som tillhandahålls i 
planerade parkeringsanläggningar, mobilitetshus. Den särskilda utredningen som påvisar antalet 
parkeringsplatser och mobilitetstjänster ska ligga till grund för parkeringsköpet.  
 
Detaljplanen möjliggör för två mobilitetshus med cirka 330 stycken parkeringsplatser. Mobilitetshusen 
syftar till att tillhandahålla olika typer av mobilitetstjänster och ersätter därför traditionella 
parkeringshus. I dessa kan även bilpooler, cykelpooler, mobilitetstjänster samt enklare återvinning 
förläggas. Mobilitetshusen möjliggör även för laddning av elfordon såväl för bil som för cykel.  
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Mobilitetshusens gestaltning beskrivs under rubriken Bebyggelse och gestaltning.  
 
Laddstolpar 
Knivsta kommun ser det önskvärt att omkring 5 stycken laddstolpar placeras i strategiska lägen inom 
planområdet på allmän platsmark. En laddstolpe är inte en bygglovspliktig anläggning. Laddstolparna 
bör främst placeras i närheten av viktiga målpunkter inom planområdet, exempelvis vid 
centrumverksamhet, skola och besöksanläggningar. Laddstolparna bör utformas och placeras med 
hänsyn till stadsbilden, renhållnings- och snöröjningsarbete samt olika trafikslag. För att laddstolparna 
ska kunna användas behöver de synas väl samtidigt som de inte bör sticka ut för mycket från 
omgivningen. Laddstolparna bör vara påkörnings- och väderskyddade, belysta, tillgängliga samt 
utmärkta. 
 
Cykelparkering 
I mobilitets- och parkeringsutredningen (Trafikutredningsbyrån 2019-12-20) föreslås ett 
cykelparkeringstal om minst 1 cykelparkeringsplats i cykelrum eller förråd per beräknat antal 
boendeenhet. Ytterligare föreslås minst 0,5 cykelplatser per lägenhet för besökare eller tillfällig 
användning av boende. Cykelparkeringsplatser utan god möjlighet att låsa fast cykelns ram räknas som 
0 cykelplats, detta gäller inte om cykeln förvaras i ett låst utrymme. Cykelplatser för besökare och för 
tillfällig användning av boende ska placeras i nära anslutning till husets entréer.  
 
För att cykelanvändning ska kunna spela en viktig roll i Alsike krävs även bekväma och funktionella 
cykelparkeringar. Tydliga krav behöver ställas på tillräcklig kapacitet och cykelparkeringars kvalitet 
vad gäller stöldsäkerhet, komfort och utrymme för lådcyklar och cykelkärror liksom enkel laddning av 
elcyklar.   
 
För verksamheter ska besöksparkering för cykel anordnas så efterfrågan vid veckomaxtimmen 
tillgodoses i enlighet med trafikstrategins mål och cykelanvändning. Det medför normalt 
cykelparkeringsplatser för 20-40 procent av antalet samtidiga besökare till och anställda vid 
fastigheten. En projektspecifik bedömning ska genomföras om vilket cykelparkeringstal som ska 
användas vid bygglovsprövning. Detta görs genom en särskild utredning innan bygglovsprövning.  
 
Kommunens nuvarande parkeringsnorm, antagen 2012-12-11 samt reviderad 2013-10-22, gäller inte 
för detaljplanen.  
 
Kollektivtrafik 
Enligt tidigare nämnt avtal (KS-2017/782) innefattar åtgärderna kollektivtrafikmässigt en utbyggnad 
av järnvägen till fyra spår mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm samt en framtida 
tågstation i Alsike. De nya spåren förutsätts anläggas parallellt med befintliga spår. Stationen och 
omgivande system kommer att utformas så att de trafikupplägg som efterfrågas i största möjliga mån 
kan möjliggöras, med hänsyn till samhällsekonomisk effektivitet. Region Uppsala har åtagit sig att 
tillse att det finns god kollektivtrafikförsörjning av området Alsike och även Nydal i Knivsta. 
Regionen har även åtagit sig att tillse att det finns erforderliga medel i Länsplan för regional 
infrastruktur i Uppsala län 2018-2029 för att angöra områdena med gång- och cykelvägar.  
 
Den 31 maj 2018 fattade regeringen beslut om nationell plan för transportsystem 2018-2029 
(N2018/03462/TIF). Planen omfattar bland annat en utbyggnad av fyraspår mellan Uppsala och 
länsgränsen Stockholm/Uppsala. Utbyggnaden möjliggör även att en ny station kan byggas i Alsike. 

mailto:knivsta@knivsta.se
mailto:knivsta@knivsta.se
http://www.knivsta.se/


 
 

 

22 
Samhällsbyggnadskontoret 

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

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

Utbyggnaden är villkorad och förutsätter att Knivsta kommun möter upp med ett ökat 
bostadsbyggande.  
 
Gestaltningsprogram  
Ett gestaltningsprogram har tagits fram för detaljplanen. Programmet utgör ett underlag till 
detaljplanen och syftar till att samordna gestaltningen av den kommande bebyggelsen. I 
gestaltningsprogrammet anges huvuddragen för allmän plats.  
 
Planförslaget  
Planförslaget har utformats utifrån kommunens trafikstrategi och tidigare nämnda avtal. Detta innebär 
att gång- och cykeltrafik har främjats inom området, även möjligheterna att resa kollektivt har 
prioriterats framför bilens framkomlighet. Bilen kommer att ha tillträde överallt inom planområdet, 
men på de gåendes och cyklandes villkor.  
 
Genomförandet av detaljplanen kommer att generera en ökad trafikmängd inom planområdet men 
även på anslutande gator. Det nuvarande och framtida kollektivtrafiknära läget möjliggör dock att 
bilen i större utsträckning kan väljas bort. Gatustrukturen inom planområdet är uppbyggd med en 
huvudgata som ansluter mot Brunnbyvägen samt Björkkällevägen. Från huvudgatan kopplar sedan ett 
nät av lågfartsgator inåt området och den planerade bebyggelsen. Gaturummen är planerade att 
innehålla vegetation som bidrar till ekosystemtjänster, omhändertagande av dagvatten och estetiska 
värden.  
 
Huvudgatan ska utformas väl med en stadsmässig karaktär och utgöra en viktig flödesfunktion för 
fordonstrafik samt ge goda möjligheter för cyklister och gående att röra sig i det offentliga rummet. 
Huvudgatans bredd möjliggör även för att kollektivtrafik ska kunna passera området. Längs med 
huvudgatan finns utrymme att skapa en busshållplats i respektive riktning. På respektive sida av 
huvudgatan ges utrymme för planteringar, men även möjlighet till möbleringszoner med exempelvis 
sittplatser, cykelparkering och kantstensparkeringar. Gatuträd och eventuell annan planering ska bidra 
till ett grönt gaturum med goda förutsättningar för dagvattenhantering. Gaturummet kan på utvalda 
platser göras tillgängligt för uteserveringar.  
 
Inom planområdet utformas gatorna som lågfartsgator där motorfordonen kör på cyklistens och 
fotgängarens villkor. Utformningen prioriterar en trygg miljö för barn. Gatornas bredd kommer att 
upplevs som varierande då regnbäddar och planteringar anläggs på gatornas bägge sidor. 
Planteringarna syftar till att förstärka känslan av ett lågfartsområde, men hjälper även till att ta hand 
om dagvatten och leverera andra ekosystemtjänster. Gatorna omges av förgårdsmark, vilket visuellt 
kan bredda det upplevda gaturummet och möjliggöra för planteringar samt möblering inom 
kvartersmarken.  
 
I plankartan återfinns utsatta höjder för gatorna i området.  
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Figuren ovan visar gatusektioner av den föreslagna huvudgatan, mindre huvudgatan och lågfartsgatorna. På 
respektive sida av gaturummet tillkommer förgårdsmark. Förgårdsmarken kommer att upplevas vara en del av 
gaturummet. Källa: Gestaltningsprogram för Alsike Nord etapp 2a.  
 

          
Bilderna ovan visar exempel på hur gatorna kan komma att möbleras. Källa: Planenheten.   
 
Väg till privata fastigheter  
Detaljplanen reglerar att nya in- och utfarter kan skapas till de privatägda fastigheterna i anslutning till 
planområdet. Fastigheten Vrå 1:212 kommer att få en ny anslutning i norr som angör mot huvudgatan. 
Grannfastigheten Vrå 1:172 kommer att kunna angöra åt söder mot Brunnbyvägen. Fastigheten Vrå 
1:158 får angöring mot planområdets huvudgata.  
 
Torg  
Planförslaget möjliggör för två stycken torg. Det triangelformade torget är beläget längs huvudgatan. 
Torget ses vara en viktig flödesnod dit många människor kan komma att passera på väg in och ut ur 
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området. Ett uppvuxet träd planteras centralt på torget för att ge karaktär. Ett mindre torg planeras inne 
i området och ska utformas som en lummig och stillsam plats som bryter upp bebyggelsen. 
 
    

  
Bilderna ovan visar exempel på hur torgen kan komma att gestaltas. Källa: Gestaltningsprogram för Alsike 
Nord etapp 2a.    
 
Planbestämmelser i tillhörande plankarta 
 
GATA Gator avsedda för områden för både motorfordonstrafik och gång- och cykeltrafik samt 

dagvattenhantering. 
 

TORG Plats för torgbildning, gångtrafik, handel och publik verksamhet. 
 
g1  Markreservat för gemensamhetsanläggning för väg samt vatten- och avloppsledningar.  
 
Tillgänglighet och trygghetsaspekter 
Den fysiska planeringen har en viktig roll i frågan om att förbättra tillgängligheten till viktiga mål-
punkter samt förstärka den upplevda tryggheten i ett område. Exempel på målpunkter kan vara 
busshållplatser, övergångsställen och entréer.  Planläggningen ska främja en från social synpunkt god 
livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper, PBL 2 kap. 3§. Ny byggnad för 
allmänt tillträde ska enligt lag utformas så att den är tillgänglig för personer med 
funktionsnedsättningar och deras livsvillkor, PBL 8 kap. 1 § och 2 §. Tillgängligheten i byggnader och 
på tomter regleras i Plan- och bygglagen(PBL), Plan- och byggförordningen(PBF) samt i Boverkets 
byggregler (BBR) och hanteras vid ansökan om bygglov. 
 
Vid anläggande av allmänna platser eller andra anläggningar som inte är byggnader gäller Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd, BFS 2011:5 (om tillgänglighet och användbarhet för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra 
anläggningar än byggnader). Tillsyn över tillgängligheten utförs av kommunen. 
 
Inom planområdet ska gång- och cykeltrafik prioriteras före biltrafiken. Till det planerade skolområdet 
kan de boende färdas via lokalgatornas gång- och cykelvägar. Till det angränsande naturområdet 
lämnas rumsliga öppningar mellan bebyggelsen för gena och tillgängliga anslutningar. Bebyggelsen 
planeras med variation i såväl arkitektonisk gestaltning som i boendeformer. Att bygga bostäder av 
varierande storlek och boendeform kan främja ett områdes tillgänglighet för många människor med 
olika förutsättningar och i olika stadier i livet. Husen byggs längs gator som utgör ett offentligt 
stadsrum för alla människors vistelse, möten och förflyttning. Genom att bygga för vardagliga möten i 
det lokala grannskapet skapas gemensamma miljöer där invånarna kan vistas. 
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Vid kommande utbyggnad av området ska de allmänna ytorna, så som parkerna, torget och gatorna, 
utformas på sådant sätt att det känns tryggt och säkert för människor att visats där. Det kan bland annat 
göras genom god belysning och genom lägre planteringar som undviker undanskymda sidor. Dessa 
åtgärder kan med fördel också tillämpas på de privata bostadsgårdarna. Inom planområdet finns goda 
förutsättningar att placera gena gång- och cykelvägar intill byggnadernas fasader, vilket också ses ha 
en god effekt för att uppnå trygghet och förebyggande av brott. Den större parken inom planområdet är 
placerad centralt med bostadsbebyggelse på vardera sida. Bostadsbebyggelsen bildar på så vis ”ögon” 
på parken. Planbeskrivningen kompletteras med informationen ovan.  
 
Barnperspektivet  
Barnens intresse och behov i boende-, fritids- och skolmiljö är viktiga aspekter att ta hänsyn till i 
planarbetet. I plan- och bygglagen ställs krav att vid anordnande av tomter ska tillräckligt stor friyta, 
lämplig för lek och utevistelse, prioriteras framför parkering, PBL 2 kap. 7 §.  
 
Detaljplanen innefattar bostäder, skola och diverse verksamheter. Ett genomförande av planen 
kommer därmed att öka närheten till samhällsfunktioner i Alsike och bidra till utökad samhällsservice. 
Planen inkluderar även bostadsnära park- och naturmiljöer, vilket bidrar till närliggande lek- och 
rekreationsmöjligheter.  
 
Området har goda gång- och cykelförbindelser till offentlig service, vilket ses bidra till en trafiksäker 
miljö för barn samt medför att barnen i större utsträckning själva kan ta sig till skola och sina 
fritidsaktiviteter. Det finns även möjlighet att gå eller cykla till Knivsta tätort (cirka 4-5 km från 
planområdet). Alternativt ta någon av de passerande bussarna mot Knivsta tätort eller Uppsala.  
 
Kulturmiljö och fornlämningar 
Planområdet ligger i en fornlämningsrik bygd med flertalet fornlämningar. Människor har bott och 
verkat i området sedan åtminstone bronsålder, då det var beläget i närområdet till en långsträckt 
havsvik. Inom planområdet finns en boplats (Knivsta 257:1). Lämningarna är oftast dolda under 
markytan, men på en boplats återfinns även en skärvstenshög. Vidare finns intill boplatsen ett område 
med sex gravar eller möjliga gravar (Knivsta 14:1, 14:2, 14:3, 14:4, 14:8, 14:9), tillsammans med 
några terrasseringar och/eller röjda ytor (Knivsta 14:5, 14:6, 14:7). Några gravar återfinns även i 
planområdets sydöstra del (Knivsta 474 och 30:1).  
 
Länsstyrelsen har meddelat kommunen att fornlämningarna inte ska vara ett hinder för bebyggelsen 
och att de avser lämna tillstånd till ingrepp i samtliga lämningar inom planområdet, vilket för med sig 
krav på genomförande av arkeologiska för- och slutundersökningar. Inga historiska byggnader eller 
identifierade kulturmiljöer finns inom planområdet.  
 
Kommunen vill upplysa om att det är förbjudet att utan tillstånd rubba, gräva ut, bygga bort, övertäcka 
eller på annat sätt skada en fornlämning utan tillstånd enligt Kulturmiljölagen. 
 
Utredningar  
Större delen av planområdet utreddes arkeologiskt under början av 1990-talet som ett led i 
projektarbetet för den då nya tätorten Alsike stad. De fornlämningar som framkom vid dessa tillfällen 
finns registrerade i Fornreg. (tidigare FMIS).(Planområde Alsike stad, Arkeologisk utredning etapp 1 
1990, Riksantikvarieämbetet Byrån för arkeologiska undersökningar, rapport dnr 1795/90; 
Arkeologisk utredning etapp 2 1990, RAÄ dnr 5484/90, 6564/90).  
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Arkeologerna, Statens historiska museer har även de genomfört en arkeologisk utredning i Alsike. 
Detta utifrån beslut från Länsstyrelsen, 2015-03-23, om att en arkeologisk utredning ska utföras inom 
fastigheten Vrå 1:150 och Vrå 1:68 i Knivsta socken, Knivsta kommun. Vid den arkeologiska 
utredningen (Rapport 2016:2, Arkeologerna, Statens historiska museer) registrerades 12 objekt varav 
fem var registrerade sen tidigare i FMIS (Riksantikvarieämbetets fornminnesinformationssystem). 
Hela eller delar av de fem objekten är nu klassade som lagskyddade fornlämningar. Fyra objekt 
klassades som övriga kulturhistoriska lämningar. Objekten utgörs sammantaget av en skärvstenshög, 
stensättningar, härdar samt fynd av två delar av en malsten. Inga historiska byggnader eller 
identifierade kulturmiljöer finns inom planområdet. 
 

 
 
 
Figuren visar berörda fornlämningarna (R samt ljusblått 
område) samt möjliga fornlämningar (markerat med blå prick) 
inom planområdet (svart heldragen linje). Källa: Knivsta 
kommun.  
 
 
 
 
 
 
 

Dagvatten, vattendrag och miljökvalitetsnormer 
Förutsättningar  
Dagvattenstrategi 
Knivsta kommuns dagvattenstrategi, KS-2017/821, förespråkar lokalt omhändertagande och öppna 
dagvattenlösningar. Dagvattenhanteringen ska användas som ett positivt inslag i närmiljön och gröna 
lösningar som bidrar till ekosystemtjänster ska därmed premieras. Sekundära avrinningsvägar och 
översvämningsytor måste säkerställas och dagvattenhanteringen ska ta hänsyn till ett förändrat klimat. 
Dagvattenhanteringen ska vara kostnadseffektiv.  
 
Recipient och dess statusklassning  
Detaljplaneområdet avvattnas till Pinglaström som rinner vidare söder ut via Trunsta träsk där 
vattendraget byter namn till Knivstaån. Knivstaån rinner sedan vidare till Lövstaån.  
 
Pinglaström/Knivstaån är statusklassade att erhålla måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk 
status i juli 2019 (Vatteninformation Sverige, VISS). Den skologiska statusen beror på 
kvalitetsfaktorerna övergödning samt konnektivitet och morfologi. I korthet kan sägas att statusen 
beror på tillrinning av närsalter och förändrad markanvändning i vattendragets närområde. Den 
kemiska statusen baseras på förekomst av Kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE). 
Pinglaström/Knivstaån har idag inga miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormer beslutas under 2021.  
 
Lövstaåns ekologiska status är måttlig och vattendraget uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. 
Miljökvalitetsnormer för Lövstaån är god ekologisk status samt god kemisk ytvattenstatus till år 2021. 
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Förslag och konsekvenser 
Övergripande dagvattenhantering 
Ett övergripande PM om dagvattenhanteringen för Alsike Nord är framtagen för att påvisa 
dagvattenhanteringen för området i stort. Promemorian ska vara vägledande för hantering av dagvatten 
för Alsike Nord och alla dess etapper. Dokumentet syftar även till att säkerhetsställa att till att de 
framtida miljökvalitetsnormerna för Pinglaström nås. 
 
Dagvattenanläggningar i området ska rena och fördröja 20 mm nederbörd från hårdgjorda ytor. Rening 
och fördröjning av dagvatten sker på den fastighet (kvartersmark som allmän platsmark) som 
genererar avrinning av dagvattnet, i enlighet med kommunens dagvattenstrategi. I den allmänna 
platsmarken finns utrymme för att den ska kunna fungera som en ytterligare säkerhet för att rena och 
fördröja dagvatten, i det fall att dagvattenhanteringen på kvartersmark inte är optimal.  
 
En grundprincip i all dagvattenhantering i området är att naturliga lågpunkter ska reserveras för att 
kunna omhänderta höga flöden. I samrådsförslaget för Alsike Nord etapp 2 föreslogs ett parkstråk, 
med förutsättningar för fördröjning av dagvatten, längs det befintliga dike som är den naturliga 
lågpunkten. Den del av Alsike Nord som återfinns norr om Brunnbyvägen skulle då avvattnas mot 
detta dike. Det planerade parkstråket sträcker sig genom området i nord-sydlig riktning. I framtida 
etapper ska denna principlösning arbetas vidare med. Diket möjliggör på så sätt ytterligare rening 
innan recipienten och den allmänna platsen kan således fungera som en säkerhet.   
 
Dagvattenutredning  
En dagvattenutredning har tagits fram för detaljplanen, Dagvattenutredning för Alsike Nord etapp 2a 
2019-12-11. Den föreslagna exploateringen inom detaljplaneområdet medför en kraftig ökning av 
andelen hårdggjorda ytor och således en kraftig ökning av flöden från detaljplaneområdet. 
Dagvattenhanteringen har utformats för att rena och fördröja 20 mm nederbörd innan utsläpp till 
vattendraget Pinglaström. Kravet om att rena och fördröja 20 mm nederbörd innebär att ungefär 90 
procent av den årliga nederbörden kan renas och fördröjas, (Dagvattenutredning, Ramböll, 2019-12-11 
s.2). De reningsåtgärder som föreslås för allmän plats är främst regnbäddar med bioteknik och för 
kvartersmarken har underjordiska makadammagasin föreslagits då utformningen av kvartersmarken 
inte är specificerad.  
 
Föroreningsberäkningar indikerar att med föreslagna reningsåtgärder för planerad exploatering inom 
detaljplanen, minskar halten för majoriteten av de studerade ämnena i dagvattnet jämfört med 
nuvarande situation. På grund av den ökade hårdgöringsgraden beräknas dock den årliga belastningen 
av samtliga studerade ämnen att öka. För att säkra reningen innan vattnet når recipienten har 
regnbäddar med bioteknik valts.  
 
Resultatet av dagvattenhanteringen påvisar ett robust dagvattensystem för planområdet som 
sammantaget inte försvårar möjligheterna att nå en god vattenkvalitet i recipienten. De föreslagna 
åtgärderna har bedömts vara rimliga och genomförbara då ytor har reserverats i plankartan. 
Detaljplanen kommer att ingå i kommunalt verksamhetsområde för vatten- och avlopp.  
 
Dagvattenhantering på allmän platsmark 
På allmän platsmark ska det dagvatten som genereras där omhändertas. Ytor för dagvattenhantering på 
allmän platsmark ska vara utformade så att de också kan fungera som en garanti för en erforderlig 
rening av dagvatten i det fall att dagvattenhanteringen på kvartersmark inte är optimal efter 
detaljplanens genomförande. 
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Huvudgatan och lågfartsgatorna utgör de mest förorenade ytorna därför har dagvattenanläggningar 
med hög reningsgrad föreslagits. Dagvattnet på gatorna ska tas om hand om i regnbäddar med 
bioteknik som har en god förmåga att binda tungmetaller.  
 
Huvudgatans bredd om 22 meter möjliggör att planerade regnbäddar kan fördröja en nederbördsmängd 
på 30 mm. Syftet med detta är att säkra att allmän plats kan fungera som en garanti. Regnbäddarna 
möjliggör för trädplantering och en grönare upplevelse av gaturummet. Dagvatten från lågfartsgatorna 
planeras också att avledas till regnbäddar med bioteknik. Regnbäddarna planeras att anläggas på båda 
sidor av gatan för att förstärka känslan av ett lågfartsområde.  
 
För de två torgen planeras regnbäddar eller skelettjordar med bioteknik. Dessa ska även kombineras 
med trädplanteringar. Slutligen kommer ett svackdike att anläggas i parken för att omhänderta 
dagvatten.  
 
Ovannämnda åtgärder har säkrats i plankartan genom att tillgodose tillräckliga ytor på allmän 
platsmark för dagvattenhantering.  
 
Dagvattenhantering på kvartersmark  
Utformningen av kvartersmarken är ännu inte specificerad utöver plankartans bestämmelser. Detta har 
medfört att underjordiska makadammagasin har föreslagits som dagvattenhantering för 
kvartersmarken. Inom bostadskvarteren genererar takytor en hög avrinning. Takvatten ska därför 
infiltreras på fastigheten som genererar avrinning. Takvattnet föreslås hanteras lokalt genom 
underjordiska magasin och/eller regnbäddar på gården eller förgårdsmarken.  
 
Plankartan reglerar att det finns tillräckliga ytor att hantera dagvatten på kvartersmark. Detaljplanen 
styr detta genom att reglera största byggnadsarea, att marken inte får bebyggas (så kallad prickmark), 
att marken endast får förses med komplementbyggnader (så kallad korsmark), att takvatten ska 
infiltreras på fastigheten samt att 35 procent av den obebyggda fastighetsarean inte får hårdgöras. 
 
Dagvattenhantering för mobilitetshus 
Detaljplanen möjliggör för två stycken mobilitetshus. Dagvatten från dessa omhändertas främst på 
innergården. Takytor som lutar mot innergården planeras att avvattnas via stuprör till regnbäddar med 
ett jorddjup på minst 0,8 meter. Takytor som lutar mot förgårdsmarken omhändertas på 
förgårdsmarken i makadammagasin.   
 
Plankartans bestämmelser om förgårdsmark tillsammans med att det övre bjälklaget ska vara 
planterbart och kunna hålla ett jorddjup om minst 0,8 meter säkerhetsställer god dagvattenhantering på 
dessa kvarter.  
 
Skyfallshantering  
Dagvattenutredningen omfattar en lågpunktskartering som beskriver hur dagvatten rör sig in i, genom, 
och ut ur området vid extremregn då ledningsnätets kapacitet överskrids. Entréer och tomtmark ska 
höjdsättas så att de är belägna högre än gator och så att gatorna kan fungera som sekundära 
avrinningsvägar vid sådana  tillfällen. Höjderna i plankartan ska vara vägledande vid förprojektering 
av gata och parkmark för att säkerställa detta. Bostadsgårdarna ska så långt som möjligt höjdsättas så 
att dagvatten kan rinna ut mot gata vid skyfall.  Majoriteten av området ska avvattnas mot befintligt 
dike  i naturmark väster om planförslaget, så som det gör innan exploatering. Diket ägs i skrivande 
stund av det kommunala bolaget Alsike Fastighetsaktiebolag som har rådighet över marken.  
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Lågpunktskarteringen har identifierat två potentiella instängda områden där vatten skulle kunna bli 
stående intill byggnader vid skyfall efter planens genomförande. Det ena området ligger i parkmarken 
i planområdets norra del. Höjdsättningen av bebyggelsen  ska  inför genomförandet av detaljplanen  
här göras så att området kan avvattnas genom ytlig avrinning. I det andra området, där huvudgatan 
möter Brunnbyvägen i sydväst, i  ska samma sak ske inför genomförandet. Detaljplanen säkrar i denna 
del också att vatten inte blir stående intill den planerade byggnaden genom att begränsa byggrätten 
med prickmark. Delar av prickmarken längst i sydost ska  fungera som angöringsgata till ovanliggande 
privat fastighet. Vid genomförande av anläggningsgatan ska den utformas med ett avskärande stråk 
som avleder  vatten längs med Brunnbyvägen för att avleda skyfall.   
 
En utbyggnad av detaljplanen påverkar inte översvämningsrisk för bebyggelse nedströms 
planområdet.  
 
Planbestämmelser i tillhörande plankarta 

 
 Marken får inte förses med byggnad.  
 

 Marken får endast förses med komplementbyggnad. Skärmtak, taksprång, balkong, burspråk och 
liknande tillåts.  

 
e1 Största byggnadsarea inom användningsområdet, angivet värde i m2. Komplementbyggnader 

ska inte räknas som en del av byggnadsarean.  
 
e2 Största byggnadsarea är angivet värde i % av egenskapsområdet. Komplementbyggnader ska 

inte räknas som en del av byggnadsarean.  
 
b1  35 % av den obebyggda  fastighetsarean får inte hårdgöras.  
 
b2 Överbyggd gård är tillåtet med max två våningar. Vid överbyggd gård ska det övre bjälklaget 

vara planterbart och kunna hålla ett jorddjup om minst 0,8 meter.   
 
Takvatten ska infiltreras på fastigheten.  
 
Geoteknik 
Ett geotekniskt utlåtande har tagits fram av WSP daterat 2019-09-09.   
 
Aktuellt området utgörs främst av kuperad skogsmark som sluttar mot mer låglänt åkermark i väst och 
syd. Enligt SGU:s jordartskarta utgörs området främst av sandig morän och ytligt berg. I området 
återfinns även enstaka mindre områden med lera, troligen av begränsad mäktighet, återfinns lokalt. 
Det har även noteras en del block i ytan. 
 
Området lämpar sig väl för byggnation. På grund av mycket ytligt berg kan man framåt förvänta sig 
betydande mängd bergschakt beroende på höjdsättning. 
 
Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp  
Knivstavatten är huvudman för det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. 
Planområdet ska kopplas till de allmänna VA-ledningarna.  
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I dagsläget finns ett kapacitetsproblem för spillvatten i Knivsta reningsverk. Arbete pågår för att 
försöka möjliggöra en anslutning till Käppalaförbundets reningsverk för spillvatten. Under tiden det 
arbetet pågår förbereds även en tillståndsansökan för att som alternativ kunna utöka det befintliga 
reningsverkets kapacitet.  
 
Vid projektering ska behovet av brandpost ses över för att säkerställa att brandvattenförsörjning kan 
ordnas.  
 
El, tele, bredband och uppvärmning 
Fjärrvärme 
Fjärrvärmenätet i Alsike försörjs genom Vattenfalls verk i Knivsta. I dagsläget ägs ledningarna i 
Alsike av Veolia, dessa sträcker sig dock inte till eller förbi Alsike Nord etapp 1.   
  
Elförsörjning och telekommunikation  
Vattenfall äger luftledningar inom planområdet, en 10 kV högspänningsledning och 0,4 kV 
lågspänningsledning. Luftledningarna kommer vid utbyggnaden av området att ersättas med 
markförlagda kablar. Nedgrävning av ledningarna bekostas av Alsike Fastighets AB. 
 
TeliaSonera har markförlagda kablar som kommer ersättas med nya vid utbyggnaden av området. 
Befintliga luftledningar och jordkablar som passerar genom planområdet utgår och ersätts med nya 
jordkablar förlagda till allmän platsmark och upplåtna med ledningsrätt. 
 
Inom planområdet planeras för två områden för tekniska anläggningar, så kallade E-områden. E-
områdena är till ytan 10 x 10 meter. Nätstationerna ska i sin gestaltning inspireras av närliggande park 
respektive närliggande bebyggelsen genom utformning och vegetation i närheten av stationerna. 
Detaljplanen styr detta med en bestämmelse om särskild omsorg vid gestaltning.  
 
Avfall 
I det planerade området är grundprincipen att det ska vara lätt att hantera avfall och göra rätt 
återvinning utan bil. Ambitionen är att sophämtning ska ske klimatsmart och icke störande genom 
exempelvis mindre bilar eller elbilar.   
  
Knivsta kommun ansvarar för att hushållsavfall tas om hand. Brännbara hushållssopor och 
komposterbart matavfall hanteras med sopkärl i anslutning till bostaden där kommunen sköter 
transporten.   
  
Inom Knivsta kommun tillämpas FNI, fastighetsnära insamling, vilket innebär att fastighetsägare 
måste se till att de boende kan lämna sopor ifrån sig nära sin bostad. Det ska dessutom finnas 
möjlighet att lämna grovsopor i eller nära huset. Fastighetsägaren ska ordna ett särskilt rum för 
grovsopor eller regelbundet beställa en container där avfallet kan lämnas. Verksamheter inom 
planområdet förutsätts avsätta utrymme för sophantering inom respektive tomt.  
 
Vid nybyggnation av avfallsutrymme ska krav på tillgänglighet och arbetsmiljö uppfyllas. 
Soputrymmen ska utformas och placeras så att källsortering kan ske och så att de kan nås av sopbilar 
utan backande rörelser. Utformningen av utrymmet ska även anpassas så att personer med 
funktionsnedsättning obehindrat kan lämna avfallet. Avfallshantering regleras inte i detaljplanen utan i 
efterföljande bygglov.  
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Störningar  
Alsike Nord etapp 2a ligger mellan järnvägen (Ostkustbanan) och motorvägen (E4) och strax nordväst 
om Stockholm-Arlanda flygplats. Avståndet till järnvägen och motorvägen är dock så stort att 
trafikbullernivåer över rekommenderade riktvärden inte uppnås. Frekventa flygvägar i anslutning till 
flygplatsen är lagda så att tätorterna Knivsta och Alsike inte berörs av flygbuller över 
rekommenderade riktvärden. Beroende på trafikintensitet och vindförhållanden kan dock trafiken både 
på spår, väg och i luften höras i varierande grad och där den upplevda störningen är starkt relaterad till 
den enskilda personens uppfattning om bullerkällan.  
 
Buller  
Vid planläggning ska lokalisering av bebyggelse ske med hänsyn till bullstörningar, PBL 2 kap. 4 § 
och 5 §. Ett byggnadsverk ska också ha de tekniska egenskaper som är viktiga för skydd mot buller, 
PBL kap 8. 4 §. 
 
En bullerutredning är framtagen för detaljplanen daterad 2019-12-17. Då arbetet med detaljplanen 
påbörjades före 2 januari 2015 har nationella riktvärden för trafikbuller samt avsteg från huvudregeln 
enligt Boverks allmänna råd 2008:1 prövats.  
Planförslaget påverkas av vägbuller från Björkkällevägen, Brunnbyvägen och huvudgatan inom 
detaljplanen. På längre avstånd påverkas planförslaget av spårtrafik i väster och E4:an i öster. 
 
En majoritet av bostäderna inom den aktuella planen klarar högst 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid fasad från trafik. Avsteg från huvudregeln enligt Boverkets allmänna råd 
2008:1 måste dock göras för bostäder utmed huvudgatan inom planområdet 
och utmed Brunnbyvägen. Avsteg bör kunna motiveras med anledning av områdets 
ordnade kvartersstruktur och närhet till stråk för kollektivtrafik. 
 
Bostäder utmed den lokala gatan inom planområdet får vid fasad mot väg ekvivalenta ljudnivåer 
omkring 54-57 dBA och maximala ljudnivåer upp till 78 dBA. Bostäder utmed Brunnbyvägen får vid 
fasad mot väg ekvivalenta ljudnivåer omkring 60-61 dBA och maximala ljudnivåer upp till 78 dBA. 
Bebyggelsen utmed dessa vägar är utformad på ett sätt att den lämpar sig väl för genomgående 
lägenheter där minst hälften av bostadsrummen förläggs mot en ”tyst sida”, dvs högst 45 dBA 
ekvivalent ljudnivå, eller i enstaka fall en ”ljuddämpad sida” med i vart fall 45-50 dBA ekvivalent 
ljudnivå.   
 
För eventuella hörnlägenheter vid Brunnbyvägen/Lokal gata, där genomgående planlösningar kan vara 
komplicerat att uppnå, bör tekniska lösningar som maximalt 75% inglasade balkonger ovan tätt räcke 
och med absorbenter i undertak kunna accepteras. Minst hälften av bostadsrummen förläggs då med 
vädringsmöjlighet mot balkongen, där ekvivalenta ljudnivån inte får överstiga åtminstone 55 dBA. Det 
rör ett fåtal bostäder inom planen där ett sådant avsteg från huvudregeln görs, omkring 1% av den 
totala bebyggelsen. 
 
Samtlig bebyggelse i planen har tillgång till en bullerskyddad sida där antingen enskilda eller 
gemensamma uteplatser kan anläggas i anslutning till bostad. Med lämpliga val av 
ytterväggskonstruktioner, fönster och ventiler finns goda möjligheter att kunna åstadkomma en god 
ljudmiljö inomhus i planerade bostäder.  
 
Ingen industriverksamhet i närområdet har identifierats som innebär att riktvärden enligt 
Naturvårdsverkets vägledning om ”Industri- och annat verksamhetsbuller” överskrids inom planen.  
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En majoritet av skolan/förskolans möjliga gårdsyta klarar högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 
dBA maximal ljudnivå. Att få ner maximala ljudnivån på hela gårdsytan är inte rimligt att uppnå då 
tomten där skolan/förskolan ligger är upphöjd i terrängen och att ljudet infaller från långt avstånd 
(spårtrafik) och därmed gör den svår att skärma. Däremot finns en möjlighet att på en del av ytan, i 
närmast anslutning till ena skolbyggnaden, få ner maximala ljudnivån under 70 dBA genom en 2,5 m 
hög lokal bullerskyddsskärm. 
 
Eventuella bulleråtgärder så som plank eller liknande måste utföras utanför vägområdet och vägens 
säkerhetszon på väg 1051. 
 
Planbestämmelser i tillhörande plankarta 
Minst en balkong/uteplats till varje bostad alternativt en gemensam uteplats i anslutning till bostäderna ska 
utföras så att de utsätts för högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå. (PBL 4 kap 
12§ och 14§ punkt 4-5) 
 
Bostäder ska utformas så att minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet får högst 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå utanför fönster.(PBL 4 kap 12§ och 14§ punkt 4-5) 
 
Flyghinderanalys  
En flyghinderanalys är genomförd av Luftfartsverket för detaljplanen daterad 2019-08-23. Följande 
flygplatser omfattas av analysen: Uppsala, Stockholm/Arlanda samt Stockholm/Bromma. 
Flyghinderanalysen visar att planförslaget inte har någon negativ påverkan på flygtrafiken.  
 
Luft  
Knivsta kommun ingår i Östra Sveriges Luftvårdsförbund. SLB-analys (Stockholms Luft- och 
Bulleranalys) som är en avdelning på Miljöförvaltningen i Stockholm, driver även ett system för 
luftövervakning på uppdrag av Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Enligt deras luftföroreningskartor 
ligger årsmedelhalten av partiklar (PM10) för utsläppningsåret 2015 mellan 0-15 µg/m3 (mikrogram 
per kubikmeter) i planområdet, vilket innebär att miljökvalitetsmålet på 15 µg/m3 klaras. Påverkan 
kommer främst från E4:an. PM10 per dygn ligger under 30 µg/m3 och klarar därmed 
miljökvalitetsmålet. Årsmedelhalten av kvävedioxid (NO2) för utsläppsåret 2015 ligger på 5–15 
µg/m3 i planområdet, vilket innebär att miljökvalitetsmålet på max 20 µg/m3 klaras. NO2 per dygn 
ligger på 9–15 µg/m3 i planområdet. Det finns inget miljömål definierat för dygnsmedelvärdet av NO2 
(SLB-analys, 2018).   
  
Vid utbyggnad enligt planförslaget kommer trafikflödet öka inom området och därmed även 
luftföroreningarna, dock beräknas ökningen inte vara betydande och inte göra så att området överstiger 
miljökvalitetsmålet. Smala gaturum med bebyggelse på båda sidorna kommer påverka halterna men 
med prioriteringar för gång, cykel och kollektivtrafik kommer halterna stabiliseras.   
 
Markföroreningar 
Inga kända markföroreningar finns inom planområdet.  
 
Markradon  
All planerad nybebyggelse i Knivsta kommun ska ske på ett radonsäkert sätt och förekomst av radon 
ska noga undersökas inför varje planerad utbyggnad.   
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Riskbedömning 
Räddningstjänst  
Insatstiden för räddningstjänsten är 10 minuter till planområdet. Insatstiden innebär anspänningstid, 
körtid samt angreppstid. Då brandstationen är en deltidsstation, medförs en anspänningstid på 5 
minuter på kvällar och helger. Utöver det ingår någon extra minut för angreppstiden. Åtkomligheten 
för räddningstjänstens fordon säkerställs innan bygglov beviljas. Avståndet mellan räddningstjänstens 
fordon och punkten för räddningsinsats ska maximalt vara 50 meter. Om det allmänna gatu- och 
vägnätet efter detaljutformning inte medger tillräcklig framkomlighet ska en speciell räddningsväg 
anordnas enligt gällande regler.  
 
Räddningstjänsten i Knivsta saknar stegfordon. Därför krävs att trapphusen utförs som Tr2 (förenklat; 
brandsluss mellan trapphuset och lägenheterna) för att klara sig med bara en utrymningsväg från 
bostaden. 
 
Farligt gods 
Planområdet ligger, som närmst, cirka 280 meter från nuvarande järnväg, Ostkustbanan, där farligt 
gods förekommer. Riskfrågor ska beaktas vid fysiskplanering inom 150 meter från transportled för 
farligt gods, varpå detta inte beaktas för detta granskningsförslag.  

GENOMFÖRANDE  
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, fastighetsrättsliga och 
ekonomiska åtgärder som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande. 
Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan ska fungera som en 
vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgörande i frågor som rör fastighetsbildning, 
vatten- och avloppsanläggningar, vägar m.m. regleras genom respektive speciallag.  
 
Organisation och tidplan 
Planarbetet bedrivs med målsättningen att planen ska antas av Kommunfullmäktige 4:e kvartalet 2020. 
 
Huvudmannaskap, arbetsfördelning 
Knivsta kommun är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Det innebär att kommunen 
ansvarar för att gator, parker och andra kommunala anläggningar byggs ut samt ansvarar för drift, 
skötsel och underhåll av dessa. 
  
Respektive byggherre ansvarar för genomförande av åtgärder inom kvartersmark. Ansvar för drift och 
underhåll av anläggningar inom kvartersmark ansvarar framtida fastighetsägare för.  
  
Berörda fastighetsägare har det samlade administrativa och ekonomiska ansvaret för genomförande av 
detaljplanen.  
 
Knivstavatten AB är huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen, VA, i Knivsta 
kommun. Det innebär att Knivstavatten AB ansvarar för utbyggnad av samt drift och underhåll av den 
allmänna VA-anläggningen. 
  
Därutöver kommer det att finnas huvudmän för el-, kommunikations- och fjärrvärmeledningar i 
området.  
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Ansvarsfördelning:   
Kommunens samhällsbyggnadskontor ansvarar för  

o att upprätta detaljplan 
o att anlägga allmän platsmark 
o drift och underhåll av allmän platsmark 

 
Kommunens enhet för mark och exploatering ansvarar för  

o att upprätta exploateringsavtal 
 
Kommunens bygg- och miljökontor ansvarar för  

o myndighetsutövning vid bygglov och miljötillsyn  
 
Exploatören (Alsike Fastighets AB) ansvarar för 

o att bekosta detaljplanens upprättande med tillhörande utredningar och program 
o att bekosta samtliga investeringsåtgärder inom allmän platsmark som är en följd av 

denna detaljplan. 
o att bekosta nödvändiga exploateringsåtgärder utanför planområdet 
o att bekosta och utföra nya väganslutningar till fastigheterna Vrå 1:172 samt Vrå 1:212 
o att bekosta erforderliga åtgärder avseende ledningar      
o att blivande byggherrar förbinder sig att följa intentionerna i gestaltningsprogrammet. 

Processen för detta ska förtydligas i exploateringsavtalet 
o att bekosta erforderliga anläggningar för vattenförsörjning och avlopp enligt separat 

exploateringsavtal med Knivstavatten AB 
 

Knivstavatten AB ansvarar för 
o att anlägga det allmänna VA-nätet 
o drift och underhåll av det allmänna VA-nätet  
o att träffa skötselavtal gällande dagvattendammar med kommunens park- och 

naturenhet 
 

Respektive byggherre/exploatör/fastighetsägare ansvarar för  
o nybyggnation inom kvartersmark 
o att mätningar, undersökningar och andra kontroller inom kvartersmark utförs enligt 

bestämmelser i denna detaljplan och i gällande lagstiftning  
o att eventuella markföroreningar rapporteras till tillsynsmyndighet  
o att bekosta de arkeologiska utredningar som är nödvändiga  
o att utföra lokal fördröjning och rening av dagvatten (enligt upprättad 

dagvattenutredning) inom fastigheten innan det når Va-huvudmannens ledningar 
 

Lantmäterimyndigheten ansvarar för 
o handläggning av erforderliga fastighetsbildnings-, anläggnings- och ledningsrättsåtgärder samt 

fastighetsregleringar 
 
Tekniska åtgärder 
Vatten och avlopp 
Planområdet ska kopplas till den allmänna VA-anläggningen. 
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VA-huvudmannen (Knivstavatten AB) ansvarar för att upprätta förbindelsepunkt för allmänna VA-
ledningar i fastighetsgräns. Exploatörerna ansvarar för byggnation av fastighetens VA-installation. 
Exploatören/fastighetsägaren ska om inget annat avtalats skicka in servisanmälan och betala 
anläggningsavgift innan de får ansluta till det kommunala VA-nätet. VA-huvudman gör inkopplingen 
till fastighetens nät. Eventuellt behov av byggvatten ska anmälas i förväg till VA-huvudman.  
 
Dagvatten 
Planområdet ska ingå i verksamhetsområde för dagvatten. 
 
Dagvattenanläggningar för fördröjning dimensioneras för rening och fördröjning av 20 mm nederbörd. 
Denna dimensioneringsförutsättning gäller såväl allmän platsmark som kvartersmark. Vid ett 
omhändertagande av de första 20 mm nederbörd kan ungefär 90 % av den årliga nederbörden fördröjas 
och renas. Denna fördröjning och rening är en förutsättning för att detaljplanen ska kunna genomföras 
och regleras bl.a. i exploateringsavtalet. 
 
Fördjupade dagvattenutredningar behöver ske för fastigheterna i samband med exploatering. 
 
Ansvarsgränser för dagvattenanläggningar på allmän plats regleras i särskilda överenskommelser för 
respektive anläggning eller anläggningstyp, i enlighet med Knivsta kommuns dagvattenstrategi. 
 
VA-huvudmannens respektive fastighetsägares ansvar för dagvattenhantering regleras i Lagen om 
allmänna vattentjänster, LAV, Lag (2006:412) och kommunens allmänna bestämmelser för 
användande av Knivsta kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA. 

Fjärrvärme och energi 
I nuläget finns det inte möjlighet att ansluta planområdet till fjärrvärmenätet. 
Energifrågan kommer att utredas vidare inom ramen för kommande planprogram. Ambitionen är att 
Alsike ska vara klimatneutralt i bebyggelsen på områdesnivå när hela Alsike är utbyggt. Fjärrvärme 
kan vara ett alternativ men framför allt kretsloppsbaserad förnyelsebar lokal värme- och 
energiproduktion. Byggherrar kommer att uppmuntras till nytänkande. 
 
Markföroreningar 
Eventuella markföroreningar ska tas bort i samband med byggnation och rapporteras till ansvarig 
tillsynsmyndighet. Marken ska uppnå kraven för känslig markanvändning innan bostäder och/eller 
skola får uppföras. 
 
Buller 
Under byggtiden ska Naturvårdsverkets allmänna råd (2004:15) om buller från byggplatser följas.  
 
Nödvändiga bullerdämpande åtgärder för Vrå 1:158 bekostas av exploatören. Detta regleras i 
exploateringsavtalet. 
 
Ledningar 
Eventuell el-, kommunikations- och fjärrvärmeanslutning ska klarläggas i samråd med respektive 
ledningsinnehavare. Även ändring/flytt av ledningar ska samrådas med ledningsinnehavare. 
 
Det åligger byggherren att undersöka om det finns ledningar inom fastigheten. 
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Byggherren ska kontakta berörda ledningsägare i god tid. Utsättning av befintliga kablar ska begäras 
innan arbetena sätts igång. Befintliga anläggningar måste hållas tillgängliga för berörda ledningsägare 
under byggtiden. 
 
Markägoförhållande  
Fastigheter helt eller delvis inom planområdet samt fastighetsägare 
Vrå 1:137 Knivsta Kommun 
Vrå 1:150 Alsike Fastighets AB 
Vrå 1:158 Privatägd 
Vrå 1:168 Alsike Fastighets AB 
Fastigheter i anslutning till planområdet som berörs av genomförandet av planen samt 
fastighetsägare 
Vrå 1:172 Privatägd 
Vrå 1:212 Privatägd 
 
Konsekvenser för berörda fastigheter 
Vrå 1:137 
Allmän platsmark samt E-områden (tekniska anläggningar) ska regleras till denna fastighet från i 
huvudsak Vrå 1:150 men även från del av Vrå 1:158 (väg). De delar av Vrå 1:137 som enligt 
planförslaget ligger inom kvartersmark ska regleras till fastigheten Vrå 1:150.  
 
Vrå 1:150 
Fastigheten kommer att regleras/styckas i ett antal kvarter. Det är möjligt att respektive kvarter 
kommer att delas i flera fastigheter.  Fastigheten är belastad med servitut till fastigheterna Vrå 1:168, 
Vrå 1:172 samt Vrå 1:212. Del av fastigheten regleras till fastigheten Vrå 1:172 för väganslutning till 
Brunnbyvägen. Fastigheten (alternativt Vrå 1:168 beroende av förrättningen) är avsedd att belastas 
med gemensamhetsanläggning för infart till fastigheten Vrå 1:212 samt de nya angränsande 
bostadskvarteren norr och söder om g1-området. Servitut till Vrå 1:168 kommer att kunna upphävas 
och servitut till Vrå 1:172 kommer att kunna upphävas då ny infart till Vrå 1:172 har färdigställts. 
 
Vrå 1:158 
Fastighetens infart från Björkkällevägen kommer enligt planförslaget ersättas av allmän platsmark.  
Den del av infartsvägen som enligt detaljplanen ska vara allmän platsmark regleras till Vrå 1:137. 
Fastigheten får en ny anslutning direkt till planområdets huvudgata. 
 
Vrå 1:168 
Är tänkt att regleras och omfatta kvartersmark för bostäder mm i den södra delen av planområdet. 
Fastigheten belastas med gemensamhetsanläggning för infart till fastigheten Vrå 1:212 samt de nya 
angränsande bostadskvarteren norr och söder om g1-området. 
 
Vrå 1:172 
Fastigheten kommer att få en ny infart från Brunnbyvägen. Marken som behövs för den nya infarten är 
tänkt att regleras till fastigheten från Vrå 1:150. Kommunalt vatten- och avlopp kommer att förläggas i 
den nya infartsvägen till Vrå 1:172 med anslutningspunkt även till fastigheten Vrå 1:212. Vrå 1:172 
kommer att belastas med ledningsrätt.  
 
Vrå 1:212 
Fastigheten kommer att nås från den nya gatan i planområdet via gemensamhetsanläggning. 
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Fastighetsrättsliga frågor  
Fastighetsbildning  
När detaljplanen har vunnit laga kraft kan aktuella fastighetsrättsliga åtgärder genomföras. 
 
En fastighet ska både vid ombildning och vid nybildning vara lämplig för sitt ändamål samt uppfylla 
krav på tillgänglighet. Lantmäterimyndigheten prövar lämpligheten vid förrättning.  
Kommunen har med stöd av detaljplanen rätt att lösa in allmän plats utan överenskommelse med 
berörd fastighetsägare. 
 

Gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter  
Eventuell el-, kommunikations- och fjärrvärmeanslutning ska klarläggas i samråd med respektive 
ledningsinnehavare. Även ändring/flytt av ledningar ska samrådas med ledningsinnehavare.  
 
Ansökan om lantmäteriförrättning 
Alsike Fastighets AB ansöker om och bekostar lantmäteriförrättningar för genomförande av planen där 
Alsike Fastighets AB är berörd fastighetsägare. 
 
Kommunen ansöker om och bekostar eventuell lantmäteriförrättning mellan kommun och 
privatperson. Reglering av kostnader mellan Alsike Fastighets AB och kommunen sker genom 
exploateringsavtalet. 
 
Ekonomi och avtal  
Plankostnadsavtal  
Detaljplanen bekostas via plankostnadsavtal som undertecknats mellan kommunen och Alsike 
fastighets AB. Det innebär att ingen planavgift uttas i samband med bygglov för den byggrätt som 
planen medger om inte annat anges. 
  
Exploateringsavtal  
Ett exploateringsavtal daterat 1992-04-13 har upprättats mellan kommunen (dåvarande Uppsala 
kommun) och Alsike Fastighetsaktiebolag AB. Avtalet reglerar byggande av vatten och 
avloppsanläggningar, gator och övrig allmän plats samt övriga gemensamma anläggningar, 
kostnadsfördelning, tidplan, betalningsplan och överlåtelse av mark m.m. Med stöd av detta avtal ska 
kommunen och bolaget samt Knivstavatten AB träffa ett exploateringsavtal för denna detaljplan som 
mer i detalj reglerar utbyggnaden av vatten och avlopp, gator och övriga allmänna platser och övriga 
gemensamma anläggningar samt parkeringsorganisationen m.m.  
 
Knivstavatten AB tecknar separat exploateringsavtal med Alsike Fastighets AB gällande den allmänna 
VA-anläggningen. 
 
Knivsta kommun och Knivstavatten AB tecknar genomförandeavtal gällande samordnad utbyggnad av 
väg och VA-anläggning. Ansvaret för blivande dagvattenanläggningar klargörs och fördelas i samråd 
mellan Knivsta kommun och Knivstavatten AB inför genomförande av detaljplanen. 
 
Alsike Fastighets AB överlåter allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap till kommunen 
utan ersättning. 
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Bygglovavgift 
När detaljplanen har vunnit laga kraft har fastighetsägaren rätt att söka bygglov enligt detaljplanen. 
Bygglovavgiften debiteras enligt kommunens gällande bygglovtaxa.  
 
VA-taxa 
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten, avlopp, spillvatten och dagvatten. 
När förbindelsepunkt för vattentjänsterna meddelats fastighetsägaren infaller avgiftsskyldighet enligt 
lagen om allmänna vattentjänster. Anläggningsavgiften faktureras den som vid meddelandet äger 
fastigheten enligt då gällande VA-taxa, om inget annat avtalats. Om fastigheter bygger ut eller ändrar 
ändamål finns skyldighet att meddela detta till Roslagsvatten enligt av kommunen antagen ABVA, 
allmänna bestämmelser för vatten och avlopp. 
 
Administrativa frågor  
Huvudmannaskap  
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet.  
 
Genomförandetid  
Planens genomförandetid är 15 år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Under 
genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och 
detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång 
fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till 
ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt). PBL 4 kap. 21 §. 
 

MEDVERKANDE I PROJEKTET  
Förslaget har tagits fram av kommunförvaltningen i samarbete med Alsike Fastighetsaktiebolag.  
Konsulter från Ramböll, SWECO, KTH Arkitekturskolan Ljus & design, Erséus arkitekter, 
Trafikutredningsbyrån TUB, Akustikkonsulten, WSP, Spridd, White, Calluna och Nivå 
Landskapsarkitektur AB har medverkat i framtagandet av underlagsmaterial till planen.   
 
 
KOMMUNFÖRVALTNINGEN  
Samhällsbyggnadskontoret  
  
Moa Odin   Sara Andersson Gabriella Garpefjäll 
Planchef   Planarkitekt  Planarkitekt 
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