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Sammanträde med samhällsutvecklingsnämnden 

Tid: Måndag den 26 april 2021, kl 13:00  

Plats: Distansnärvaro och Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus 

Ordförande: Jacob Risberg (MP) 

Sekreterare: Eva Paulsrud 
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Föredragningslista  Dnr 

1. Upprop   

2. Justering (förslag måndag 3 maj 2021)   

3. Godkännande av dagordning   

4. Anmälan av delegationsbeslut 

a) BAB delegationslista februari - mars 2021 

b) Delegationslista Gräv- o TA-tillstånd 
februari-mars 2021 

c) Ordförandebeslut skogsbruksåtgärder 
Kungshamn-Morga 2021-04-14 

  

5.  Informationsärenden 

a)  Information om detaljplan Fornåsa (Elin 
Hedström) 

b) Information om detaljplan Furulund (Elin 
Hedström) 

c) Information om Brunnby 5:1 m. fl. (Elin 
Hedström) 

d) Information om samråd inom 
vattenförvaltning (Carin von Köhler) 

e) Information om friluftslivets år 2021 (Josefin 
Edling) 

f) Information om strategi för tätorternas 
utemiljöer (Josefin Edling) 

g) Information om yttrande på remiss – 
Riksintresse kommunikationer i Uppsala län 
(Alexander Jonsson) 

h) Information om synpunkter på 
kommunstyrelsens ramar/budget 2022 (Emma 
Lundbergh) 

i) Information om jakt inom Knivsta kommun 
(Josefin Edling) 

  

 Beslutsärenden   
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6. Programsamråd för detaljplan för 
Myrberget, Vrå 3:1 (Andree Dage) 

SUN-2021/137 

7. Startbesked investering Boängsvägen 
 (Kristofer Kvarnström) 

SUN-2021/145 

8. Motion 2020:10 från Lotta Wiström (L) - 
Bilda ett naturreservat på kommunal mark i 
södra Lunsen 
(Carin von Köhler) 

SUN-2020/511 

9. Upphandling av tekniska konsulter 
(Kristofer Kvarnström) 

 
SUN-2021/94 

10. Uppföljning av kontrollmoment motstridiga 
mål 
(Liza Larsen Ogden) 

SUN-2021/147 

11. Ekonomisk uppföljning per mars för SUN 
2021 
(Edvin Johansson) 

SUN-2021/4 

 
 



BAB Rapport 1.8

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

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

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

Från: 2021-02-01 Till: 2021-02-28 Utskrift: 2021-03-02

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

BAB 2020-048 Bifall 2021-02-26 Annika Rönnberg 11 125 kr

BAB 2020-050 Bifall 2021-02-23 Annika Rönnberg 583 kr

BAB 2021-003* Bifall 2021-02-24 Annika Rönnberg 6 786 kr

BAB 2021-005 Bifall 2021-02-09 Annika Rönnberg 3 575 kr

BAB 2021-007* Bifall 2021-02-11 Annika Rönnberg 8 001 kr

Summa: 30 070 kr

Antal poster: 5 st

Total summa: 30 070 kr

Totalt antal poster: 7 st



BAB Rapport 1.8

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

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

Avskrivna ärenden

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

BAB 2021-001 Avskrivet 2021-02-05 Annika Rönnberg 0 kr

BAB 2021-006 Avskrivet 2021-02-25 Annika Rönnberg 0 kr

Summa: 0 kr

Antal poster: 2 st

Total summa: 30 070 kr

Totalt antal poster: 7 st



BAB Rapport 1.8

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

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

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

Från: 2021-03-01 Till: 2021-03-31 Utskrift: 2021-04-06

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

BAB 2018-058 Bifall 2021-03-09 Annika Rönnberg - 36 600 kr

BAB 2020-054 Bifall 2021-03-01 Annika Rönnberg - 50 000 kr

BAB 2021-005 Bifall 2021-03-29 Annika Rönnberg 62 791 kr

BAB 2021-009 Bifall 2021-03-24 Annika Rönnberg 16 750 kr

BAB 2021-010 Bifall 2021-03-10 Annika Rönnberg 5 500 kr

BAB 2021-011 Bifall 2021-03-10 Annika Rönnberg 2 486 kr

BAB 2021-012 Bifall 2021-03-15 Annika Rönnberg 5 500 kr

BAB 2021-014* Bifall 2021-03-17 Annika Rönnberg 3 750 kr

BAB 2021-016 Bifall 2021-03-18 Annika Rönnberg 5 500 kr

BAB 2021-018 Bifall 2021-03-25 Annika Rönnberg 20 455 kr

BAB 2021-019* Bifall 2021-03-31 Annika Rönnberg 4 425 kr

Summa: 40 557 kr

Antal poster: 11 st

Total summa: 40 557 kr

Totalt antal poster: 11 st



BAB Rapport 1.8

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

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

Avskrivna ärenden

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

Summa: 0 kr

Antal poster: 0 st

Total summa: 40 557 kr

Totalt antal poster: 11 st







 
 

 

Samhällsutvecklingsnämnden Ordförandebeslut  Diarienummer 
 2021-04-14 SUN-2021/158 
 

 

 

 

 

 

 

Beslut om tillstånd för skogsskötselåtgärder inom naturreservatet 
Kungshamn-Morga, Knivsta kommun, dnr 521-7754-2020 
SUN-2021/158 
 
Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att inte överklaga Länsstyrelsens delbeslut om 
tillstånd för skogsskötselåtgärder i naturreservatet Kungshamn-Morga.  
 
 
Delegationsgrund 
 
Beslutet är fattat med stöd av samhällsutvecklingsnämndens delegationsordning, s 5 
(delegation enligt kommunallagen 6:39).  
 
Sammanfattning 
Sommaren 2020 avverkningsanmäldes en del områden i naturreservatet Kungshamn-Morga, 
som ägs av en stiftelse, men förvaltas av Länsstyrelsen och till liten del, av Knivsta 
kommun.  Länsstyrelsen lade då ett interimistiskt förbud att avverka där utan tillstånd. Nu har 
Länsstyrelsen fattat beslut om att tillåta avverkningar i delar av reservatet.  
 
Åtgärderna som Länsstyrelsen har beslutat om att tillåta  handlar om gallring och plantering, 
men inga slutavverkningar. Brukarna föreläggs att ta hänsyn till naturvärden och också till 
stigar och leder. Det rör sig om skonsamma skogsbruksåtgärder i mindre områden som idag 
är triviala både vad gäller rekreations- och naturvärden. De skogsbruksåtgärder som Lst har 
beviljat är sannolikt till fördel för friluftslivet och inte till nackdel för naturvärdena.  
 
Kommunen har möjlighet att överklaga beslutet innan den 21 april 2021. Förvaltningens 
bedömning är att Länsstyrelsen har gjort kloka avvägningar och förordar således att inte 
överklaga.  
 
 
 
Jacob Risberg 
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Handläggare 
Andree Dage 
Planhandläggare 

Tjänsteskrivelse 
2021-03-30 

Diarienummer 
SUN-2021/137 

   
 

Samhällsutvecklingsnämnden  

Programsamråd för detaljplan för Myrberget, Vrå 3:1 
 
Förslag till beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner förslaget för programsamråd 
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med planprogrammet är att utreda vad området lämpar sig bäst till, att undersöka vilka 
ytor som bör bevaras som natur för att säkerställa gröna kopplingar och vilka ytor som 
passar för byggnation. Utredningen tittar framför allt på var det är lämpligt med bostäder, 
förskola och LSS-boende. Undersökningen gäller en bebyggelse på 200 till 400 bostäder i 
blandade former, där bostäderna närmast Ar potentiellt kan kombineras med mindre 
verksamheter. Dock inte störande verksamheter. 
 
Planprogrammet är översiktligt då det identifierar vilka frågor som behöver undersökas 
vidare i en detaljplaneprocess men samtidigt avgränsar dess ramar för viss bebyggelse.  
 
Bakgrund 
Planbesked beviljades i juni 2015 och planarbetet påbörjades juni 2020. 
 
Planområdet är ungefär 28,5 ha och utgörs av fastigheterna Vrå 3:1, 1:137, Brunnby 8:1 och 
9:1. Området är beläget i östra Alsike, öster om bebyggelsen vid Villebrådsgatan, ca 500 m 
väster om E4:an, söder om detaljplanearbetet för Träfallet och norr om verksamhetsområdet 
Ar. Området består delvis av skogsmark, kalhygge, berg i dagen och en gammal deponi för 
trädgårdsavfall. 
 
Området är delvis planlagt sedan tidigare. I väster finns detaljplanen Boängsåsen från 2005 
som reglerar området som natur. I söder finns detaljplanen Ar företagspark, Norra delen från 
2010 som reglerar området som natur. 
 
Planprogrammet är översiktligt då det identifierar vilka frågor som behöver undersökas 
vidare i en detaljplaneprocess men samtidigt avgränsar dess ramar för viss bebyggelse.  
 
Översiktsplan 2017 
Kommunens översiktsplan som antogs 2017 beskriver att Alsike ska utvecklas. Det aktuella 
området är utpekat som ”Prioriterat utvecklingsområde för bebyggelse”. I detta ingår 
möjliggörande av nya bostäder, verksamheter och grönområden. Bedömningen är att 
förslaget är förenligt med kommunens översiktsplan. 
 
Programmets innehåll 
Programmet föreslår bebyggelse och bevarande av natur samt möjliggörande för 
kvartersparker i mitten av området. Förslaget medför mellan 200 till 400 bostäder beroende 
på boendeformer som i detta tidiga skede föreslås vara småskaligt och blandat. 
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Övergripande situationsplan för markanvändning 
 
Vatten- och avlopp 
I dagsläget råder kapacitetsbrist i kommunens avloppsverk. Detta innebär att bebyggelse 
enligt programsamrådet inte dagsläget inte är prioriterad för att anslutas. En framtida 
detaljplan kommer inte kunna antas förrän detta är åtgärdat och kapaciteten har förstärkts i 
det kommunala avloppsverket. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Kostnaderna för planläggning regleras enligt plankostnadsavtal med kostnadsavdrag enligt 
beslut för byggherreplan och utökad medborgardialog, totalt 15 %. Kostnaderna för 
genomförandet av en detaljplan regleras genom ett exploateringsavtal och tas fram om det 
blir aktuellt. Kommunen kommer enligt förslaget bli huvudman för allmän plats och bära 
kostnader vad gäller drift av allmän plats. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Planprogram 
Naturvärdesinventering 
Ekosystemtjänstanalys 
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Bullerutredning 
Dagvattenutredning 
Utökad medborgardialog för Myrberget 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Fastighetsägare/planbeställare 
Planenheten 
 

 
 
 

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

I programförslaget planeras för en förskola. I dagsläget består planområdet av ett 
grönområde som enligt förslaget delvis föreslås bebyggas. Vidare pekar det ut plats för 
bostadsbebyggelse med tillhörande infrastruktur. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
I arbetet har barn har intervjuats gällande behov och önskemål. Det har också genomförts 
enkätundersökning av barn. För val av förskola har förskolepersonal intervjuats. I kommande 
arbete ska frågan om risker i och med närheten till Ar undersökas vidare vilket påverkar den 
aktuella föreslagna förskolelokaliseringen. 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
I och med att området är ett grönområde som delvis kommer bebyggas så minskar 
tätortsnära grönområden. I det föreslagna programmet har avvägningen varit att bevara 
uppvuxen skog. 
 
 
 
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 



P
lan

grogram
 för M

yrb
erget - 2021-03-30

Samrådshandling
Planprogram för Myrberget, Vrå 3:1,

Knivsta Kommun, Uppsala län

Handläggare:    Datum:    Diarienummer:
Andree Dage   2021-03-30  SBK-2011-000011

Programsamråd mellan 5 maj till den 9 juni år 2021

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



02 03

P
la

n
gr

og
ra

m
 fö

r 
M

yr
b

er
ge

t -
 2

02
1-

03
-3

0
P

lan
grogram

 för M
yrb

erget - 2021-03-30

Medverkande

Planprogrammet framtaget på beställning av Knivsta Kommun:

Andree Dage, Planhandläggare
Carin von Köhler, Kommunekolog
Josefin Edling, Natur- och parkchef
Kristofer Kvarnström, Gatuchef
Frida Wilhelmsson, Granskare detaljplan

Planprogrammet framtaget av byggherregruppen:

Lars Kylin, TB-Gruppen Bostad AB, VD
Caroline Mörnås,  Utopia Arkitekter AB, Projektledare
Mattias Litström, Utopia Arkitekter AB, Ansvarig arkitekt
Viktor Becker, Utopia Arkitekter AB, Handläggande arkitekt
Pontus Suchowiak, Utopia Arkitekter AB, Medverkande arkitekt
Mikaela Arvidsson, Svefa AB, Planarkitekt

Innehållsförteckning

01 - Förutsättningar

Inledning     08.
Gällande dokument    10.
Utredningar     12.

02 - Process

Platsbesök     18.
Medborgardialog    19.
Vad lärde vi oss?     20.

03 - Analys

Gatustruktur     24.
Stadsstruktur     25.
Grön  & blå struktur    26.
Utbildning & knutpunkter    27.

04 - Förslag

Övergripande strategi    30.
Konceptdiagram     32.
Gatusektion     38.
Kluster      39.
Möjlig ytfördelning    40.
Säkerhetsavstånd    42.

05 - Konsekvenser

Konsekvenser     44.
Vad är nästa steg?    46.
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Vad är ett planprogram?

P
lanbesked

B
egöran om

planbesked

P
lanprogram

P
lanförslag

Sam
råd

G
ranskning

A
ntagande

Ö
verklagande

Laga kraft

G
ransknings-
utlåtande

Sam
råds-

redogörelse

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Mer information om hur planprocessen 
går till finns att läsa på kommunens 

hemsida www.knivsta.se

PLANPROGRAM DETALJPLAN

Här är vi nu!

Planprocessen:

1. Begäran om planbesked

Ett planbesked är ett beslut om planenheten kan påbörja 
ett detaljplanearbete eller inte. Kommunen är då 
skyldig att inom fyra månader meddela om och när en 
planläggning ska påbörjas.

2. Planuppdrag
Genom att ge ett positivt planbesked visar kommunen att 
planenheten har för avsikt att starta ett detaljplanarbete. 
Ett planbesked är inte juridiskt bindande och 
garanterar därmed inte att kommunen kommer påbörja 
planläggning för området.

3. Planprogram

För att underlätta arbetet med detaljplaner kan 
kommunen i vissa fall välja att upprätta ett program 
för ett område. Planprogram tas ofta fram när större 
områden ska planeras och kan leda vidare till en eller 
flera detaljplaner, som i det här fallet där det under 
planbeskedet fattades beslut om att ett planprogram 
ska tas fram för Myrberget. I planprogrammet anges 
utgångspunkter och mål för den fortsatta planeringen. 
Samhällsutvecklingsnämnden fattar beslut om förslag 
på programsamråd.

4. Planförslag

Kommunen tar fram ett planförslag tillsammans med 
fastighetsägaren/exploatören. I det här fallet när det 
är en byggherreplan finns även deras konsulter som 
stöd för kommunen. Syftet är att se till så att mark- 
och vattenområden används på bästa sätt utifrån ett 
helhetsperspektiv och en sammanvägning av flera olika 
intressen.

5. Samråd

Vid samråd finns ett detaljplaneförslag, med plankarta 
och planbeskrivning. Förslaget skickas ut till 
myndigheter, organisationer, fastighetsägare och de som 
bor inom eller på angränsande fastigheter, för att de ska 
ta del av förslaget och få möjlighet att lämna synpunkter 
på det. I Knivsta finns planförslagen även tillgängliga 
på kommunens hemsida och i kommunhuset. Syftet 
med samrådet är att kommunen ska få ett bättre 
beslutsunderlag genom att samla in kunskap och fakta 
om det berörda området. Med den informationen ska 
planhandläggaren sedan kunna arbeta vidare med 
detaljplanen.

6. Samrådsredogörelse

Efter samrådet gör kommunen en samrådsredogörelse 
där alla synpunkter som kommit in under samrådet 
sammanställs och bemöts. Samrådsredogörelsen ligger 
till grund för eventuella ändringar av förslaget.

7. Granskning

Innan kommunen kan anta en detaljplan ska 
planförslaget göras tillgängligt för granskning. Precis 
som under samrådet ger granskningen de berörda 
återigen en möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

8. Granskningsutlåtande

Efter granskningstiden sammanställer och bemöter 
kommunen de inkomna synpunkterna i ett 
granskningsutlåtande.

9. Antagande

Vid antagande redovisas det slutgiltiga förslaget för 
politikerna i SUN eller kommunfullmäktige beroende 
på detaljplanens omfattning. Det är politikerna som 
beslutar om att anta detaljplanen eller inte.

10. Överklagande/Överprövning

Efter antagande kan detaljplanen överklagas. 
Överklagandet måste ske inom tre veckor från att 
det justerade protokollet sitter uppe på kommunens 
anslagstavla. För att ha rätt att överklaga ska man 
vara berörd av detaljplanen och senast under 
granskningstiden ha framfört skriftliga synpunkter som 
inte har blivit tillgodosedda av kommunen.

11. Laga kraft

Om detaljplanen inte upphävs eller överklagas eller 
om överklaganden avslås i de högre instanserna vinner 
detaljplanen laga kraft. Det betyder att detaljplanen 
är den gällande regleringen av markanvändning och 
byggande inom området. Planprocessen är då avslutad.
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01
Förutsättningar
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Inledning

Syfte, mål och huvuddrag
Alsike är den näst största tätorten i Knivsta kommun och 
området för planprogrammet för Myrberget är beläget i 
den sydöstra delen av Alsike.

Syftet med planprogrammet är att utreda vad området 
bäst lämpar sig till, att undersöka vilka ytor som bör 
bevaras som natur för att säkerställa gröna kopplingar 
och vilka ytor som passar för byggnation. Utredningen 
tittar framför allt på var det är lämpligt med bostäder, 
förskola och LSS-boende. Undersökningen gäller en 
bebyggelse på 200 till 400 bostäder i blandade former, 
där bostäderna närmast Ar potentiellt kan kombineras 
med mindre och icke-störande verksamheter.

Planprogrammet ligger sedan till grund för en detaljplan 
för området.

Planprogramsområdet
Området omfattar ytan mellan två befintliga 
detaljplaner, Boängsåsen och Ar företagspark, och en 
plan som är under arbete, Träfallet. Området är 28,5 ha.

De centrala delarna av området består idag av ett 
kalhygge som täcker stora delar av fastigheten, en före 

detta massdeponi för överskottsmassor och ett kärr. 
Längs områdets gräns finns naturmark antingen på 
området eller på intilliggande område.

Markägoförhållanden
Marken som utreds i planprogrammet sträcker sig 
mellan Träfallet i norr till Ar i söder, Boängsåsen i väster 
och slutet på trädlinjen som vätter mot E4:an i öster, 
se markering på ortofoto. Marken består till största del 
av fastigheten Vrå 3:1 (18,8 ha) som ägs av TB-gruppen 
Bostad AB genom dotterbolag. Resterande mark ägs av 
Knivsta kommun.

Bakgrund
Planprogramområdet har fått namnet Myrberget efter 
Myrstugeberget som tidigare låg strax öster om området. 

Under våren 2019 utvecklade Utopia Arkitekter 
tillsammans med TB Gruppen ett koncept för tomten Vrå 
3:1, inspirerat av de behov som finns i kommunen och 
bland medborgare. Detta arbete har i planprogrammet 
tagits ett steg längre för att få en grov överblick över 
om och hur Vrå 3:1 kan utvecklas till ett levande och 
naturnära bostadsområde. 
 

Arbetet har skett på uppdrag av och i nära samarbete 
med Knivsta kommun och medborgare där önskemål 
och behov inspirerat och informerat utformningen av 
planprogrammet. Syftet med planprogrammet är att 
fånga in invånarnas och kommunens övergripande 
önskemål och skapa ett ramverk som ligger till grund för 
det fortsatta detaljplanearbetet. 

Framtagna utredningar
•  Naturvärdesinventering Vrå 3:1, Alsike, Knivsta 

kommun, NVI enligt SIS 199000:2014, med tillägg 
naturvärdesklass 4, 2020-11-27, Ekologigruppen

•  Rapport 20116 A, Vrå 3:1, Knivsta, Bullerutredning 
för planprogram, 2020-10-21, Åkerlöf Hallin 
Akustikkonsult AB

•  Ekosystemtjänster och naturvärden i Dp Alsike Vrå 
3:1 m.fl. ”Söder om Träfallet”, 2020-11-26, Knivsta 
kommun

•  Myrberget – Vrå 3:1 Dagvattenutredning, 30022719 
DVU Vrå 3:1, 2021-03-18, Sweco Sverige AB

•  Detaljplan för Planärende Detaljplan Vrå 3:1, 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2020-
11-17, Andree Dage

•  Samråd om undersökning gällande betydande 
miljöpåverkan för detaljplan Vrå 3:1, Knivsta 
kommun, Uppsala län, 2020-12-11, Länsstyrelsen 
Uppsala län

•  Utökad Medborgardialog för Myrberget, 2021-03-26, 
Utopia Arkitekter AB
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Gällande dokument

Gällande dokument
Planprogrammet för Myrberget tar sin utgångspunkt 
i kommunens gällande styrdokument. Här är en 
genomgång av de kommunala dokument som ligger till 
grund för utvecklingen av planprogrammet.

Översiktsplan, Knivsta Kommun 2017
En av uppgifterna i arbetet med att ta fram ett 
planprogram är att säkerställa att det följer de 
övergripande strategier och målsättningar som finns i 
Översiktsplanen. För programområdet finns följande 
ställningstaganden: 

•  I översiktsplanen är programområdet utpekat som 
ett ”Prioriterat utvecklingsområde för bebyggelse”

•  Utvecklingen av bostäder för kommunens växande 
befolkning kommer att ske i Knivsta och Alsike 
tätorter.

•  Programområdet ligger nära kollektivtrafik, 
infrastruktur och utvecklingen har möjlighet att 
förstärka lokala gröna samband i Alsike.

•  Utvecklingen av området ska inkorporera möjlig 
verksamhetsutveckling.

Fler invånare och människor som arbetar och rör sig i 
kommunen på dagtid kan innebära ökad trygghet, bättre 
underlag för god service, handel och en mer levande 
kommun.

Arbetet med planprogrammet följer de ambitioner som 
finns i Översiktsplanen och är inspirerat av medborgares 
behov och önskemål som uttryckts i medborgardialogen.

Gällande detaljplaner
Planprogramområdet innefattar delar av två gällande 
detaljplaner:

•  Detaljplanen för Boängsåsen, vann laga kraft 30 
augusti 2005

•  Detaljplan för Ar företagspark, Norra delen, vann 
laga kraft den 3 december 2010

De delar som innefattas av programområdet är reglerat 
som naturmark.

Stadsbyggnadspriciper, Knivsta kommun
Vidare har Knivsta kommun tagit fram ett flertal 
stadsbyggnadsprinciper som ska ge vägledning för den 
kommande utvecklingen i kommunen. Två aspekter har 
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Brist- och tillgångsanalys 
En brist och tillgångsanalys har gjort över Knivsta och Alsike. Till 
grund för analysen har Boverkets riktlinjer för utemiljö, med avstånd 
till olika typer av rekreativa kvaliteter använts. Avstånden som 
använts är:  
 
Mikropark    150 m 
Närnatur    300 m 
Större multifunktionell grönyta  500 m 
Entré till friluftsområde   800 m 
 
I Knivsta har de flesta hushåll tillgång till små grönytor precis utanför 
husknuten genom bostadsgårdar, privata trädgårdar och allmänningar. 
Tillgången på gröna mötesplatser och så kallade mikroparker är dock 
sämre. Tillgången till friluftsomården inom 800 meter är god genom 
såväl Kölängen, Gredelby hagar och Ängbyskogen. 
 
Tillgång till rekreationsområde kan ersätta tillgången till närnatur 
förutsatt att det finns tillgängligt 300 meter från bostaden. I de 
centrala delarna av Knivsta på den västra sidan av järnvägen finns ett 
område som riskerar att få brist på närnatur vid förtätning men 
avstånden till rekreationsområde skulle kunna bedömas ersätta det. 
 
Större multifunktionella grönytor finns det en brist av generellt i båda 
tätorterna. I en växande kommun är det viktigt att möjliggöra gröna 
mötesplatser för aktivitet nära till hands, inom 500 meter. 
 
I Alsike visar analysen på stor brist både till tillgång till mikropark 
och friluftsområde. De delar av Alsike som ligger längst norrut och 
som nu också planeras för vidare exploatering är mest utsatta. Det 

framkommit som särskilt viktiga för medborgare och har 
därför visats särskilt hänsyn i planprogrammet:

”Man ska kunna välja den gröna vägen genom staden. 
Det ska vara lätt att ta sig till de gröna rummen från alla 
delar av staden. Gröna stråk ska knyta ihop kvarter och 
stadsdelar. De gröna stråken och platserna är en del av 
kommunens gemensamma allmänna platser.”

”Barnens behov av ytor för lek och oplanerad vildhet 
ska tillgodoses. Barn dras till det oplanerade. Det 
väcker deras upptäckarlust. Man kan med rätta prata 
om ett ”barnperspektiv på tillvaron”. Genom att spara 
tillräckligt stora ytor med ursprunglig grönska i stadens 
gröna nätverk kan vi nå detta.”

Grönstrukturplan, Knivsta Kommun
Kommunens riktlinjer för tillgång till grön-, och 
blåstruktur har legat till grund för den föreslagna 
utvecklingen inom planprogramsområdet. 
Myrberget bjuder goda förutsättningar att tillföra 
rekreationsområden nära små ansamlingar av vatten till 
Alsike.

Dagvattenstrategi, Knivsta kommun
I Knivstas Dagvattenstrategi står bland annat att 
”Dagvatten är en resurs för stadsmiljön genom att bland 
annat förse träd och annan växtlighet med vatten, men 
även genom att skapa vackra vattenmiljöer. Dagvatten 
bör därför hanteras som en tillgång i utformningen av 
den bebyggda miljön. Strategier för att nå detta mål är 
bl.a. att: 

•  Utnyttja dagvatten som en resurs för träd och annan 
grönska, samtidigt som grönskan nyttjas för rening 
och fördröjning av dagvattnet.

•  Integrera öppna dagvattenlösningar i parker och 
grönområden.

•  Anpassa dagvattenhanteringen till stadsbilden.
•  Säkerställa långsiktig skötsel av 

dagvattenanläggningar så att de fortsätter att vara 
attraktiva.

Kommunens riktlinjer har legat till grund för den 
föreslagna utvecklingen inom planprogramsområdet.
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Utredningar

Naturvärdesinventering
En naturvärdesinventering har gjorts av sydvästra delen 
av programområdet. Övriga delar bedömdes inte behöva 
undersökas då det inte fanns några naturvärden att 
bedömma.

Sammanfattning av vilka objekt som hittades under 
naturvärdesinventeringen;

”I inventeringsområdet avgränsades två objekt. Objekt 
ett ”liten damm” med naturvärdesklass 3, påtagligt 
naturvärde, består av ett inhägnat småvatten som kan 
nyttjas av insekter och groddjur.
 
Objekt två ”blandbarrskog” är ett objekt med naturvär-
desklass 4 med visst naturvärde. Blandbarrskogen är en 
blandskog i sextioårsåldern med god tillgång på död ved 
i god kvalitet.”

Ekosystemtjänster
Sammanfattning  av utredningen;

”Resultaten från ekosystemtjänst- och rekreationsanalys 
visar att värdena inom det föreslagna planområdet 
främst är kopplade till det befintliga skogsbeståndet 
och inte kalhygget. Skogsområdet väster om hygget är 
dessutom av särskilt relevans för ekosystemtjänster 
kopplade med biologisk mångfald och livsmiljöer, 
kulturella tjänster och rekreation. Värden för stödjande 
ekosystemtjänster (biologisk mångfald och livsmiljöer) 
kopplar främst till de naturvärdesobjekt som är 
identifierade i NVI:n.”

Naturvärdesinventering Vrå 3:1, Alsike, Knivsta kommun 
2020-11-  

 

8 (21) 

inventeringsområdet finns ett för landskapsbilden särskilt viktigt skogsområde utpekat enligt 
Knivsta kommuns översiktsplan. 

Naturvärdesobjekt 
Syftet med en NVI är att beskriva och värdera naturområden (objekt) av betydelse för biologisk 
mångfald. Naturvärdesinventeringen resulterar i avgränsning naturvärdesklassning av områden. 
Ett objekt med påtagligt naturvärde och ett objekt med visst naturvärde har urskilts. Områdets 
naturvärden redovisas i karta, figur 4. I objektskatalogen (bilaga 1) redovisas respektive objekts 
naturvärde i detalj. Nedan presenteras resultatet av naturvärdesinventeringen. 

Figur 4. I inventeringsområdet avgränsades två objekt: ett objekt med naturvärdesklass, 3 påtagligt naturvärde och ett 
objekt med naturvärdesklass 4 visst naturvärde. Naturvärdesobjekt ett består av ett inhägnat småvatten som kan nyttjas 
av insekter och groddjur. Naturvärdesobjekt två består av en barrblandskog i sextioårsåldern med relativt god tillgång på 
substrat i form av död ved.

NNaattuurrvväärrddeesskkllaasssseerr  
Följande naturvärdesklasser finns (SIS standard SS 199000:2014): 

HHööggssttaa  nnaattuurrvväärrddee,, naturvärdesklass 1. Störst positiv betydelse för biologisk mångfald.  

HHööggtt  nnaattuurrvväärrddee, naturvärdesklass 2. Stor positiv betydelse för biologisk mångfald. 

PPååttaagglliiggtt  nnaattuurrvväärrddee, naturvärdesklass 3. Påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald. 

VViisssstt  nnaattuurrvväärrddee, naturvärdesklass 4. Viss positiv betydelse för biologisk mångfald. 

Bullerutredning
Sammanfattning av bullerutredningen;

”Bullret från trafiken utanför planområdet, främst 
trafiken på väg E4 och i viss mån järnvägen, är i dag och 
år 2040 lägre än 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå inom hela 
planområdet.

Ljudnivån på 10 m avstånd från det nuvarande värmever-
ket sydväst om området som i dag endast fungerar som 
pumpstation är lägre än 40 dB(A) ekvivalentnivå. De nya 
bostäderna kan planeras utan hänsyn till detta buller.

Hänsyn kan behöva tas till buller från trafiken på nya vä-
gar inom planområdet.”

Dagvattenutredning
Sammanfattning av utredningen;

”En mer detaljerad systemlösning behöver tas fram när-
mare ett praktiskt förslag på exploateringsgrad. Förore-
nings-belastningen ökar i samtliga fall, vilket bedöms 
vara normalt när skogsområden exploateras, men hur 
stor påverkan det har på recipientens MKN behöver avgö-
ras när en systemlösning tagits fram. Vad som är viktigt 
att poängtera är att dagvattnet från utredningsområdet 
behöver renas och utsläppen av näringsämnen bör hållas 
så låga som möjligt.”

 

14 Myrberget – Vrå 3:1 DVU  
 Datum: 2021-03-18  
 Handläggare: Terese Bergenstråle & Frida Gissén  

 

 
Figur 8. Avrinningsområde till utredningsområde, där det lila avrinningsområdet avvattnas i västlig riktning och det blåa i 
östlig riktning. Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriets visningstjänst. 

Vid stora nederbördstillfällen kan dagvatten ytligt avrinna genom utredningsområdet och 
skapa problem om inte höjdsättningen utformas för att undvika detta. AROt består av totalt 
26,36 ha och vid mindre regn bedöms dagvatten tas om hand lokalt, d.v.s. att 
utredningsområdet vid mindre regn inte förväntas påverkas av annat dagvatten än det 
som faller lokalt. Den totala ytan som avvattnas i östlig riktning (östra AROt) uppskattas till 
12,19 hektar och i västlig riktning (västra AROt) till 14,17 hektar. 

AVLEDNINGSVÄG FÖR VATTEN FRÅN UTREDNINGSOMRÅDET 
Då exploateringsgraden inte är fastställd är det svårt att uttala sig om hur dagvatten 
kommer fördröjas inom utredningsområdet, och det är därför också osäkert hur stora 
flöden som kommer att avledas. Vad som går att uttala sig om är att dagvattnet med största 
sannolikhet kommer att följa terrängens befintliga lutning (i enlighet med Figur 7). 
Avledning sker därför naturligt åt två håll, öster och väster (i enlighet med vattendelaren, 
se Figur 8).  
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Samråd om undersökning gällande betydande 
miljöpåverkan för detaljplan Vrå 3:1, Knivsta kommun, 
Uppsala län

Kommunen har för rubricerad detaljplan begärt samråd med Länsstyrelsen om 
undersökning enligt 6 kap 6 § miljöbalken, MB, samt 5 § miljöbedömningsförordning 
(2017:966), MBF.

Syftet med planförslaget
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och en förskola. Till delar av 
bostäderna undersöks möjligheten till kompletterande verksamheter i form av handel och 
enklare tillverkning. Vidare är syftet med detaljplanen att bevara naturområden och 
möjliggöra för rekreationsområden. 

Samråd om undersökning
Enligt ÖP 2017 är området utpekat som utvecklingsområde. Planområdet är ca 21 HA.
Nuvarande markanvändning är skogsbruk. Kommunens bedömning är att planens 
genomförande inte innebär betydande miljöpåverkan.

Utifrån tillgängligt underlag kan inte Länsstyrelsen utesluta att rubricerad detaljplan kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 3 § MB samt 4 kap. 34 § plan- 
och bygglagen (2010:900), PBL. Länsstyrelsen anser att det först efter framtagandet av 
en dagvattenutredning som visar på att och hur påverkan på MKN-vatten kan hanteras är 
möjligt att göra en annan bedömning.

MKN-vatten
Planområdet har förekomst WA17449170 och WA73123222 som recipient för dagvatten. 
För båda dessa förekomster har dagvatten från urban markanvändning och transport och 
infrastruktur pekats ut som betydande påverkan.

Planen behöver relatera sina utsläpp till relevanta parametrar enligt 
bedömningsgrunderna. Här behöver även kumulativa effekter av tidigare exploatering 
och påverkan beaktas.

Länsstyrelsen vill även belysa att det för MKN- vatten inte bara finns ett icke-
försämringskrav. För vattenförekomster där statusen inte är god räcker det inte med att en 
plan inte försämrar, utan det måste också finnas förslag till förbättringar. Allmänt kan 

Dnr SBK 2020-000011 – Ankom 2020-12-14
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Undersökning om betydande miljöpåverkan
Kommunen bedömer att ett genomförande av förslaget 
inte medför någon betydande miljöpåverkan enligt 
Miljöbalken 6 kap. och att en strategisk miljöbedömning 
enligt Miljöbalken 6:9–6:19 inte behöver genomföras. 

Vid samråd med Länsstyrelsen om betydande 
miljöpåverkan konstaterade Länsstyrelsen att:

” Utifrån tillgängligt underlag kan inte Länsstyrelsen 
utesluta att rubricerad detaljplan kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 3 § MB 
samt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
Länsstyrelsen anser att det först efter framtagandet av en 
dagvattenutredning som visar på att och hur påverkan 
på MKN-vatten kan hanteras är möjligt att göra en annan 
bedömning.”

Utifrån Länsstyrelsens bedömning kommer ett nytt 
utlåtande behövas innan en detaljplan tas fram.

Grundförhållanden
Enligt Sveriges Geologisk Undersökning (SGU) består 
planområdet till största del av urberg, morän och sandig 
morän. De mer låglänta partierna består av glacial och 
postglacial lera. I områdets norra del finns en moränrygg 
med en bredd mindre än 30m.
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Platsbesök

Platsbesök
Ett gemensamt platsbesök gjordes med de medverkande 
från kommunen och byggherregruppen.

För att få ut så mycket som möjligt gjorde vi gemensamt 
en så kallad SWOT-analys. SWOT står för Strengths, 
Weaknesses, Opportunities och Threats och i en SWOT-
analys uppmärksammas alla de styrkor, möjligheter, 
utmaningar och hot som potentiellt kan finnas på 
platsen. Det ger ett bra underlag att skapa ett förslag där 
allas kompetenser används.

Styrkor/Strengths (S)
•  Planen ligger i nära förbindelse med nya färdmedel 

och även till fjärrvärmenätet.
•  På tomten finns flera områden som är värda att 

bevara eller stärka. Centrala kullar, lågstråket längs 
den västra tomtgränsen och den redan uppvuxna 
skogen vid entrén från Brunnbyvägen.

Svagheter/Weaknesses (W)
•  Får vi göra avsteg på fördröjning på tomt?

Möjligheter/Opportunities (O)
•  Gång- och cykelväg mot Träfallet, Djungelparken, 

Boängsåsen och Ar företagspark för att binda ihop 
området.

•  Knyta an till grönstruktur/dagvattenplan och 
utnyttja de naturvärden som finns på marken genom 
t.ex dagvattenpark och elljusspår.

•  Skapa en flexibel plan för långsiktig etablering av 
bostäder och skola i symbios.

•  Park med dagvatten/vattenspegel.

Hot/Threats (T)
•  Kommande verksamheter i Ar företagspark och hur 

de möjligt skulle kunna störa.
•  Buller.

Punkterna sammanfattar det som framkom under 
SWOT-analysen. I kommande arbete med Myrberget 
kommer platsens möjligheter, utmaningar och potential 
studeras vidare. 

Medborgardialog
Syftet med medborgardialog är att säkerställa att de 
behov som finns hos befolkningen korrekt förståtts och 
att förslaget som utvecklas i mesta möjliga mån ligger 
i linje med medborgarnas önskemål. Medborgare har 
inte bara en djup kunskap om området, hur det används, 
vad som finns och saknas, de kan också bidra med fler 
demografiska perspektiv än de människor som formellt 
ingår i arbetsgruppen. Det kan exempelvis handla om att 
få perspektivet från en pensionär, en förälder med barn i 
området eller ett barns perspektiv.

Processen
Medborgardialogen för Myrberget har skett i tre steg. 

Fas 1: Djupintervjuer och spontanintervjuer
Våren 2019 startade arbetet med att utveckla ett 
koncept för fastigheten Vrå 3:1. Arbetet inleddes med 
8 djupintervjuer av politiker, tjänstemän och boende i 
Alsike. Efter detta utfördes en serie spontanintervjuer 
i Alsike med familjer, tonåringar, pensionärer, unga 
vuxna, föräldralediga och besökare. Arbetet resulterade 
i ett koncept med idéer för hur dessa behov kan mötas 
uttryckt i text och bild.

Fas 2: Fokusgrupper
Under hösten 2020, då beslut fattats att ta fram 
ett planprogram, publicerades inbjudningar till 
medborgardialog kring Vrå 3:1 på Facebook och i 
Knivstanytt. För att genomföra fokusgrupperna på ett 
säkert sätt givet den globala pandemin bjöds alla som 
visade intresse in att delta i digitala fokusgrupper. Totalt 
samlades 8 personer i två grupper i två omgångar för 
att addera sina perspektiv till de undersökningar som 
gjorts i Fas 1 samt ge feedback på skisser och idéer som 
utvecklats.

Fas 3: Fördjupningar
Då det i fokusgrupperna i Fas 2 framkom tankar kring 
trafiklösningar vid den planerade förskolan beslutades 
att göra tre djupintervjuer med förskolor i området. Det 
saknades intresseanmälningar från barn och ungdomar, 
varför en digital utredning har initieras för att även 
insamla barns perspektiv.

Resultatet av den utökade medborgardialogen redovisas 
i sin helhet i rapporten ”Utökad Medborgardialog för 
Myrberget” och översiktligt på nästa uppslag.

Medborgardialog

VISA UPP SKISSEN OCH SE OM VI 
VERKLIGEN HAR FÖRSTÅTT!

LYSSNA 
OCH
LÄR

ANALYS SKISSA
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Vad kom fram i intervjuerna
med medborgare?

Närhet till skog

Närheten till skogen är den största fördelen med att bo 
i Alsike. Det är viktigt att ha visuell kontakt med skogen, 
och att det inte blir för ”trångt” runt bostaden. Det är 
också viktigt att det som byggs inte minskar värdet på 
intilliggande byggnader.

Blandad bebyggelse

Det uppskattas att det inte ser likadant ut överallt och att 
det finns olika typer av bostäder. Det är viktigt att hitta 
en balans där alla känner ägarskap över sitt område och 
närmiljön omkring sin bostad för att skapa trygghet och 
gemenskap.

Småskalighet/Gemytlighet

Alla hälsar på varandra och det finns en fin gemenskap, 
men det saknas mötesplatser. Utöver Coop finns det 
få platser man kan sätta sig, och ännu färre aktiviteter 
(i Alsike). Samtidigt uppskattas naturen som har stora 
upplevelse- och rekreativa värden som kan förstärkas 
ytterligare.

Parkering

Många av de vi har intervjuat har utryckt att de inte klarar 
sig utan bil och det måste gå att parkera nära bostaden. 
Man uppskattar att det är tryggt och smidigt för barnen 
att cykla överallt inom Alsike men bilen är nödvändig för 
vardagen. Kommande generationer kanske inte kommer 
ha bil i lika stor utsträckning varför det är bra om dessa 
ytor går att konvertera i framtiden. 

P
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Stadsstruktur

Alsike
Alsike består till största del av bostadsenklaver placerade 
i anslutning till Brunnbyvägen. Enklaverna ligger som ett 
pärlband av självständiga kluster längs Brunnbyvägen. 
 
I söder ligger Företagsparken i Ar där det utvecklas ett 
handels- och industriområde. 
 
I norr ligger Träfallet som planeras för villor, parhus, 
kedjehus och radhus. Detaljplanen gick ut på samråd 
januari-februari 2021 och kan tillsammans med 
Myrberget bli en del av de nya områden som knyter ihop 
Alsike öster om Brunnbyvägen genom nya rekreativa 
stråk och grönytor.

Gatustruktur

Brunnbyvägen och angränsande områden
Planområdet ligger i anslutning till Brunnbyvägen 
som fungerar som en huvudgata genom Alsike. Längs 
Brunnbyvägen finns kollektivtrafikförbindelser och 
cykelvägar som knyter an till Alsike i stort. 
 
Planområdet nås genom en befintlig angöringsgata från 
Brunnbyvägen som kommer användas och utvecklas 
tillsammans med den föreslagna gatustrukturen.  
 
Från företagsparken Ar i söder samt Träfallet i norr 
finns föreslagna  anslutningsvägar som är möjliga att 
förbinda med planområdet. Vägarna från Ar och Träfallet 
kan fungera för att leda om trafik in i området om 
angöringsgatan från Brunnbyvägen behöver stängas av 
tillfälligt.
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Grön & blå struktur

Grönska och natur
Bostadsenklaverna bäddas in i grönska som skapar 
tydliga gröna korridorer och spridningszoner tvärs 
genom Alsike. Grönstråken har tydliga rekreativa 
kvaliteter och förbinder bostadsområdena med såväl 
microparker, utegym, elljusspår som lekplatser. 
Målsättningen är att bevara så mycket av den naturmark 
som inte redan tidigare är avverkad, samt att stärka 
befintliga gröna kopplingar. 

Utpekade naturvärden i naturvärdesinventeringen har 
legat till grund för utformningen av förslaget, bland 
annat genom att stråken bör ha olika längd och vara så 
nära den egna bostadsentrén som möjligt för att göra det 
enkelt att välja den gröna vägen genom staden. Vidare 
bör det finnas en variation av tillgängliggjord eller orörd 
naturmark.

Blåstråk
Fastigheten lutar mot väster och öster. Det finns en 
naturlig sänka längs västra fastighetsgränsen. Där avleds 
vatten till ett befintligt dagvattenmagasin som kan 
utvecklas  och utnyttjas till att skapa en dagvattenpark 
med stora rekreativa och utbildande aspekter, 
samtidigt som det stärker den ekologiska mångfalden.  
Hanteringen längs den östra fastighetsgränsen utreds i 
senare skede. 
 
Dagvattenparken kan utvecklas tillsammans med 
befintliga gångstråk och Djungelparken som ligger i 
direkt anslutning till denna och vara en del av en större 
lekande- och lärande miljö för förskolor och skolor i 
närområdet. Det ska vara möjligt att röra sig tvärs genom 
dagvattenparken där tillexempel spänger kan göra 
parken till en del av motionspår och stigar som knyter an 
Myrberget med Boängsåsen. 

Utbildning & knutpunkter

Grundskolor
Det finns ett bra utbud av grundskolor, framför allt 
Alsike skola har god gång- och cykelförbindelse med 
planområdet. Denna öst-västliga koppling måste stärkas 
ytterligare för att skapa trygga kopplingar på tvärs.

Förskolor
Det finns ett gott utbud av förskolor i närheten 
av planområdet samtidigt som den föreslagna 
exploateringen av både Träfallet och Myrberget skapar 
underlag för att stärka detta utbud ytterligare. Inom 
planområdet ska det planläggas för en förskoletomt 
på 7000m2 som säkerställer att kommunens krav på 
friytor på 40m2 per barn uppfylls. Förskolan bör ligga i 
entrén till området så att de tillgänglig för angränsande 
områden.

Samlingsplatser
Längs med Brunnbyvägen och i anslutning till 
bostadskluster och natur ligger olika samlingsplatser. 
I nordväst av planområdet ligger entrén till elljusspåret 
och Brunnbyvallens fotbollsplaner. I västlig riktning 
finns Alsikehallen och konstgräsplaner. I norr finns 
närlivs och Coop. Till dessa samlingspunkter ska det 
vara enkelt att både gå och cykla. Genom planläggningen 
skapas förutsättningar för nya samlingspunkter, 
exempelvis kvarterspark, lekytor och microparker med 
t.ex. utegym inom planområdet. 

Med fler målpunkter i området blir det både enklare och 
tryggare att välja den gröna vägen. Målsättningen är att 
skapa en täthet av målpunkter så det alltid finns något att 
röra sig mot.
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Småskalighet/Gemytlighet
Runt Myrbergsstråket skapas små bostadskluster 
som efterliknar Alsikes befintliga enklavstruktur. 
Bostadsklusterna blir små sammanhängande kluster i 
klustret som gör att det skapas tydliga och avgränsade 
grannskap och en småskalighet. Detta gör att varje 
kluster, hus och tomt blir individuell och unik. Klustren 
binds ihop med mindre angöringsgator runt vilket 
gemensamma ytor för t.ex. markparkering, lek och 
odling kan anordnas.

Cirkulation
Den befintliga angöringsgatan från Brunnbyvägen 
förlängs genom Myrbergsstråket. Gatan skapar en 
naturlig rörelse genom området utan återvändsgränder. 
Målsättningen är att Myrbergsstråket ska följa 
topografin, ha en organisk struktur likt gatustrukturen 
i Träfallet och minimera antal meter gata till förmån för 
grönytor. Myrbergsstråkets mjuka svängar sänker på ett 
naturligt sätt hastigheten på motorfordon som passerar 
genom området och skapar på så sätt en trygg miljö. 

Övergripande strategi

Närhet till skog
Mellan varje bostadskluster skapas gröna kilar och 
rekreativa stråk som maximerar kontakten med naturen. 
Bostäderna vänds mot grönskan och gör att i princip alla 
bostäder inom området får visuell kontakt med naturen. 
Ambitionen för Myrberget är att skapa ett område utan 
tydliga A-, eller B-lägen där så många som möjligt får 
utsikt mot de gröna stråken som löper igenom området. 

Blandad bebyggelse
Kvarteren ska ge möjlighet till en flexibel uppdelning för 
en blandad bebyggelse inom såväl det egna kvarteret som 
området i stort. Småskalig bebyggelse föreslås och består 
av en blandning av villor, parhus och radhus i varierande 
storlek som följer den naturliga topografin. Ambitionen 
är att Myrberget blir ett grönt bostadsområde med stor 
variation och en gemytlig småstadskänsla i enighet med 
Knivsta kommuns visioner och invånarnas önskemål 
som framkom under medborgardialogen.



32 33

P
la

n
gr

og
ra

m
 fö

r 
M

yr
b

er
ge

t -
 2

02
1-

03
-3

0
P

lan
grogram

 för M
yrb

erget - 2021-03-30

Landskap

Områdets landskapselement
På platsbesöket lokaliserades de viktigaste platserna att 
bevara. Det handlar om ytan närmast Boängsåsen som är  
den naturliga lågpunkten i området. Höjden i mitten av 
fastigheten med synlig berggrund och ett fåtal bevarade 
träd. Kullen i norr och den uppväxta skogen närmast 
entrén från Brunnbyvägen samt skogen mot öster som 
skärmar av visuellt från E4an.

Genom att bevara befintliga höjder bevaras områdets 
topografiska karaktär samtidigt som onödigt eller 
fördyrande markarbete minimeras. Höjder och befintlig 
naturmark som bevaras kan dessutom inkorporeras med 
nya och tillgängliga kvarters- och microparker och skapa 
spännande rekreativa ytor med tydlig karaktär. Området 
blir samtidigt lättare att navigera igenom då höjder kan 
fungera som tydliga riktmärken för både boende och 
besökare.

Myrbergsstråket

Kommunal väg
Den kommunala väg som i förslaget kallas 
Myrbergsstråket anpassar sig till landskapet och slingrar 
sig genom området. Det här saktar naturligt ner trafiken 
och gör att säkerheten för de som vistas i närheten ökar. 
 
Myrbergsstråket slingrar sig runt den centralt placerade 
höjden och naturmarken och skapar möjlighet för 
bostadsbebyggelse och gröna släpp på vardera sida om 
gatan. Vägen föreslås få en lugn och småskalig karaktär 
med grönska som en buffertzon mellan trottoar och 
vägbana.

 
 

Höjderna blir tillsammans med den tillgängliga 
parkmiljön en spännande lekmiljö för barn och unga där 
det finns en stor variation av både skapade och naturliga 
ytor att upptäcka.

I jämförelse med traditionella och raka villagator kan 
antal meter gata genom en mer organisk struktur  
minska med ca. 30%. Detta kommer till gagn för hela 
området och är ett exempel på hur det är möjligt att 
nå Knivsta kommuns visioner om ett mer effektivt 
markutnyttjande  som underlättar både genomförandet 
och skapar mervärde.
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Gröna kopplingar

Stråk, stigar och grönyta
För att förbinda grönytorna med omgivande områden 
anläggs grönstråk tvärs över planområdet. Stråken 
skapar också kommunikation inom området och gör så 
att grönyta finns tillgänglig för så många som möjligt.
 
De gröna kopplingarna binder ihop Myrberget med 
Träfallet, Ar och Boängsåsen samt kopplar samman 
med grönstråket i väst och vidare ned mot elljusspåret i 
söder. Kopplingarna föreslås vara av varierande karaktär 
där så mycket av den befintliga naturen bevaras och 
görs tillgänglig. I förlängningen av de gröna stråken och 
grönytan i mitten förelås en gemensam kvarterspark 
på 2000m2 samt en lekpark på 800m2. Genom att 
placera dessa centralt i området blir det den naturliga 
samlingsplatsen för alla boende samtidigt som alla får 
likvärdig tillgång till den.

Kluster

Bostadskluster 
Med hjälp av grönstråken definieras fem olika 
bostadskluster som enkelt kan byggas ut i etapper under 
utvecklingsfasen. Genom den bevarade naturmarken 
kommer det redan från dag ett finnas kvalitativa grönytor 
i området och bevarad natur som sätter karaktär. Varje 
kluster delas i in i två till tre delar som avgränsas av 
grönskan och Myrbergsstråket. 
 
Tanken är att varje kluster är omgärdat och infiltrerat av 
natur för att så många som möjligt ska få kontakt med 
naturen från deras egna tomt.

För att maximera naturkontakten och skapa sekundära 
gröna kopplingar föreslås även ett andra lager grönska 
som delar upp bostadsklustren och skapar fler gröna 
släpp mellan husen. Hur de här släppen fördelar sig 
kommer kommer utredas framöver.

Förskolekluster
Vid områdets entré föreslås en förskoletomt på 7000m2. 
Denna ligger i anslutning till ytan där Myrbergsstråket 
förgrenar sig i två vilket gör att det blir naturligt för alla 
inom området att hämta och lämna på väg in och ut 
ur Myrberget. Samtidigt behöver inte onödig trafik för 
boende utanför Myrberget ledas in i bostadsområdet 
vilket minimerar störande trafik.
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En gemensam inre värld
Internt inom varje kluster binds bostäderna samman 
genom mindre vägar. Vägarna föreslås till skillnad från 
Myrbergsstråket att utformas helt på de gåendes villkor. 
De interna kopplingarna inom klustren behöver inte 
vara asfalterade utan kan utformas som enkla grusade 
vägar, som blir en del av landskapskonceptet och hänger 
ihop med de rekreativa stråken.
 
Runt de inre kopplingarna inom klustren kan 
parkeringsplatser, lekytor, odlingar eller andra 
funktioner anordnas som är gemensamma för de 
boende inom klustren och som skapar informella 
mötesplatser inom det lilla grannskapet. 
 
De inre kopplingarna skapar miljöer som möjliggör 
för social samvaro. Där kan barnen lära sig cykla, där 
finns plats för kvartersfester med långbord eller andra 
gemensamma initiativ. 

Inre kopplingar Parken och vattnet

Park mot Detaljplan Boängsåsen
I gränslandet mellan Boängsåsen och Myrberget 
möjliggörs för ett stort naturområde. Naturmarken 
ligger i områdets naturliga lågpunkt. Området 
innefattar deponimassor såväl som befintlig 
naturmark som pekats ut som särskilt värdefull i 
naturvärdesinventeringen. 

Detta tillsammans bildar ett stort och varierat område 
där både natur, parkytor och lek finns tillgängligt. 
Parkområdet bör knytas samman tydligt för att 
minimera barriäreffekter och göra det tillgängligt.

Förskolan 
I anslutning till grönområdet i väster ligger förskolan. 
Detta gör att hela parken och naturområdet kan 
utnyttjas som en förläning av förskolegården för 
utflykter och naturlek.

Dagvattenpark
I Knivstas Dagvattenstrategi skrivs att ”Grönska och
vatten är viktiga för att skapa en attraktiv miljö i 
staden”. Detta tas bäst tillvara i programområdets 
västra del, där redan befintligt dike föreslås införlivas 
och kopplas samman med fördröjningsmagasin och 
ytor som på ett naturligt sätt omhändertar dagvatten 
från området. Genom att minimera antal meter väg och 
hårdgjorda ytor så skapas även en permabilitet som ger 
förutsättningar för infiltration.
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Gatusektion

Idé om gatans uppbyggnad
Myrbergsstråket utgör en enfilig bilväg med 
angöringszon och gångväg. Själva vägbanan 
kompletteras med en kantzon för angöring (A) och 
trottoarer om vardera sida för gång (G) eller cykel (C).

När en åker längs med gatan växlar skalan på byggnader 
och deras koppling till gatan. Naturen är aldrig långt 
bort och de gröna kopplingarna visar sig med små 
utblickar mot grönstråken. Den växlande skalan och de 
varierande bostadstyperna, topografin på platsen och 
utblickarna mot naturen gör att ingen del av gatan är den 
andra lik. Tillsammans förstärker detta den gemytliga 
småstadskänslan i området.

Gatusektioner kommer att utvecklas i enlighet med 
kommunens tekniska handbok. 
 

Kluster

Ett grönt och varierat kvarter
Tanken är att klustren blir som små självständiga 
grannskap. Större parhus eller radhus möter 
Myrbergsstråket och skapar en täthet som stadgar upp 
gaturummet. I utkanten av klustren och mot naturen 
föreslås villatomter och radhus i mindre skala som gör 
det möjligt att nyttja topografin för att skapa utblickar 
och ge ett luftigt men samtidigt varierat intryck.  

Illustrationen ovan är ett förslag på tilltänkt skala 
och typ av byggnader. Detta, tillsammans med 
planens utformning kan komma att ändras under 
detaljplaneprocessen utifrån behov och vidare 
utredningar. 



Rekreation

Kvartersmark
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Möjlig ytfördelning

Möjlig planering av området
Beroende på vad pågående och framtida utredningar 
visar kommer ytorna att omformas.

Säkerhetsavstånd
Beroende på vad riskutredningen visar kommer 
eventuella ändringar behöva göras gällande kvarterens 
utbredning och förskolans placering i planområdet. 
Alternativt kan det vidtas åtgärder som skyddsvallar eller 
staket som en del av naturmarken som skärmar av mot 
företagsparken.
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Naturvärden
Föreslagen planläggning innebär att naturmark 
tas i anspråk. Området är inte utpekat som ett 
område med naturskyddsvärden i Knivsta kommun. 
Föreslaget har utformats med hänsyn till de områden 
som har vissa naturvärden enligt den genomförda 
naturvärdesinventeringen för delar av platsen. Det 
handlar specifikt om skogen runt om kalhygget och mot 
Brunnbyvägen, skogen på den före detta massdeponin, 
ytan närmast Boängsåsen som är en naturlig lågpunkt, 
en liten damm nära Brunnbyvägen, höjden i mitten 
av tomten och kullen i norr. Förslaget möjliggör stråk 
genom och runt området, tillika gröna kopplingar till 
omkringliggande naturområden.

Den före detta massdeponin och de föroreningar som 
finns där är enligt med mindre känslig markanvändning 
och ingen bebygglse kommer ske på den.

Grundförhållanden
Översiktligt bedöms de geotekniska förhållandena inom 
Knivsta kommun som gynnsamma. Enligt Sveriges 
Geologisk Undersökning (SGU) består planområdet till 
störst del av urberg, morän och sandig morän. De mer 
låglänta partierna består av glacial och postglacial lera. 
I områdets norra del finns en moränrygg med en bredd 
mindre än 30m. I vidare arbete är det av vikt att risker för 
ras, skred, erosion eller översvämning utreds.

Landskapsbild
Området består idag av naturmark där en del har 
avverkats, en före detta massdeponi och ett kärr.

Gatustruktur och bebyggelse föreslås utarbetas med 
hänsyn till platsens topografiska förutsättningar, 
vilket bedöms minska inverkan på landskapsbilden. 
Bebyggelsens skala föreslås ha en småskalig karaktär 
samt en uppbruten struktur. Detta möjliggör utblickar 
och ett samspel med landskapet och omkringliggande 
bebyggelse. Genom att bevara befintliga höjder bevaras 
områdets karaktär.

Rekreativa värden
Vid platsbesök har mänskliga fotspår synts i snön, 
vilka antyder att framför allt de gröna stråken runt om 
kalhygget används till skogspromenader. I skogen mot 
Boängsåsen finns kojor och andra lekytor som används 
av barn.

Förslaget bedöms innebära positiva konsekvenser 
för de rekreativa värdena genom att dels bevara de 
delar som nyttjas för rekreation och lek idag och dels 
genom att skapa nya rekreativa värden på platsen. Inom 
planområdet föreslås en ny kvarterspark, lekpark, 

Konsekvenser

mikroparker, gröna stråk och mindre dammar som ska 
vara tillgängliga för såväl barnvagnar som hjälpmedel, 
vilket innebär de nya rekreativa möjligheter i Alsike.

I detaljplaneskedet föreslås fortsatt medborgardialog 
med såväl barn som vuxna för att säkerställa att de 
rekreativa värden som skapas kommer så många som 
möjligt till del.

Dagvatten
Lokal omhändertagande av dagvatten ska 
tillämpas i så stor utsträckning möjligt. Olika typer 
av dagvattenlösningar föreslås tillämpas inom 
planprogramsområdet, t.ex. avrinningsdiken längs 
Myrbergsstråket samt dagvattendamm.

Befintligt markavvattningsföretag ska undersökas 
framöver i en mer detaljerad dagvattenutredning.

Trafik
Det aktuella programområdet nås via Brunnbyvägen. 
Den föreslagna gatan Myrbergsstråket föreslås utformas 
som en enfilig bilväg med gång- och cykelbanor 
längsmed. Utmed Myrbergsstråket kopplar lokalgator in 
till föreslagen kvartersmark.

Föreslaget är även två kopplingar mot intilliggande 
planområden, Träfallet och Ar företagsområde. Dessa 
planeras som gång- och cykelvägar med möjlighet att 
omleda biltrafik vid eventuell olycka på Brunnbyvägen, 
vilket bedöms positivt för trafiksäkerheten i södra Alsike.

Vidare föreslås att låta gatan följa den befintliga 
topografin och på så vis sänka hastigheten på 
motorfordon på ett naturligt sätt, vilket bedöms som 
positivt för trafiksäkerheten. 

Parkering
Inom området föreslås en kantzon för angöring 
av biltrafik längs med Myrbergsstråket samt 
boendeparkering på kvartersmark. Gällande 
parkeringsnorm ska beaktas i senare skede.

Buller
Enligt framtagen bullerutredning klarar bebyggelsen 
gällande bullerkrav. I vidare arbete ska det säkerställas 
att en god ljudmiljö för bostäder samt förskola uppnås.

Vatten och avlopp
Befintlig bebyggelse i området runt Myrberget är anslutet 
till det allmänna VA-nätet. Före detaljplan antas för 
Myrberget behöver frågorna som omgärdar VA vara lösta. 

Service

Området bedöms ha god tillgång till kommunal service. 
Förslaget innebär en ökning av LSS-boende om 2000m2 
samt en förskola om 7000m2, vilket bedöms vara positivt 
för planområdet och Alsike.  

Trygghet och brottsförebyggande åtgärder
Den föreslagna utvecklingen av Myrberget innebär att 
området kommer att få en ökad befolkning jämfört 
med idag. Människor kommer i större utsträckning 
att röra sig i området över dygnets alla timmar, vilket 
bedöms vara positivt för ökad trygghet och fungera 
brottsförebyggande. 

Det finns olika sätt att röra till omkringliggande 
områden, förskolor och skolor på gång-, och cykelbanor 
vilket bedöms ge en ökad trygghet för barn och 
ungdomar.

Kommande undersökningar
En mer detaljerad dagvattenutredning tas fram i 
detaljplaneskedet.

För att säkerställa säkerhetsavstånd från 
industriområdet ska en riskutredning genomföras.

Genomförande
Marken består till största del av Vrå 3:1 som ägs av TB-
gruppen Bostad AB genom dotterbolag. Resterande mark 
ägs av Knivsta kommun.

Myrbergsstråket föreslås planläggas med 
kommunalt huvudmannaskap. Mindre gator föreslås 
ingå i kvartersmark och får därmed ett enskilt 
huvudmannaskap.

Fortsatt arbete är tänkt att genomföras i en 
sammanhållen detaljplan. Exploateringsavtal kommer 
upprättas i detaljplanefasen.

Barnperspektivet (kompletteras efter 
undersökning)
Föreslagen förskola och lekparker/naturområden samt 
koppling mot Alsike skola.

Myrbergsstråket mjuka utformning saktar ner trafiken 
och skapar mer uppmärksamma förare och gör att 
säkerheten för de som vistas i närheten ökar.

(Medborgardialog med barn och ungdomar pågår.)
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Vad är nästa steg?

Nästa steg
Från och med 5 maj går det att lämna kommentarer till 
Knivsta kommun.

Efter att samrådet för planprogrammet är genomfört 
sammanställer och bemöter kommunen de inkomna 
synpunkterna. Sedan beslutas om att påbörja en 
detaljplan och i så fall börjar arbetet med att ta fram 
en detaljplanekarta och detaljplanebeskrivning som 
sedan skickas ut på samråd, för att återigen samla in 
synpunkter på förslaget. På kommunens hemsida finns 
information om pågående planarbeten och hur du kan 
vara med och bidra i utvecklingsarbetet.

Pågående utredningar
Utredningarna som nämns i planprogrammet 
kommer att fördjupas under detaljplanearbetet 
samt kompletteras med övriga utredningar som inte 
omfattats av ramarna för planprogrammet. Exempel på 
utredningar som är påbörjade och kommer att slutföras 
under detaljplaneprocessen:  

•  Arkeologi , våren 2021
•  Riskutredning (kopplat till eventuellt störande 

verksamheter i Ar-företagspark)
•  Inventering av groddjur och salamandrar
•  Medborgardialog med barn och ungdomar
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Sammanfattning 
Ekologigruppen har på uppdrag av Svefa, genomfört en naturvärdesinventering (NVI) i enlighet 
med SIS-standard (SS 199000:2014 och SIS-TR 199001:2014) på nivå medel och med tillägg 
naturvärdesklass 4. I uppdraget ingår även diskussioner och rekommendationer som rör ekologisk 
känslighet. Inventeringen genomfördes i Vrå 3:1 i Alsike, Knivsta kommun. Området Vrå 3:1 är 
beläget mellan Alsike tätort och E4:an. Området Vrå 3:1 kommer att planläggas för en blandning av 
bostadsbebyggelse och centrumverksamheter. Ytterligare inventeringar utöver SIS som gjorts inom 
ramen för uppdraget är en ekosystemtjänstanalys som även görs av Ekologigruppen och som 
redovisas i separat rapport, där även rekreativa värden beskrivs (Ekosystemtjänster i DP ”Söder om 
Träfallet” av Ekologigruppen 2020). 

I nära anslutning till inventeringsområdet (sydöst om inventeringsområdet) finns ett av 
Skogsstyrelsens naturvärdesobjekt (och två nyckelbiotoper) där flera rödlistade arter och signalarter 
är funna, liksom en skyddad art som omfattas av artskyddsförordningen (grön sköldmossa). 

I inventeringsområdet avgränsades två objekt. Objekt ett ”liten damm” med naturvärdesklass 3, 
påtagligt naturvärde, består av ett inhägnat småvatten som kan nyttjas av insekter och groddjur. 
Objekt två ”blandbarrskog” är ett objekt med naturvärdesklass 4 med visst naturvärde. 
Blandbarrskogen är en blandskog i sextioårsåldern med god tillgång på död ved i god kvalitet. 

Småvatten är känsliga för åtgärder som ändrar mikroklimat och förorenat vatten och 
blandbarrskogar är känsliga för avverkning i samband med skogsbruk eller exploatering. För att 
minska påverkan på den biologiska mångfalden bör åtgärder för bevarande av och tillhandahållande 
av nya ekosystemtjänster i området göras (ekosystemtjänster listas i rapporten Ekosystemtjänster i 
DP ”Söder om Träfallet” av Ekologigruppen 2020). I gestaltning kan exempelvis ekosystemtjänster 
beaktas genom gröna biotoptak, utformning av gårdar med biotopträdgårdar, värdeskapande 
växtlighet, småmiljöer för insekter, utforma nya vattenmiljöer och behålla befintlig liten damm för 
bland annat groddjur och insekter, liksom bevarande av andra redan befintliga strukturer och 
landskapselement.  

För att minska påverkan på barrblandskogen bör man tillse att tillräcklig yta med naturmark finns 
kvar så att långsiktiga förutsättningar finns för bibehållande av biologisk mångfald. Man bör planera 
för minimerat intrång i bevarad naturmark och skydda från markslitage genom kanalisering på 
stigar.  

Spara nedtagna större trädstammar av tall och gran i området. Stammarna placeras ut på plats eller i 
närområdet, i form av så kallade faunadepåer. Död ved är en värdefull resurs som gynnar många 
arter i olika organismgrupper, exempelvis grön sköldmossa som är funnen i nära anslutning till 
området. Grön sköldmossa lever på brunrötad ved i sena nedbrytningsstadier.  

En kompletterande inventering gällande groddjur och salamandrar föreslås, då samtliga arter är 
skyddade. 
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Inledning 
Bakgrund och syfte 
Ekologigruppen har på uppdrag av Svefa, genomfört en naturvärdesinventering (NVI) i enlighet 
med SIS-standard (SS 199000:2014 och SIS-TR 199001:2014) på nivå medel och med tillägg 
naturvärdesklass 4. I uppdraget ingår även diskussioner och rekommendationer som rör ekologisk 
känslighet (bland annat eventuella risker, skydd och förstärkningsåtgärder för naturvärden) 
Inventeringsområdets läge och avgränsning framgår av figur 1. 

Inventeringen genomfördes i Vrå 3:1 i Alsike, Knivsta kommun. Området Vrå 3:1 är beläget mellan 
Alsike tätort och E4:an. Området Vrå 3:1 kommer att planläggas för en blandning av 
bostadsbebyggelse och centrumverksamheter. Fastigheten är 22 ha och är idag till största del ett 
kalhygge öster om inventeringsområdet. Inventeringsområdet är ca 7 ha. 

Målet med utredningen har varit att sammanställa kunskap om områdets naturvärden. Syftet har 
varit att skapa ett kunskapsunderlag för att kunna beakta ekologiska aspekter i arbetet med 
detaljplan.  

Figur 1. Översiktskartan visa inventeringsområdets gräns med blå linje inom vilket befintliga data eftersökts inom 
ramarna för detta projekt.  

SIS naturvärdesinventering 
I en SIS inventering enligt SS-199000:2014 ingår endast kartläggning av områden med värde för 
biologisk mångfald. Naturvärdesbedömning utifrån friluftsvärden, geologiska värden eller kulturella 
värden ingår inte. I SIS-inventeringsmetodik ingår endast en enklare bedömning av 
landskapssamband (landskapsobjekt) men inga avancerade spridningsanalyser. SIS 
naturvärdesinventering kan genomföras i olika kombinationer.  
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Övriga inventeringar och utredningar 
Ytterligare inventeringar utöver SIS som gjorts inom ramen för uppdraget är en 
ekosystemtjänstanalys som även görs av Ekologigruppen och som redovisas i separat rapport. En 
utredning av ekosystemtjänster i området bidrar till att belysa värden kopplade till grönytor utöver 
deras naturvärde, samt att peka ut rekreativa värden. Genom att kartlägga ekosystemtjänster i 
området kan naturvärden inkluderas i kommunal planering och bidra till ökade sociala värden i 
området.  

Tidigare bedömningar/inventeringar 
Inga tidigare art- eller naturvärdesinventeringar finns från inventeringsområdet. Uppgifter om var 
information från tidigare inventeringar har inhämtats finns i referenslistan. 

Allmän beskrivning av området 
Inventeringsområdet i Vrå 3:1 är ca 7 hektar stort och finns i Alsike i Knivsta kommun (figur 1). 
Nuvarande markanvändning i inventeringsområdet är skogsbruk. Inventeringsområdet utgörs av 
ung blandskog närmast vägen i söder, blandskog som domineras av tall och gran i sextioårsåldern i 
inventeringsområdets sydöstra del och i inventeringsområdets nordöstra del finns en omkring 30 år 
gammal tät granplantering.  Den dominerande naturtypen är skog. Endast mindre partier utgörs av 
en damm i den sydvästra delen av inventeringsområdet. Skogsmarken är påverkad av 
skogsbruksåtgärder genom avverkningar och gallringar. Jordarten är främst berg, förutom längst i 
nordvästra delen av inventeringsområdet där jordarten består av morän. Bebyggelse finns längs den 
västra kanten av inventeringsområdet. I häradsekonomiska kartan från 1861 syns att hela området 
då utgjordes av skog, men området har avverkats kontinuerligt sedan dess. I ett historiskt ortotfoto 
från 1960 ser man att södra delen av inventeringsområdet avverkats 1960.  

Figur 2. Lantmäteriets karta från 1960. Blå cirkel markerar ungefär var fastigheten är beläget och röd oval markerar 
ungefär var inventeringsområdet är beläget. 
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Naturvårdsstatus och kommunala planer
Inga kända objekt med skydd enligt miljöbalken samt naturvårdsavtal finns inom 
inventeringsområdet, ej heller generellt strandskydd, naturreservat, Natura 2000, kulturreservat, 
samrådsområde eller områden med naturvårdsavtal. Inventeringsområdet är heller inte utpekat i 
naturvårdsamanhang som exempelvis naturvårdsprogram (länsstyrelse), Riksintresse för naturvård, 
kulturmiljövård, eller vindkraft. Inga registrerade nyckelbiotoper av Skogsstyrelsen eller objekt 
utpekade i Ängs- och Betesinventeringen (TUVA) finns inom området.  

I nära anslutning till inventeringsområdet (sydöst om inventeringsområdet) finns ett av 
Skogsstyrelsens naturvärdesobjekt där flera rödlistade arter och signalarter är funna, liksom en 
skyddad art som omfattas av artskyddsförordningen. Arter som är signalarter funna i 
Skogsstyrelsens naturvärdesobjekt nära aktuellt inventeringsområde är: gul fingersvamp, rödgul 
trumpetsvamp, fjällig taggsvamp, skogshakmossa och långfliksmossa. De rödlistade arterna är 
violgubbe (VU), fyrflikig jordstjärna (NT), skogsalm (CR) och vedtrappmossa (NT). Den fridlysta 
arten är grön sköldmossa. Söder om det närbelägna området som är Skogsstyrelsens 
naturvärdesobjekt finns två nyckelbiotoper, där arten rostfläck är funnen, vilket är en av 
Skogsstyrelsens signalarter. 

Figur 3. Förstudien visade att inga tidigare kända naturvärden fanns inom aktuellt inventeringsområde, men strax 
sydväst om området finns en av Skogsstyrelsen utpekade naturvärdesobjekt och två nyckelbiotoper. 

Knivsta kommuns översiktsplans kartor gällande aktuellt inventeringsområde har studerats och i 
aktuellt inventeringsområde finns inga resursområden för natur och friluftsliv, förordnanden 
(N2000, NR mm) eller riksintressen. Området är inte heller ett för landskapsbilden särskilt viktigt 
område, inte kulturmiljöområde, inte naturskydd och aktivt bevarande, inga ekologiskt känsliga 
områden enligt länsstyrelsen eller har tidigare kända naturvärden. Ett stort (1000–2000 ha) 
opåverkat område finns strax väster om aktuellt inventeringsområde, vilket också till största del 
pekas ut som ett närrekreationsområde. På västra sidan av bebyggelsen som kantar västra delen av 
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inventeringsområdet finns ett för landskapsbilden särskilt viktigt skogsområde utpekat enligt 
Knivsta kommuns översiktsplan. 

Naturvärdesobjekt 
Syftet med en NVI är att beskriva och värdera naturområden (objekt) av betydelse för biologisk 
mångfald. Naturvärdesinventeringen resulterar i avgränsning naturvärdesklassning av områden. 
Ett objekt med påtagligt naturvärde och ett objekt med visst naturvärde har urskilts. Områdets 
naturvärden redovisas i karta, figur 4. I objektskatalogen (bilaga 1) redovisas respektive objekts 
naturvärde i detalj. Nedan presenteras resultatet av naturvärdesinventeringen. 

Figur 4. I inventeringsområdet avgränsades två objekt: ett objekt med naturvärdesklass, 3 påtagligt naturvärde och ett 
objekt med naturvärdesklass 4 visst naturvärde. Naturvärdesobjekt ett består av ett inhägnat småvatten som kan nyttjas 
av insekter och groddjur. Naturvärdesobjekt två består av en barrblandskog i sextioårsåldern med relativt god tillgång på 
substrat i form av död ved. 

Naturvärdesklasser 
Följande naturvärdesklasser finns (SIS standard SS 199000:2014): 

Högsta naturvärde, naturvärdesklass 1. Störst positiv betydelse för biologisk mångfald.  

Högt naturvärde, naturvärdesklass 2. Stor positiv betydelse för biologisk mångfald. 

Påtagligt naturvärde, naturvärdesklass 3. Påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald. 

Visst naturvärde, naturvärdesklass 4. Viss positiv betydelse för biologisk mångfald. 
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Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3 
I denna klass bedöms inte varje objekt behöva vara av betydelse för biologisk mångfald på varken 
regional, nationell, eller global nivå, men bedöms vara av särskild betydelse för att den totala arealen 
av dessa områden ska kunna bibehållas. Ekologigruppen tolkar det som att denna värdeklass är av 
för betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på kommunal nivå. I inventeringsområdet har 
ett objekt med påtagligt naturvärde (klass 3) påträffats, se figur 4. 

Objekt 1. Liten damm 
Naturvärdesobjekt nummer ett ”liten damm” består av ett inhägnat småvatten som kan nyttjas av 
insekter och groddjur (figur 6). Fiskfria småvatten är ett viktigt substrat som ger ett visst 
biotopvärde. Fiskfria småvatten kan nyttjas av groddjur och insekter, därmed ges objektet ett 
preliminärt ett visst artvärde, även om inga groddjur påträffades vid inventeringen. 

Figur 5. Objekt 1, liten damm med påtagligt naturvärde. 
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Visst naturvärde – naturvärdesklass 4 
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. Ekologigruppen tolkar formuleringen gällande värdeklass 4 
som att värdeklass 4 är av betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på lokal nivå. I 
inventeringsområdet har ett objekt med visst naturvärde (klass 4) påträffats, se figur 4. 

Objekt 2. Blandbarrskog 
Naturvärdesobjekt två består av en blandskog i sextioårsåldern med relativt god tillgång på substrat 
i form av död ved (figur 5). God tillgång på substrat i form av död ved är viktigt för många arter av 
insekter och mossor exempelvis. Grön sköldmossa är ett exempel på en art som lever på brunrötad 
ved i sena nedbrytningsstadier. Det finns relativt god tillgång på död ved i nedbruten form i 
objektet, vilket ger ett visst biotopvärde.  

Figur 6. Objekt 2, barrblandskog, med visst naturvärde. 
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Lågt naturvärde 
Närmast Brunnbyvägen i södra inventeringsområdet finns ett område med ung blandskog. Ett 
mindre parti fuktigare skog med ett dike och stora sprängstenar finns i höjd med Villebrådsgatan 
längs inventeringsområdets östra kant, där döda granar i 30 årsåldern står liksom unga björkar och 
inslag av unga alar. Största delen av inventeringsområdet väster om objekt 2 i inventeringsområdets 
nordöstra består skogen av ca 30 år gammal tät likåldrig granplantering. En art (kanadensiskt gullris) 
har negativt indikatorvärde och finns utanför objekt 2, barrblandskog.  

Landskapsobjekt 
Landskapsobjekt avgränsas när flera värdeobjekt i en eller flera naturtyper tillsammans bildar ett 
sammanhängande landskap med större betydelse för biologisk mångfald. Det kan också avgränsas i 
områden som under en kort period under året har betydelse för flera arter. I det inventerade 
området har ett landskapsobjekt avgränsats.  

Landskapsobjektet som avgränsades inom inventeringsområdet omfattar hela inventeringsområdet 
och sträcker sig vidare norr och söder om inventeringsområdet. Landskapsobjektet utgörs 
huvudsakligen av barrskog och barrblandskogsmiljö. Skogsområdet är starkt påverkat av skogsbruk 
men bedömdes vara av värde för skogslevande arter som kräver större sammanhängande 
skogsområden (såsom tofsmes och duvhök) och som kan nyttja området som en spridningsväg till 
exempelvis det stora skogsområdet Lunsen som är beläget ungefär 3,5 km nordväst om 
inventeringsområdet. 

Naturvårdsarter 
I området har två naturvårdsarter (se faktaruta) påträffats i samband med naturvärdesinventeringen 
(tabell 1, figur 7). Naturvårdsarterna liljekonvalj och rödgultrumpetsvamp har visst indikatorvärde 
och finns inom objekt 1. Liljekonvalj är fridlyst i Kronobergs, Stockholms och Södermanlands län, 
samt på Öland i Kalmar län, alltså inte i aktuellt inventeringsområde som är beläget i Uppsala län.  

Tabell 1. Förekomst av naturvårdsarter inom planområdet. R.K. = rödliste kategori. 

Svenskt namn Skydd RK Indikatorvärde Förekomst Källa 

Liljekonvalj 9 § artskyddsförordningen - Ringa Objekt 1 Ekologigruppen 2020 

Rödgul 
trumpetsvamp 

- - Visst Objekt 1 Ekologigruppen 2020 
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Figur 7. Naturvårdsarter inom inventeringsområdet. Liljekonvalj och rödgul trumpetsvamp är positiva indikatorarter, 
medan kanadensiskt gullris är en invasiv främmande art som har ett negativt indikatorvärde. 

Naturvårdsart 
En naturvårdsart är en art med specifika krav på sin miljö. Genom sin förekomst signalerar arten 
att det finns särskilda naturvärden i ett område och att det finns möjligheter till förekomster av 
sällsynta och/eller rödlistade arter.  

Naturvårdsarter är utpekade i olika inventeringar och sammanhang. Bland dessa kan nämnas 
rödlistade arter, typiska arter (arter som indikerar gynnsam bevarandestatus i naturtyper listade i 
habitatdirektivet), skogliga signalarter (utpekade i Skogsstyrelsens 
nyckelbiotopsinventeringsmetodik), Ängs- och betesmarksarter (utpekade i Jordbruksverkets 
Ängs- och betesmarksmetodik), samt Ekologigruppens egna indikatorarter. Naturvårdsarter 
innefattar även enligt Artskyddsförordningen skyddade arter  

Naturvårdsarterna delas av Ekologigruppen in i olika indikatorartskategorier med klasserna 
mycket högt, högt, visst och ringa. Mycket högt indikatorvärde används exempelvis för ovanliga 
rödlistade eller hotade arter, samt för arter med höga krav på miljön där de förekommer. Ringa 
indikatorvärde används exempelvis för rödlistade arter som är så vanliga att de inte indikerar 
särskilt artrika förhållanden. 
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Ekologisk känslighet 
I detta avsnitt beskrivs värdefulla miljöers känslighet för exploatering eller andra ingrepp. Förenklat 
sett kan man säga att ett områdes naturvärden beror på hur länge en miljö har fått bestå. Utifrån 
detta resonemang går det att översätta ungefär hur lång tid det tar för ett område att utveckla de 
olika naturvärdesklasserna som används i en naturvärdesbedömning. Utveckling av höga 
naturvärden förutsätter en väl fungerande grön infrastruktur. Om arter inte kan sprida sig så 
utvecklas inte mångfalden i samma takt som illustreras i figur 8. För samtliga naturtyper gäller att ju 
högre naturvärde desto känsligare är de för ingrepp. Förutom exploatering av värdefulla miljöer är 
ett av de största hoten för biologisk mångfald fragmentering, det vill säga uppsplittring av 
naturmiljöer av en viss naturtyp och påverkan på spridningssamband. Fragmentering är en aspekt 
har inte ingått i detta uppdrag och behandlas därför inte i detalj.  

Nedan beskrivs de i området funna naturtypernas känslighet. 

Figur 8. Schematisk beskrivning av hur miljöns kontinuitet över tid och naturvärde kan hänga ihop. Denna figur är 
framtagen för att illustrera utveckling av naturvärden i skogsnaturtyper, men liknande samband finns även i andra 
naturmiljöer. I andra miljöer kan tidsaspekten vara något annorlunda. 

Småvatten 
Inom det inventerade området förekommer ett naturvärdesobjekt som utgörs av ett småvatten 
(objekt 1). Småvatten är känsliga för åtgärder som: 

 Ändrar mikroklimat såsom avverkningar i småvattnets direkta närhet.

 Förorenat vatten, till exempel på grund av utsläpp av vätskor som skadar vattenlevande
organismer eller avverkningar nära småvattnet, då kvicksilver kan bli rörligt i markvattnet.

Barrblandskog 
Inom det inventerade området förekommer ett naturvärdesobjekt som utgörs av barrblandskog 
(objekt 2). I objekt 2 är medelåldern ungefär 60 år och området är mycket begränsat i sin storlek. 

 Barrskogar är känsliga för avverkning i samband med skogsbruk eller exploatering. Många arter
som lever i barrskogar behöver stora ytor för sin överlevnad och barrskogarnas mångfald är
därmed känsliga för att arealen minskar i kombination med svaga spridningssamband. Vid en
exploatering är det av stor vikt att behålla kontinuitet av alla för mångfald viktiga trädarter i
olika åldrar samt behålla individer som tillåts att bli gamla. Detta gäller särskilt tall, gran, asp
och sälg. Gamla träd och ersättningsträd till dessa måste finnas kontinuerligt inom områdena
för att värdena knutna till dessa ska kunna finnas kvar. Gamla, solbelysta tallar har ofta
särpräglad fauna och är känsliga ökad beskuggning. Endast en nästan gammal tall är funnen
inom området, längst upp i den nordvästra delen av objektet.

 Barrskogar är känsliga för bortforsling av substrat såsom död ved, både i form av liggande
stockar och torrakor. Skälet till detta är att arter knutna till träd och olika förmultningsstadier av
ved är känsliga för att kontinuitetsbrott. De måste hela tiden ha tillgång till sitt substrat, tar man
bort substratet tar man helt bort möjligheterna för arterna att existera.
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Förslag till anpassningar och åtgärder 
I detta avsnitt behandlas möjliga förstärkningsåtgärder. 

Det är nödvändigt att redan i ett tidigt skede i en exploateringsprocess ta hänsyn till naturvärden 
och biologisk mångfald eftersom det finns en överhängande risk att naturområden och biotoper för 
olika arter försvinner när obebyggd mark tas i anspråk (Länsstyrelsen i Stockholms län 2015).  

Nedan ges förslag till åtgärder för att minimera påverkan på den biologiska mångfalden. 

 Beakta ekosystemtjänster i planering och gestaltning: För att minska påverkan på den
biologiska mångfalden bör åtgärder för bevarande av och tillhandahållande av nya
ekosystemtjänster i området göras (ekosystemtjänster listas i rapporten Ekosystemtjänster i DP
”Söder om Träfallet” av Ekologigruppen 2020). I gestaltning kan exempelvis ekosystemtjänster
beaktas genom gröna biotoptak, utformning av gårdar med biotopträdgårdar, värdeskapande
växtlighet, småmiljöer för insekter, utformning av nya vattenmiljöer, behålla befintlig liten
damm för bland annat groddjur och insekter, liksom bevarande av andra redan befintliga
strukturer och landskapselement. Tillse att spridningsvägar fungerar i bevarad naturmark så att
långsiktiga förutsättningar för bibehållande av biologisk mångfald upprätthålls.

 Spara nedtagna större trädstammar av tall och gran i området: Stammarna placeras ut på
plats eller i närområdet, i form av så kallade faunadepåer. Död ved är en värdefull resurs som
gynnar många arter i olika organismgrupper, exempelvis grön sköldmossa som är funnen i nära
anslutning till området. Grön sköldmossa lever på brunrötad ved i sena nedbrytningsstadier.

 Planera för att minimera intrång i naturmark som ska bevaras: Anslutningsvägar och
andra ytor bör planeras så att intrång i naturmark som ska vara kvar i området minimeras och
skydda från slitage från tunga maskiner under anläggningstiden. Skydda den naturmark som ska
bevaras från markslitage genom kanalisering på stigar.

Förslag till ytterligare utredningar 
Följande kompletterande utredningar föreslås: 

 Inventering av groddjur och salamandrar. Då fortplantningsmiljöer för salamandrar och
groddjur finns i området är det viktigt att genomföra en riktad inventeringsinsats, då samtliga
arter är skyddade.
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Metodik 
Förstudie 
Befintlig kunskap om området biologiska värden har eftersökts i databaser, litteratur och genom 
kontakter. Uppgifter om de källor som genomsökts finns nedan, i tabell 1.  

Tabell 1.  Datakällor där information om biologiska värden i området eftersökts. Källor där information 
eftersökts men som har någon information om området är märkta med ”saknas i området” i kolumnen status. 

Fältinventering SIS 
Centralt i metodik enligt SIS är bedömning av biotop- och artvärde (se bilaga 2) som tillsammans 
ger naturvärdet på naturvärdesobjektet. Vid inventeringen av biotopvärden läggs förekomst av 
ekologiskt värdefulla biotoper och strukturer, som till exempel förekomst av opåverkade våtmarker, 
gamla träd, gammal skog, död ved och hålträd med mera. För att kartlägga artvärdet inventeras 
förekomst av rödlistade arter och andra naturvårdsarter. Särskild fokus lades på artgrupperna 
kärlväxter, lavar, mossor, marksvampar, vedsvampar, samt kläckhål efter vedlevande skalbaggar, 
som är särskilt viktiga i de naturtyper som förekommer i området. Även naturvårdsarter av fåglar 
noterades men någon riktad inventering har inte genomförts. Utifrån inventeringsresultatet 
avgränsas naturvärdesobjekt och landskapsobjekt (områden där landskapets betydelse för biologisk 
mångfald är större eller av annan karaktär än de ingående naturvärdesobjektens). En mer detaljerad 
beskrivning av metoden för inventering enligt SIS-standarden finns i bilaga 2. I denna bilaga 
framgår också de justeringar som gjorts av SIS bedömningsgrunder för exempelvis vanlig 
förekommande hotade arter som exempelvis ask och kungsfågel.  

Osäkerhet i bedömningen 
Området besöktes under oktober. Artvärden är framför allt bedömda med utgångspunkt från 
förekomster av kärlväxter, mossor, lavar och svampar. Den sena inventeringsperioden medförde att 
flera naturvårdsarter bland kärlväxter vissnat och naturvårdsarter fågel inte kunde inventeras, men 
att det var rätt årstid för naturvårdsarter av svampar. Naturvärdesinventeringen kan därmed 
bedömas som säker, då huvuddelen av förekomsten av strukturer och naturvårdsarter kan 
identifieras och artrikedom kan uppskattas.  

Data Källa Datum Status 

Fynd av naturvårdsarter Artportalen 2020 2020-10-23 Saknas i området 

Värdefull jordbruksmark Jordbruksverket 2020 2020-10-23 Saknas i området 

Naturreservat Naturvårdsverket 2020 2020-10-23 Saknas i området 

Biotopskyddsområden Naturvårdsverket 2020, 
Skogsstyrelsen 2020 

2020-10-23 Saknas i området 

Sumpskogar Skogsstyrelsen 2020 2020-10-23 Saknas i området 

Natura 2000 (SPA, SCI) Naturvårdsverket 2020 2020-10-23 Saknas i området 

Nyckelbiotoper Skogsstyrelsen 2020 2020-10-23 Finns i anslutning till 
området 

Naturvärdesobjekt Skogsstyrelsen 2020 2020-10-23 Finns i anslutning till 
området 

Berg- och jordarter SGU 2020 2020-10-23 Relevant 

Skyddsvärda träd Länsstyrelsen i Stockholms län 
2016 

2020-10-23 Saknas i området 
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Bilaga 1. Objektskatalog 
I denna objektskatalog beskrivs de enskilda delobjekt (naturvärdesobjekt) som avgränsats vid 
naturvärdesinventeringen. Beskrivningen uppfyller de krav på dokumentation som ställs enligt SIS-
standard SS 199000:2014 för naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI). Om 
bedömning av ekologiska spridningssamband ingått i uppdraget så redovisas detta också i 
objektskatalogen. Karta som visar respektive delobjektets läge och utbredning finns redovisad i 
huvudrapporten Figur 3 och i det GIS-underlag som vi levererar till beställaren. 
Inventeringsområdet finns också redovisat i huvudrapporten. Objekten är sorterade i stigande 
nummerordning eller bokstavsordning. 

Läsinstruktion 
Varje delobjekt beskrivs i ett objektsblad på 1–2 sidor. I beskrivningen ingår administrativa data, ett 
fotografi som ger en upplevelse av naturmiljön, en sammanfattande beskrivning, tabell över viktiga 
strukturer knutna till naturtypen, en motivering till vald naturvärdesklass, samt en tabell över 
påträffade och kända naturvårdsarter, skyddade arter och rödlistade arter.  

Naturvärdesklass
En samlad bedömning av det inventerade objektets naturvärdesklass görs utifrån utfallet för 
bedömningsgrunderna för art och biotop (se beskrivning i bilaga 2, Metodbeskrivning). Grund för 
både art- och biotopvärde redovisas i objektsbladet.  

Följande naturvärdeklasser ingår i SIS standard: 
 Högsta naturvärde naturvärdesklass 1. Störst positiv betydelse för biologisk mångfald
 Högt naturvärde naturvärdesklass 2. Stor positiv betydelse för biologisk mångfald
 Påtagligt naturvärde naturvärdesklass 3. Påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald

Som tillägg kan också följande klass ingå:
 Visst naturvärde – naturvärdesklass 4. Viss positiv betydelse för biologisk mångfald

Samtliga termer och begrepp följer SIS standard, med två undantag. ”Naturtyp” enligt SIS kallas i 
objektskatalogen för ”Naturtypsgrupp” och ”biotop” kallas här för ”naturtyp”. Namnsättningen av 
respektive naturtyp följer i första hand indelning i enlighet med vägledning för svenska naturtyper i 
habitatdirektivets bilaga 1 (Naturvårdsverket 2011). För naturtyper som inte ingår i 
habitatdirektivet, eller där behov finns för finare indelning (exempelvis tajga) används namn i 
enlighet med en tolkningsnyckel som tagits fram av Ekologigruppen (se bilaga 2, 
Metodbeskrivning). 

Natura 2000-naturtyper 
En bedömning görs i fall objektet uppfyller kvalitetskrav på att klassas som Natura 2000-naturtyp 
eller ej. Dessutom görs bedömning av om tillståndet i objektet är gynnsamt eller inte. För allmänna 
och hotade naturtyper som exempelvis taiga krävs att tillståndet är gynnsamt för att biotopvärdet 
ska bli högt för bedömningskriteriet sällsynthet och hot.  



Objektskatalog 8733 NVI EST Alsike

Naturtyp (grupp)

Dominerande biotop

Skyddsstatus

Skyddade arter

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass
3

Ingen känd förekomst

Naturvärdesklass

Antropogen limnisk miljö

Ingen

Inventerare Karin Agstam-Norlin

1. Liten damm

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

Brynmiljö Bryn

Naturvårdsarter

Områdesbeskrivning
Biotop: Småvatten
Nyckelbiotopstatus: Uppfyller ej kvalitetskrav på nyckelbiotop eller NVO
Beskrivning:
Liten damm som kan användas av groddjur och insekter. Omgärdas av kaveldun, ung al, asp, björk och sälg.
Beståndsålder: 20-40 år
Markfuktighet: Fuktig
Påverkan/Naturlighet: Dikat, Bullerstört

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett visst biotopvärde, då fiskfria småvatten är värdefulla för insekter och groddjur som lekmiljö. 
Preliminärt sätts ett visst artvärde eftersom groddjur kan finnas i objektet, även om inga naturvårdsarter påträffades vid
inventeringstillfället.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

Småvatten

Saknas
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Naturtyp (grupp)

Dominerande biotop

Skyddsstatus

Skyddade arter

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Förekommer

Naturvärdesklass

Skog och träd, boreal skog

Taiga (100%)

Ingen

Inventerare Karin Agstam-Norlin

2. Blandbarrskog

Skyddade arter

KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Skyddsstatus

Ekologiskt viktiga strukturerEkologiskt viktiga strukturer
Frekvens DiameterStrukturtyp Struktur Nyckelelement

sparsamt (1-5
m3/ha)

40 cmLågor Tallåga Barklös, brunrötad ved, fuktig, gammal

Enstaka till
sparsamt (1-5

m3/ha)
45 cmLågor Granlåga Vindfälle

Enstaka till
sparsamt (1-5

30 1cm

Lågor Björklåga

60 cmVärdefulla träd Nästan gammal tall

Naturvårdsarter

Områdesbeskrivning
Biotop: Taiga (100 %), undernaturtyper: Blandskog (100%).
Beskrivning:
Blandbarrskog som är produktionsskog omkring 60 år med relativt hög tillgång på död ved av god kvalitet, murken och i sena
nedbrytningsstadier. Tall och gran dominerar med inslag av sälg och björk. Väggmossa, husmossa , blåbärsris och lingonris
dominerar markskiktet. Vildsvinbökat. 
Påverkan/Naturlighet: Luckigt trädskikt, Bullerstört, Tvåskiktat

Bedömningsgrunder SIS
Motiv för värdebedömning naturvärde
Området bedöms ha ett obetydligt artvärde och visst biotopvärde.

Bedömningsgrunder för artvärde:
Naturvårdsarter: Obetydliga förekomster av naturvårdsarter.
Rödlistade arter: Inga eller obetydliga förekomster av rödlistade arter.
Hotade arter: Inga förekomster, eller förekomst av unga träd av alm eller ask.
Artrikedom: Området är inte påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i regionen
eller i Sverige.

Bedömningsgrunder för biotopvärde:
Biotopkvalitet: Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av de
biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet eller mängd.
Sällsynthet och hot: Biotopen är allmänt förekommande.

m3/ha)

Enstaka till

30 cm

En
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Karin Agstam-
Norlin

Liljekonvalj (Convallaria
majalis) Ringa AFS: § 9

Övriga naturvårdsarter

KommentarReferensArt IndikatorvärdeFörekomst Naturvårdsartstyp

Karin Agstam-
Norlin

Liljekonvalj (Convallaria
majalis) Ringa typisk art, skyddad art

Karin Agstam-
Norlin

Rödgul trumpetsvamp
(Cantharellus lutescens) Visst signalart skog,

naturvärdesindikator

Ej skyddad i Uppsala län.
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Bilaga 2. Metodbeskrivning för 
naturvärdesbedömning enligt SIS 
I arbetet med naturvärdesinventering (NVI) görs klassificering av all mark med avseende på 
naturvärde och naturtyp. Metoden följer SIS-standard SS 199000:2014 för naturvärdesinventering 
avseende biologisk mångfald (NVI), vad gäller genomförande, naturvärdesbedömning och 
redovisning. Standarden har tagits fram av Trafikverket och ledande svenska naturmiljökonsulter 
där Ekologigruppen ingått som en av de medverkande. Med naturvärde menas här värde för 
biologisk mångfald. Geologiska värden och värden för friluftslivet beaktas inte.  

Naturvärdesinventeringen redovisar och beskriver objekt som har naturvärdesklass 1–4. Områden 
med lägre naturvärde redovisas inte.  

Naturvärdesklasserna är: 

Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1 
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 
Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att 
upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. I denna klass ingår bland annat 
skogliga nyckelbiotoper utpekade av Skogsstyrelsen och områden som är utpekade som värdefulla i 
ängs- och hagmarksinventeringen.  

Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3  
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.  

I klassen återfinns miljöer som hyser en rik biologisk mångfald eller är ovanliga ur ett kommunalt 
perspektiv. Miljöerna är viktiga att bevara för att behålla den biologiska mångfalden i den berörda 
kommunen. I denna klass ingår bland annat områden med naturvärden utpekade av Skogsstyrelsen 
och ängs- och betesmarskinventeringens klass    ”restaurerbar ängs- och betesmark”. 

Visst naturvärde – naturvärdesklass 4 
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 och att deras ekologiska 
kvalitet upprätthålls eller förbättras. 

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.

I klassen återfinns miljöer som hyser en biologisk mångfald som gör dem viktiga att bevara för att 
behålla den biologiska mångfalden på lokal nivå. Med lokal menas stadsdel, socken eller annan 
begränsad geografisk enhet som definieras i inventeringen.  

Parametrar för naturvärdesbedömning 
Naturvärdesinventeringen utgår i grunden från bedömning av art- respektive biotopvärde. 
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Biotopvärde 
Biotopvärde inventeras genom klassificering av biotop, samt viktiga värdeelement och strukturer 
som finns i objekten. En viktig aspekt är om naturtypen utgörs av en så kallad Natura-naturtyp, det 
vill säga att den omfattas av den lista över skyddsvärda naturtyper som ingår i EU:s art- och 
habitatdirektiv. För att göra denna klassning görs först en tolkning från flygbilder med hjälp av en 
tolkningsnyckel för Natura- naturtyperna (Ekologigruppen 2015). Därefter kontrolleras 
biotoptillhörighet i fält.  

Bedömningsgrunden för biotopvärde omfattar två underliggande aspekter: 
naturtypens sällsynthet, inklusive hot mot naturtypen i fråga 

biotopkvalitet, viket inkluderar bl.a. naturlighet, processer och störningsregimer, strukturer och 
element, kontinuitet, förekomst av nyckelarter, läge, storlek och form. 

För att nå högsta biotopvärde ska de biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald 
som kan förväntas förekomma i biotopen finnas i stor omfattning och med uppenbart god kvalitet. 
Biotopkvaliteterna kan inte bli avsevärt bättre i den aktuella regionen, och/eller utgöras av 
förekomst av biotop eller Natura-naturtyp som är hotad i ett nationellt eller internationellt 
perspektiv. För vanligt förekommande hotade Natura-naturtyper som exempelvis taiga har 
Ekologigruppen tillämpat att det krävs att kriterierna för biotopkvalitet också uppfylls för klassning 
till högt biotopvärde. Standarden anger att det räcker med att naturtypen utgörs av en hotad Natura 
2000-naturtyp. För sällsynt förekommande Natura-naturtyper som exempelvis silikatgräsmarker 
räcker det med att kriterier för att biotopen ska klassas som Natura-naturtyp uppnås för att erhålla 
högt biotopvärde.  

Artvärde 
I bedömningsgrunden för artvärde ingår fyra aspekter: naturvårdsarter, rödlistade arter, hotade arter 
och artrikedom.  

En naturvårdsart är en art med specifika krav på sin miljö, men som ändå är någorlunda allmänt 
förekommande. Genom sin förekomst indikerar arten att det finns särskilda naturvärden i ett 
område och att det finns möjligheter till förekomster av rödlistade arter. Naturvårdsarter är 
utpekade i olika inventeringar och sammanhang. Bland dessa kan nämnas rödlistade arter och fridlysta 
arter (se ovan), typiska arter (arter som indikerar gynnsam bevarandestatus i naturtyper listade i 
habitatdirektivet), fågelarter i fågeldirektivet, skogliga signalarter (utpekade i Skogsstyrelsens 
nyckelbiotopsinventeringsmetodik), ängs- och betesmarksarter (utpekade i Jordbruksverkets metodik 
för inventering av ängs- och betesmarker), samt Ekologigruppens egna indikatorarter. 

Naturvårdsarter bedöms utifrån antalet naturvårdsarter, men även hur livskraftig respektive art är 
(hur vanlig en enskild art är) samt hur väl de indikerar naturvärden. Artrikedom bedöms utifrån 
artantal, och är en viktig bedömningsgrund i naturtyper med bristfällig kunskap om förekomst av 
naturvårdsarter. Aspekterna naturvårdsart eller artrikedom bedöms på en fyrgradig skala för 
artvärde. 

För vanligt förekommande rödlistade och hotade arter med ringa indikatorvärde som exempelvis 
ask och kungsfågel har Ekologigruppen anpassat värderingen av artvärde så att förekomst av hotad 
art med visst eller ringa indikatorvärde inte med automatik ger högt artvärde. 

Samlad naturvärdesbedömning 
Samlad naturvärdesbedömning är en analys som görs av en ekolog och där biotop och artvärden 
som identifierats används som grund (Figur 1). Värdet av förekomst av naturvårdsarter, 
biotopkvalitet, sällsynthet och hot förstärker som regel varandra. Kunskap rörande hur strukturer 
och funktioner samt naturvårdsarter uppträder i olika naturtyper har stor betydelse för 
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värdebedömningen. I vissa naturmiljöer, exempelvis magra tallskogar, förekommer få 
naturvårdsarter och dessa är ofta svåra att hitta. Detta faktum vägs in i den samlade bedömningen. 

Figur 1. Illustration av hur bedömningsgrunderna för art- och biotopvärde relaterar till varandra. 

Redovisning av osäkerheter i värdebedömningen/preliminär bedömning 
En naturvärdesbedömning är alltid förknippad med en rad osäkerhetsfaktorer. När osäkerheten 
bedöms som alltför stor redovisas NVI-klassificeringen som preliminär. Osäkerhetsfaktorer utgörs i 
första hand av:  

Naturvårdsarter inom organismgrupp som är viktig för naturtypen går inte att inventera under 
årstiden då fältarbetet genomförs. 

Väderleken är olämplig för inventering av viktiga organismgrupper av naturvårdsarter då fältarbetet 
genomförs (exempelvis fjärilar och fåglar). 

Väderleken är olämplig för inventering av markstrukturer (snötäckt mark och så vidare). 

Specialistkompetens för eftersök av mer svårbestämda organismgrupper av naturvårdsarter saknas. 

Tidsbudget för eftersök av svårbestämda/svårhittade organismgrupper av naturvårdsarter ingår inte 
i uppdraget. 

Underlag för bedömning av värde för regional och kommunal grönstruktur saknas. 
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Preliminär bedömning kan anges när: 
Naturvårdsarter inte har inventerats 

En organismgrupp av naturvårdsarter som är avgörande för naturtypen inte har kunnat inventeras 
(exempelvis marksvampar i en sandbarrskog och fåglar i större strandängsmiljöer) och området 
bedöms ha hög potential för rik förekomst av dessa. 

När bedömningen är osäker, görs en expertbedömning av delområdets potential att hysa 
naturvårdsarter. Delområdet tilldelas därefter, med tillämpande av försiktighetsprincipen, det högsta 
värde som det bedöms ha potential för. Vid viss osäkerhet i bedömningen sker ingen höjning av 
värdet med hänvisning till osäkerhet.  

Landskapsobjekt 
När landskapets betydelse för biologisk mångfald uppenbart är större eller av annan karaktär än de 
ingående naturvärdesobjektens betydelse ska även ett större landskapsobjekt avgränsas. Det gäller 
till exempel när de ingående naturvärdesobjekten tillsammans ger förutsättningar för 
naturvårdsarter som är knutna till landskap snarare än till enskilda biotoper. Detta gäller även när 
områden utanför naturvärdesobjekten tillsammans med de ingående naturvärdesobjekten skapar en 
helhet som har betydelse för biologisk mångfald.  

Avgränsningar 
Kartläggning av värden för friluftsliv och rekreation ingår inte i metodiken. 

Det ingår inte i metodiken att utreda konsekvenser av eventuell exploatering eller ge förslag till 
kompensationsåtgärder.  

Referenser 
Ekologigruppen 2015. Flygbildstolkningsnycklar för NVI och biotopkartering. 
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Ekosystemtjänster och naturvärden i Dp Alsike Vrå 3:1 m.fl. ”Söder om 
Träfallet”, Knivsta kommun. 
 

□ Samrådsskede □ Granskningsskede      □ Genomförandeskede 
 

Användning 
Denna mall fylls i tidigt skede och behålls som ett levande dokument genom hela detaljplaneprocessen. Syftet 
med mallen är att identifiera naturvärden och ekosystemtjänster i ett sammanhang och följa upp hur dessa 
omhändertas i enlighet med beslutade styrdokument.  

En möjlighet för att stärka ekosystemtjänstperspektivet och även utöka möjligheterna att styra genom 
detaljplanens juridiska funktion är att utöka detaljplanens syfte. Syftet bör då formuleras så att det också 
innefattar ekosystemtjänster, tex; ”Syftet är också att säkerställa fortsatta spridningsmöjligheter för eklevande 
arter genom området.” Stöd för detta går att finna exempelvis i Plan- och bygglagens portalparagraf 1 kap 1 § 
och i 8 kap 9 § om lämplig hänsyn till stads- eller landskapsbild och till natur- och kulturvärden vid byggnation 
av obebyggda tomter. 

Mallen ska fyllas i, alternativt användas som förfrågningsunderlag till utredning, av miljöplanerare och/eller 
planhandläggare, med stöd av kommunekolog. 

Minsta undersökningskrav gällande grönstruktur är ett platsbesök där naturmiljövärden inom hela 
planområdet dokumenteras i text och med fotografier och en avvägning görs om huruvida en NVI behövs eller 
inte. Naturvärdesinventeringar ska göras för att kartlägga ekologiska och rekreativa värden där det inte 
uppenbart kan påvisas att naturvärden inte finns på platsen (Grönstrukturplanen 2016, s 55). I tidigt skede ska 
också planområdet utvärderas utifrån Grönstrukturplanens klassningskarta (s 18, också i ÖP-MKB-kartan i 
Geosecma).  

Denna bedömning kan komma att omprövas i senare skede om nya naturvärden identifieras.  

Ekosystemtjänst (EST)-mallen fylls i oavsett NVI. Slutlig EST-analys används som underlag i 
genomförandeplaneringen av anläggande av parker och allmän plats. Dokumentet används för att följa upp 
kommunens arbete med ekosystemtjänster efter förstudie, samråds- och granskningsskede.  

Kommunen tillhandahåller information om den föreslagna exploateringen för att bedömningen av eventuella 
risker med utvecklingen ska bli så korrekt som möjligt. Typ av information är placering av byggnader, bredd på 
cykel- och gångväg, markanspråk för vatten- och avloppsledning. 

Ekosystemtjänster 
Ekosystemtjänster är ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande. Det handlar 
bland annat om rening av luft och vatten, produktion av livsmedel och energi och om naturupplevelser som kan 
påverkan vår hälsa positivt. I planeringen blir det därför viktigt att ta hänsyn till vilka ekosystemtjänster som 
finns på platsen idag, vilka som kan tänkas vara viktiga i framtiden och därefter se över hur dessa 
ekosystemtjänster och dess ekosystem kan och bör hanteras i den fortsatta planeringen. 

Styrdokument 
I Knivsta kommuns Grönstrukturplan finns tre målbilder formulerade. En av dessa beskriver hur kommunen ska 
arbeta med ekosystemtjänster: 

 ”I Knivsta kommun exploaterar vi med hänsyn till bevarandevärden. Vid exploatering tänker vi på att skydda, 
kompensera för samt förstärka sambanden för ekosystemtjänster.”  
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Genom att fokusera på att analysera ekosystemtjänsterna som levereras från ett område och också se platsen i 
sitt ekologiska sammanhang, fångar vi upp de andra målbilderna som formuleras i grönstrukturplanen. De är 
Målbild för Natur- och vattenvård: 

”I Knivsta kommun säkras kvaliteten och tillgången till värdefulla naturområden genom såväl skydd, hållbart 
brukande och nyttjande.” 

och Målbild för Folkhälsa och rekreation: 

”I Knivsta erbjuder grönstrukturen ett rikt vardags- och friluftsliv, samt bidrar till förbättrad folkhälsa genom 
trivsamma miljöer i såväl stad som på landsbygden”.  

Prioriterade ekosystemtjänster 
Grönstrukturplanen identifierar de ekosystemtjänster som är prioriterade i Knivsta kommun. Målsättningen 
med att arbeta med ekosystemtjänster som verktyg är att nå ett robustare och mer hållbart samhälle och 
samhällsbyggande, en ökad socioekologisk resiliens. För mer information om de prioriterade 
ekosystemtjänsterna, se Grönstrukturplan, Knivsta kommun 2016, s. 33. 

 
Figur 2. Prioriterade ekosystemtjänster i Knivsta kommun 
 

Sammanfattning av resultat 
I samband med utvecklingen av fastighet Alsike Vrå 3:1 m.fl. ”Dp – Söder om Träfallet” i Knivsta kommun 
har Ekologigruppen fått i uppdrag av Svefa att genomföra en ekosystemtjänstanalys och en 
rekreationsanalys för området. En naturvärdesinventering (NVI) har också tagits fram för fastigheten Vrå 
3:1 (skogsområdet väster om hygget), resultatet presenteras i en separat rapport (Naturvärdesinventering 
Vrå 3:1, Alsike, Knivsta kommun av Ekologigruppen, 2020). Planområdet är beläget mellan Alsike tätort 
och E4:an och består av naturmark där majoriteten av ytan kalhöggs för cirka 3 år sedan. 

Kommunens mall för analys av ekosystemtjänster har fyllts i utifrån vilka ekosystemtjänster (EST) som 
finns inom planområdet och i kopplingen till prioriterade tjänster i Knivsta kommun. En analys av framtida 
relevanta EST:er för Alsike har också tagits fram, med framtidsutveckling och målbilder för området som 
utgångspunkt. I rapporten inkluderas dessutom en rekreationsanalys (kartläggning av befintliga rekreativa 
värden) samt åtgärdsförslag för att skapa och förstärka befintliga och framtida strukturer för 
ekosystemtjänster och rekreation.  

Ett planprogram är under framtagande för Alsike Vrå 3:1 med flera och framtida detaljplan ska tas 
fram för att möjliggöra utveckling av en blandning av bostadsbebyggelse och centrumverksamhet. Då 
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det först är i detaljplaneskedet förslag till framtida stadsstruktur tas fram diskuteras planförslagets 
påverkan på ekosystemtjänster övergripande i denna rapport. 

Resultaten från ekosystemtjänst- och rekreationsanalys visar att värdena inom det föreslagna 
planområdet främst är kopplade till det befintliga skogsbeståndet och inte kalhygget. Skogsområdet 
väster om hygget är dessutom av särskilt relevans för ekosystemtjänster kopplade med biologisk 
mångfald och livsmiljöer, kulturella tjänster och rekreation. Värden för stödjande ekosystemtjänster 
(biologisk mångfald och livsmiljöer) kopplar främst till de naturvärdesobjekt som är identifierade i NVI:n. 
Reglerande tjänster är beroende av sammanhängande grönstruktur och markens förutsättningar för 
infiltration. Kulturella tjänster kopplar till möjligheter för rekreation såsom lekplatser, stigar och 
målpunkter inom och i anslutning till området. 

Planområdets befintliga grönstruktur 
Planområdet Alsike Vrå 3:1 m.fl. omfattar en yta av cirka 29 hektar naturmark, varav ca 22 hektar 
kalavverkats för ungefär 3 år sedan. Resterande ytor består av skog samt stigar och mindre vägar. En 
mindre lekpark (Djungelparken) finns också i planområdet. 

I kalhygget har enstaka fröträd av framför allt tall sparats. En höjd bestående av gammal sprängsten och 
massor numera bevuxen med sly och inslag av trädgårdsbuskar.  Mellan hygget och bostadsområden i 
väster finns en ung, tät granskog på tidigare åkermark som genomkorsas av mindre stigar. En vältrampad 
stig löper också längst diket mellan skogsområdet och hugget mot värmeverket. I skogsområdet finns 
också lekplatsen Villebrådsgatan ”Djungelparken” samt två kojor. Lekplatsen och skogen runt om kring 
den har pekats ut av förskolepersonalen i Alsike som målpunkt för närnatur och rekreation. Skogsområdet 
i sin helhet har pekats ut av fritidsklubbar som målpunkt för närnatur och rekreation (Kartläggning av 
barnens närnatur i Knivsta och Alsike, 2016). I sydvästra delen av planområdet är tallskogen äldre och 
mindre tät. 

Vid gränsen mellan kalhygge och skogsområde samt mellan bebyggelse och skogsområdet finns ett 
avskärande dike, som är sannolikt områdets naturliga lågstråk.  

 
Figur 1. Detaljplaneområde, preliminär avgränsning.   
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Ekosystemtjänstanalys 
En analys av vilka ekosystemtjänster som levereras, eller saknas på platsen idag och av vilka av dessa som 
är lämpliga att skapa, stärka, skydda, eller skippa har gjorts för planområdet. Analysen baseras på 
befintliga material och undersökningar, samt NVI och platsbesök som utfördes under v44 2020 av 
Ekologigruppen.  

Tjänster som planområdet levererar idag, vilka som föreslås stärkas, skapas genom gestaltning eller 
skippas då omätbara eller insignifikanta på platsen beskrivs i detta kapitel. 

 
Biokemiska kretslopp 

SKAPA STÄRKA SKYDDA SKIPPA 
   X 

 
Bedömning 

Planområdets kapacitet för biokemiska kretslopp kopplas främst till kol, vatten, kväve och syre.  

Rekommenderade åtgärder 

Skippa: 

• Ingen åtgärd föreslås för denna tjänst. 

 

Biologisk mångfald 
SKAPA STÄRKA SKYDDA SKIPPA 
x X X  

 

Bedömning 

I naturvärdesinventeringen (NVI) - genomförts av Ekologigruppen under v 44 2020 i enlighet med SIS-
standard på nivå medel och med tillägg naturvärdesklass 4 - har två objekt med naturvärdeklass 4 ”visst 
naturvärde” avgränsats (se Figur 2)1. Naturvärdesobjekt 1 ”Barrblandskog” är en blandskog i 
sextioårsåldern med relativt god tillgång på substrat i form av död ved. Naturvärdesobjekt 2 ”Liten damm” 
består av ett inhägnat småvatten som kan nyttjas av insekter och groddjur. Identifierade områden har 
betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på lokal nivå. 

Inom planområdet har tre naturvårdsarter påträffats i samband med naturvärdesinventeringen. Två arter 
(liljekonvalj och rödgul trumpetsvamp) har positivt indikatorvärde och finns inom objekt 1 och en art 
(kanadensiskt gullris) har negativt indikatorvärde (invasiv art) och finns utanför objekt 1. Liljekonvalj är 
fridlyst i Kronobergs, Stockholms och Södermanlands län, samt på Öland i Kalmar län, men inte i 
inventeringsområdet som är beläget i Uppsala län. 

 
1  
Ekologigruppen (2020). Naturvärdesinventering Vrå 3:1, Alsike, Knivsta kommun.  
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I nära anslutning till inventeringsområdet (sydöst om inventeringsområdet) finns ett av Skogsstyrelsens 
naturvärdesobjekt och två nyckelbiotoper, där flera rödlistade arter och signalarter är funna liksom en 
skyddad art som omfattas av artskyddsförordningen (grön sköldmossa). 

 
Figur 2. I inventeringsområdet avgränsades två objekt: ett objekt med naturvärdesklass, 3 påtagligt naturvärde och ett 
objekt med naturvärdesklass 4 visst naturvärde. Naturvärdesobjekt ett består av ett inhägnat småvatten som kan nyttjas av 
insekter och groddjur. Naturvärdesobjekt två består av en barrblandskog i sextioårsåldern med relativt god tillgång på 
substrat i form av död ved. 

 

Rekommenderade åtgärder 

Stärka/skapa: 

• Arbeta med gröna biotoptak, gröna fasader, utformning av gårdar med biotopträdgårdar, 
värdeskapande växtlighet, småmiljöer för insekter i gestaltning av privat och allmän mark. 

• Anlägga faunadepåer genom att placera ut nedtagna större trädstammar av ek, tall och gran på 
plats eller i närområdet. Död ved är en värdefull resurs som gynnar många arter i olika 
organismgrupper. Detta kan med fördel göras både i nya parkmiljöer och på gröna biotoptak. 

• Säkerställ en variation av miljöer och strukturer i parker och innergårdar för att gynna biologisk 
mångfald. Se till att det finns allt från blommande nektarväxter till buskage och träddungar, gärna 
med en variation av öppen- och slutenhet. Arbeta med träd, buskar och växter som finns i 
närmiljön för att på sikt stärka förutsättningarna för arter som är typiska för regionen. 

• Plantera bärande träd längs framtida stråk för att gynna den lokala biologiska mångfalden. 
Bärande träd och buskar uppskattas av både fåglar och insekter som födokälla.  

• Utforma nya vattenmiljöer och behålla befintliga dammar och dike för bland annat groddjur och 
insekter.  
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• Anpassa dagvattenåtgärder i nya bostadsområden så att de även stärker biologisk mångfald. 
Prioritera öppen dagvattenhantering och se över möjligheten att anpassa grönytor som tar emot 
dagvatten så att de behåller vatten för att skapa tillfälliga små våta områden. 
 

Skydda:  

• Planera för minimerat intrång i naturmark med NVI klass 4 för att säkra befintlig biologisk 
mångfald. 

• Anlägga stigar i naturmark så att markslitage minimeras. 
• Skydda naturområden från slitage från tunga maskiner under byggnationstid. 

 
Livsmiljöer 

SKAPA STÄRKA SKYDDA SKIPPA 
 
 

X X  

 

Bedömning 

Naturvärdesobjekt 1 ”Barrblandskog” har en relativt god tillgång på substrat i form av död ved, vilket 
bidrar till livsmiljöer för insekter. Naturvärdesobjekt 2 ”Liten damm” består av ett inhägnat småvatten 
som kan nyttjas av insekter och groddjur.  

Diket som löper runt skogsområdet i väster (ung, tät granskog på tidigare åkermark) samt dammarna i 
norra och södra delen av planområdet hyser möjlighet för att utgöra livsmiljöer för groddjur och 
salamander. Då fortplantningsmiljöer för salamandrar och groddjur finns i området är det viktigt att 
genomföra en riktad inventeringsinsats, då samtliga arter är skyddade.  
 

Rekommenderade åtgärder 

Stärka/skapa: 

• Bevara befintlig damm och dike samt utforma nya vattenmiljöer för bland annat groddjur och 
insekter.  

• Anpassa dagvattenåtgärder i nya bostadsområden så att de även stärker livsmiljöer. Prioritera 
öppen dagvattenhantering och se över möjligheten att anpassa grönytor som tar emot dagvatten 
så att de behåller vatten för att skapa tillfälliga små våta områden. 

• Vid dagvattendamm och dike ska växter väljas utifrån dess inverkan på biologisk mångfald. 
• Se åtgärdsförslag för biologisk mångfald för ytterligare åtgärder som förstärker / skapar 

livsmiljöer inom planområdet. 
• Arbeta med att förbättra förutsättningarna för ansvarsarter genom att gynna de habitat och 

livsmiljöer de lever i och förbättra spridningsmöjligheter mellan dessa. Här är det viktigt att 
identifiera svaga spridningsmöjligheter och potentiella flaskhalsar i den gröna infrastrukturen och 
utreda hur dessa på bästa sätt kan förstärkas.  
 

Skydda:  

• Bevara sumpiga området väster om den blockiga höjden. 
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• Bevara diket och smådammen, inkludera dessa områden i framtida parker / allmänna ytor och 
anpassa gestaltning utifrån värden för biologisk mångfald. 

 

Mat 
SKAPA STÄRKA SKYDDA SKIPPA 
X  X  

 

Bedömning 

Planområdets kapacitet för matproduktion är begränsat och kopplad till möjligheter för bär- och 
svampplockning i främst barrblandskogen i sydöstra delen av planområdet.  

Planområdet föreslås bebyggas, dock vilka gröna strukturer kommer att bevaras identifieras i 
detaljplaneskedet. Barrblandskogens framtida kapacitet för matproduktion (bär- och svampplockning) kan 
därför inte bedömas i detta skede. 

Rekommenderade åtgärder 

Skapa: 

• Utred möjligheter till lokal odling inom planprogrammet med strategier för hur detta kan 
säkerställas i detaljplan genom ytor för stadsodling  

• Lyft möjligheten till lokal odling i trädgårdar. 

 

Skydda: 

• Bevara barrblandskogen i sydöstra delen av planområdet för bär- och svampplockning. Anlägga 
stigar så att markslitage i området minimeras. 
 

Dricksvatten 
SKAPA STÄRKA SKYDDA SKIPPA 
   X  

 

Bedömning 

Planområdets kapacitet för dricksvattenproduktion är ej relevant inom planområdet.  

 

Rekommenderade åtgärder 

Skippa: 

• Ingen åtgärd föreslås för denna tjänst. 
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Material och energi  
SKAPA STÄRKA SKYDDA SKIPPA 
   X 

 

Bedömning 

En stor del av planområdet används idag för skogsbruk och tillhandahåller därmed ekosystemtjänster i 
form av material- och energiproduktion (biobränslen från växtriket).  

Energiproduktion från vind eller vatten går inte under beteckningen ekosystemtjänster eftersom denna 
typ av produktion inte har ett biotiskt ursprung, dvs beror på levande organismer. 

Rekommenderade åtgärder 

Skippa: 

• Ingen åtgärd föreslås för denna tjänst. Planområdet föreslås bebyggas och kvarvarande 
naturmark / skog kommer inte att användas för energi- eller materialproduktion i framtiden. 

 

Klimatreglering 
SKAPA STÄRKA SKYDDA SKIPPA 
X  X   

 

Bedömning 

Vegetation bidrar till att sänka temperaturen i staden. Temperaturskillnad mellan stad och landsbygd, 
särskilt nattetid, skapar en parkbris som gör att svalare luft från landsbygd och naturområden kommer in i 
bebyggda områden och minskar temperaturen. Även enskilda träd i staden kan bidra till att sänka 
temperaturen lokalt genom att dels ge skugga och skydda mot UV-strålning, och dels genom att 
transpirera vatten vilket ökar luftfuktigheten. Park-och naturområden utgör därför värdefulla 
”tillflyktsorter” under varma dagar. 

Klimatreglerande strukturer inom planområdet är främst kopplade till skogsområdena väster om 
kalhygget, vilka bidrar med parkbris till närliggande bostadsområden tack sin storlek (ca 7 hektar) och 
flerskiktade vegetation samt skugga. Klimatreglerande strukturer finns också i närheten av planområdet, i 
form av ett stort (1000–2000 ha) opåverkat område (Boängsskogen och Trunsta träsk/Gredelby hagar) 
strax väster om planområdet (se figur 3). Området är utpekat som viktigt tätortsnära grönområdet och 
utgör ett strategiskt grönt samband mellan Lunsen och Kölängen.  
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Figur 3: Översiktsplan för tätorterna, gul cirkel markerar ungefär var planområdet är beläget (Källa: Översiktsplan, 2017). 

Gröna kilar finns norr och söder om planområdet (se figur 4), vilket bidrar till klimatreglering. 
Vattendammarna och diket i områden har ett ringt värde för klimatreglering. 

 

Figur 4: Gröna kilar vid planområdet.  (Källa: Ekologigruppen, 2020). 
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Gröna strukturers kapacitet för klimatreglering i framtiden kan inte bedömas i detta skede då det först är 
i detaljplaneskedet som förslaget till framtida stadsstruktur tas fram. I vilken omfattning värmeöar 
kommer att uppstå kan inte heller bedömas här.  

 

Rekommenderade åtgärder 

Skydda:  

• Bevara den befintliga grönstrukturen i möjligaste mån. Skogsområdet mellan bebyggelse och 
hygge har ett klimatreglerande kapacitet som bör bevaras i sin helhet. 

• Bevara sammanhängande skogsområden samt enskilda träd i anslutning till framtida hårdgjorda 
ytor då träd bidrar med reglering av mikroklimat. 

Skapa/stärka: 

• Ta fram en värmekartering och en vindkartering för att identifiera särskilt utsatta kvarter. Detta 
är sedan ett bra underlag för att veta vilka platser som är i särskilt behov av klimatreglerande 
åtgärder. 

• Bevara befintliga eller plantera ny skuggande och vindskyddande vegetation längs gator, i parker 
och på torg samt i förskole- och skolgårdar. Skuggande vegetation har också en viktig 
klimatregleringsroll i innergårdar. 

 

Vattenflödesreglering och översvämningsskydd 
SKAPA STÄRKA SKYDDA SKIPPA 
 X  X  

 

Bedömning 

Tjänsterna vattenrening och flödesreglering är tätt sammankopplade och i stort beroende av samma 
typer av strukturer för att fungera. Generellt kan sägas att ju långsammare vattnet färdas genom 
landskapet, desto lägre blir risken för översvämningstoppar och desto mer tid finns för rening längs vägen. 
Grönområden bromsar också upp och fördröjer vattenflöden, vilket möjliggör infiltration till grundvattnet. 
Tjänsten medför att risken för översvämning och erosionsskador minskar, samt att mindre föroreningar 
och sediment transporteras ut i vattendrag, sjöar och hav. För att dessa tjänster ska vara välfungerande 
behövs ett varierande landskap, med stor andel grönska, låg andel hårdgjorda ytor och där naturliga 
lågpunkter tillåts fungera som översvämningsytor. Alla grönområden bidrar i viss mån till flödesreglering 
genom att de tar upp vatten genom rotsystemen som sedan avdunstar och därmed försvinner från 
markytan, samt genom interception (vilket innebär att träd och växter fångar upp nederbörd på vägen 
ned, som sedan avdunstar och därmed aldrig når markytan).  

Utöver grönområden utgör viktiga strukturer för flödesreglering lågpunkter i landskapet samt 
vattenstrukturer såsom sjöar, naturligt meandrande och orensade vattendrag samt icke utdikade 
våtmarker. Viktigt att tänka på när det gäller vattendrag, sjöar och våtmarker är att de bara har en 
reglerande funktion så länge de inte är överfulla. 
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Planområdet består naturmark, inom planområdet finns ett dike och en mindre damm. Diket och 
skogsområdet väster om det utgör planområdets lägsta punkt och har kapacitet för flödesreglering.  
Utöver dessa strukturer är områdets flödesregleringskapacitet kopplat till vegetationen som växer där.  

Gröna strukturers framtida kapacitet för flödesreglering och översvämningsskydd kan inte bedömas i 
detta skede då det först är i detaljplaneskedet som förslaget till framtida stadsstruktur tas fram.  

Behovet av flödesreglerande strukturer och översvämningsskydd bör utredas i en separat utredning.   

Rekommenderade åtgärder 

Skydda 

• Bevara naturliga översvämningsområden och lågpunktsområden och skydda dem från 
exploatering. 

• Behåll befintliga träd och grönska vid exploatering. Flerskiktad vegetation med buskar träd som 
vuxit sig stora tar upp mycket vatten, och är därmed mer värdefulla än mindre, nyplanterade 
träd. 

• Andelen hårdgjord yta bör ej utökas inom eller i närheten av utpekade översvämningskänsliga 
områden. 

Skapa/stärka 

• Lämna de lågstråken och deras svämplan samt instängda områden som är viktiga för 
dagvattenhantering obebyggda vid nyexploatering. Det är fördelaktigt om en stor del av den 
exploaterade marken utgörs av mjuka markslag som planteringar, svackdiken eller gröna tak. 

• Vid nyexploatering bör det planeras för grön hantering av höga flöden och dagvatten, exempelvis 
genom anläggning av multifunktionella skyfallsytor (ytor som förutom att hantera vatten också ar 
funktioner för rekreation, biologisk mångfald med mera). 

• Nyttja grönområdens kapacitet som översvämningsskydd genom att leda dagvatten från vägar 
och kringliggande bebyggelse till områden med flödesreglerande funktion. 

• Tillför vattenrenande vegetation och infiltrationsytor. 

 
Vattenrening 

SKAPA STÄRKA SKYDDA SKIPPA 
X    

 

Bedömning 

Naturen bidrar med ekosystemtjänsten vattenrening genom vegetationens och organismernas upptag av 
näringsämnen och nedbrytning av föroreningar. På så sätt kan övergödning och föroreningar av våra 
vattenmiljöer förhindras. Vattenrening sker på de flesta naturmarker, men vissa marker, t.ex. våtmarker 
och naturområden på genomsläppligt material, har större betydelse för tjänsten. Rening av utsläpp kan 
även ske i våra sjöar och vattendrag. Det är dock av stor vikt att utsläpp renas innan de når vattenmiljöer 
eftersom deras buffertförmåga redan är ianspråktagen av den naturliga bakgrundsbelastningen och av 
tidigare och pågående utsläpp. 
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Planområdets jordarter består av sandig morän men inslag av urberg i kalhygge- och 
barrblandskogsområden vilket ger en god kapacitet för vattenrening (grönområde på mark med god 
infiltration, dvs mer än 50% jordart med god infiltrations förmåga). Granskogen växter på glacial lera, som 
har en låg infiltrationsförmåga (se figur 5). Områdets vissa vattenreningskapacitet är därför kopplat till 
vegetationen som växer där.  

 

Figur 5: Jordarter i planområdet.  (Källa: SGU). 

Gröna strukturers framtida kapacitet för vattenrening kan inte bedömas i detta skede då det först är i 
detaljplaneskedet som förslaget till framtida stadsstruktur tas fram. Behovet av 
dagvattenhanläggningar och identifiering av de naturliga lågstråken bör därför utredas i en separat 
utredning.   

Rekommenderade åtgärder 

Skydda 

• Lämna låga stråk och instängda områden som är viktiga för dagvattenhantering obebyggda vid 
exploatering. Det är fördelaktigt om en stor del av den exploaterade marken utgörs av mjuka 
markslag som planteringar, svackdiken eller gröna tak.  

Skapa: 

• Vid exploatering bör det planeras för grön hantering av höga flöden och dagvatten, exempelvis 
genom anläggning av multifunktionella skyfallsytor (ytor som förutom att hantera vatten också 
har funktioner för rekreation, biologisk mångfald med mera). 

• Nyttja grönområdens kapacitet som översvämningsskydd och vattenrening genom att leda 
dagvatten från vägar och kringliggande bebyggelse till områden med flödesreglerande funktion. 

• Tillför vattenrenande vegetation och infiltrationsytor på gården, parker och längst gator. 
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Upprätthållande av livsmiljöer 
SKAPA STÄRKA SKYDDA SKIPPA 
X X  X   

 

Bedömning 

Området utgörs av barrdominerat skogsmark (Naturvärdesobjekt 1) med en relativt god tillgång på 
substrat i form av död ved, vilket bidrar till livsmiljöer för insekter. Barrskog kan också vara en lämplig 
miljö för tofsmes, dock har inget fynd rapporterats i planområdet. Sumpområdet intill höjden av 
sprängsten hyser också möjlighet för livsmiljöer (Figur 6).  

Diket samt dammarna i norra och södra delen (inom naturvärdesobjekt 2) av planområdet hyser möjlighet 
för att utgöra livsmiljöer för insekter, groddjur och salamander (Figur 6). Då fortplantningsmiljöer för 
salamandrar och groddjur finns i området är det viktigt att genomföra en riktad inventeringsinsats, då 
samtliga arter är skyddade.  

 

Figur 6: Identifiering av strukturer med möjlighet till livsmiljöer. I blå markeras dike och dammarna, i gula markeras 
sumpområdet intill höjden av sprängsten.  (Källa: Ekologigruppen, 2020). 

Spridningssamband för barrskog visar (Grönstrukturplan, sida 38) att det finns spridningssamband i östlig 
och nordlig riktning om planområdet. Planområdet föreslås bebyggas, dock vilka gröna strukturer kommer 
att bevaras identifieras i detaljplaneskedet. Planförslagets påverkan på spridningssamband och 
upprätthållande av livsmiljöer kan därför inte bedömas i detta skede.  

 

Rekommenderade åtgärder 
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Stärka: 

• Sumpområden intill höjden av sprängsten samt småvatten i området. 

Skydda/Skapa: 

• Eventuella skyddsvärda träd ska sparas och integreras i framtida strukturen. Separat 
undersökning om skyddsvärda träd ska tas fram. 

• Spridningssamband i östlig och nordlig riktning genom gestaltning av grönstrukturen och 
skapandet av nya livsmiljöer. Öka lövsinslag i området genom att skapa brynmiljöer med 
blommande buskar (skydd för insekter och småvilt), anläggande av nektarrik vegetation och 
lövträd i parker, längs gator och innergårdar samt genom att planera för gröna tak och väggar. 

 

 
Pollinering 

SKAPA STÄRKA SKYDDA SKIPPA 
X   X   

 

Bedömning 

Pollinatörer har en avgörande betydelse för frösättning och fortlevnad av blommande växter. Minst tre 
fjärdedelar av alla blommande odlade och vilda växtarter är helt eller delvis beroende av 
insektspollinering. Växterna ger i sin tur frön och bär som andra djur är beroende av. Pollineringen bidrar 
till fler blommande växter, fler insekter, fler fåglar, fler rovdjur samt större skördar, högre artdiversitet 
och högre upplevelsevärden.  

Planområdet har idag ett begränsat värde för pollinering, då de saknar viktiga strukturer såsom ängs- och 
betesmark, odlingslotter, parker eller gräsytor med hög variation mm. Vid gestaltning av den framtida 
gröna strukturen bör särskilt hänsyn tas till att öka värde för pollinering i området. Till exempel det går att 
stärka livsmiljöer och spridningssamband för pollinatörer och andra organismer på bostadsgårdar, öppna 
gräsytor och i parker genom att utveckla en variationsrik miljö av gröna strukturer med buskar, 
trädmiljöer och öppna gräsmarker med blommande växter. Ett sätt kan vara att ta fram 
informationsmaterial till villaägare och exploatörer med exempelvis artrekommendationer för att öka 
kunskapen om hur de kan bidra till att bevara och stärka den biologiska mångfalden och strukturer viktiga 
för pollinatörer.  

I tätorten kan man, genom att anpassa skötseln av grönytor, efterlikna naturliga mer eller mindre 
permanenta livsmiljöer genom lågintensiv skötsel, vilket innebär att livsmiljöerna tillåts bli mer eller 
mindre permanenta. Detta kan exempelvis ske genom att undvika bearbetning av jorden, att gräs (och 
ogräs) tillåts växa och att torra grenar och död ved lämnas på platsen. Områden med ängskaraktär, 
vägkanter etcetera bör inte slås förrän växter blommat färdigt och bina har hunnit reproducera sig, dvs 
under sensommar/tidig höst. Låt också gärna områden som redan är ”vildvuxna” fortsätta vara det, detta 
gynnar flera artgrupper av pollinatörer och deras larver. 

För att stärka förutsättningarna för pollinatörer och andra organismer ska en variationsrik miljö av gröna 
strukturer, med buskar, trädmiljöer och öppna gräsmarker med blommande växter utvecklas och skapas 
där sådana saknas. Även för pollinatörer handlar det om att undvika påverkan på spridningssamband 
genom anläggande av vägar eller bebyggelse. Det är viktigt att se till att det finns en sammanhållen grön 
infrastruktur med en variation av livsmiljöer. Använd nedanstående åtgärder för att förstärka den gröna 
infrastrukturen på strategiska platser för vildbin och pollinatörer. 
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Rekommenderade åtgärder 

Skydda 

• Bevara befintliga vegetation på höjden med sprängsten där så är möjligt (Figur 6). 

Stärk/skapa 

• Utnyttja potentialen i ”överblivna ytor” för exempelvis buskar och perennrabatter som bidrar 
med färg, dofter och årstidsvariationer och som lockar till sig surrande bin och vackra fjärilar.  

• Låt vissa gräsytor vara oklippta i parker eller längs med gång- och cykelvägar. Om inte under hela 
säsongen så över vintern. Detta ger fler boplatser till insekter, ökar övervintringsmöjligheterna 
och påverkar populationsstorleken positivt. Vid anläggning av nya grönytor kan tuvbildande gräs 
sås in (exempelvis ängskavle, hund- och kamäxing, rödsvingel, krus-, ludd- eller lentåtel). 

• Gynna pollinatörer genom att tillföra odlingsstrukturer, t.ex. genom att anlägga mindre 
odlingslotter eller ställa ut pallkragar i anslutning till bostäder.  

• Skapa artificiella boplatser för pollinatörer, t.ex. bibatterier, på strategiska platser. Involvera 
gärna skolor och förskolor i arbetet. 

• Skapa förbättrade förutsättningar för pollinatörer som vaknar tidigt på våren och behöver mat 
med hjälp av tidigt blommande växtmaterial. Att plantera sälg är ett bra sätt att snabbt och 
kostnadseffektivt gynna pollinatörer och andra nyttoinsekter.  

• Skapa förutsättningar för marklevande vildbin att bygga bon genom att gräva flacka sandblottor i 
kanten på diken eller lägga upp vallar med sand, grus och/eller lätt jord i sydsluttningar, gärna i 
vindskyddade områden med sparsam vegetation. 

 

Rekreation och friluftsliv 
SKAPA STÄRKA SKYDDA SKIPPA 
X  X  

 

Bedömning 

Vistelse i naturen innehåller oftast viss grad av fysisk aktivitet och sociala interaktioner. Dessa kan 
antingen vara i form av motion eller mer lugna aktiviteter såsom att långsamt promenera genom skogen 
på jakt efter svamp och bär. Att vistas i naturen gör att man kan utmana kroppen på andra sätt än i en 
bebyggd miljö såsom att springa i terräng, klättra och promenera på ojämna underlag.  Rörelse, variation 
och upplevelsen av både aktivitet och rofullhet är viktigt för både för barn och vuxna. Barns tillgång till 
grönytor är särskilt viktig för att förbättra deras koncentrationsförmåga och motoriska kunskaper, samt 
minska risken för bland annat fetma, depression och koncentrationsproblematik. 

Inom planområdet finns det olika strukturer viktiga för rekreation och friluftsliv. Granskogsområdet 
genomkorsas av mindre stigar, särskilt vid Djungelparken, vilket bevittna om att området används för 
rekreation och naturlek. I närheten av Djungelparken finns också två kojor. Lekplatsen och skogen runt 
om kring den har pekats ut av förskolepersonalen i Alsike som målpunkt för närnatur och rekreation. 
Skogsområdet i sin helhet har pekats ut av fritidsklubbar som målpunkt för närnatur och rekreation 
(Kartläggning av barnens närnatur i Knivsta och Alsike, 2016). En vältrampad stig löper längst diket mellan 
skogsområdet och hugget mot värmeverket och leder sen till skogsområdet som ligger norr om 
planområdet. Detta område detaljplaneläggs för bostäder och de gröna strukturerna kommer delvis vara 
tillgängliga i framtiden enligt liggande planförslag. Den vältrampade stigen i väster planeras att finnas kvar 
samt möjlighet till att kunna röra sig genom området, dock inte fritt genom hela skogen som i nuläget.  
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Figur 7: Rekreationsmöjligheter inom planområdet.  (Källa: Ekologigruppen, 2020). 

Planområdet föreslås bebyggas, dock vilka gröna strukturer viktiga för rekreation och friluftsliv kommer 
att bevaras eller skapas har inte fastställt än. Vid fortsatts planering ska riktlinjerna för utemiljöer 
(Grönstrukturplan, sida 19) följas. 

Rekommenderade åtgärder 

Skapa 

• Skapa möjligheter av att röra sig ut i befintliga rekreationsområden som ligger i närheten av 
planområdet genom sammankopplade rekreationsstråk. Stigsystemet från planområdets norra 
del och ut till Brunnbyvägen är av särskilt relevans för att koppla framtida bebyggelsen med 
rekreativa resurser och service i Alsike 

• Beroende på framtida bebyggelsestruktur och antal invånare ska flera rekreativa strukturer 
skapas utifrån riktlinjerna utpekade i Grönstrukturplan s. 19. 

• Rekreativa grönstråk ska anläggas på ett sådant sätt att de bevarar ekologiska samband i 
stadsdelen och tillsammans bildar en funktionell grön infrastruktur. 

• Parker och naturområden som ligger närmast framtida skolor är viktigast när det kommer till att 
ha lektioner utomhus och utveckla naturpedagogik. Kopplingar mot närområdena ska därför 
prioriteras.  

Skydda 

• Möjligheten att röra sig genom skogarna i närområdet. 
• Skydda befintliga viktiga strukturer för rekreation och friluftsliv i möjligaste mån.  
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Lärande 
SKAPA STÄRKA SKYDDA SKIPPA 
X     

 
Bedömning 

I naturen finns källor till kunskap. Genom naturpedagogik kan skolelever och intresserad allmänhet skaffa 
sig förståelse för naturliga kretslopp, djur, växter och hela ekosystem. Genom att förlägga undervisning 
även i icke naturrelaterade ämnen utomhus kan omväxling och nya perspektiv underlätta inlärningen. 
Möjlighet till naturpedagogik är en viktig ekosystemtjänst eftersom den bidrar med insikt om varför den 
biologiska mångfalden är viktig och varför vi behöver värna om miljön. 

Inom planområdet finns det olika strukturer som är viktiga för lärande för boende i närmiljöer samt för 
framtida boende. Skogsområdet i sin helhet har pekats ut av fritidsklubbar som målpunkt för närnatur och 
rekreation (Kartläggning av barnens närnatur i Knivsta och Alsike, 2016), barrblandskogen och 
diket/småvatten är särskilda viktiga strukturer för lärande. Söder om planområdet finns men strax sydväst 
om området finns en av Skogsstyrelsen utpekade naturvärdesobjekt och två nyckelbiotoper som hyser 
värde för lärande. 

Planområdet föreslås bebyggas, dock vilka gröna strukturer viktiga för lärande kommer att bevaras har 
inte fastställt än samt vilka behöv kommer att uppstå i kopplingen med de framtida invånare kan inte 
heller identifieras. Vid fortsatts planering ska riktlinjerna för utemiljöer och lärande (Grönstrukturplan, 
sida 19) samt för förskole- och skolgårdar följas (Vad händer när kottarna tar slut, 2016). 

Rekommenderade åtgärder 

Skapa: 

• Identifiera lämpliga områden för förskole- och skolgårdar som innehåller varierande miljöer, 
terräng och stora träd. Följ riktlinjer för storlek på förskole- och skolgården som pekas i rapporten 
”Vad händer när kottarna tar slut?”. 

• Utveckla naturmarken vid Djungelparken genom att anlägga flera strukturer som är viktiga för 
lärande, såsom faunadepåer, fågelholkar och insekthotell. Ta fram skyltar som berättar om 
områdets naturvärde. 

• Parker och naturområden som ligger närmast framtida skolor är viktigast när det kommer till att 
ha lektioner utomhus och utveckla naturpedagogik. Kopplingar mot närområdena ska därför 
prioriteras.  

• Placera ut fågelholkar och insektshotell i parker och innergårdar för att gynna den lokala 
biologiska mångfalden och för att skapa en medvetenhet hos de boende om vilket värde 
pollinering och biologisk mångfald har för ett resilient samhälle.  

• Anlägg faunadepåer med död ved och lövhögar i parker och på bostadsgårdar för att gynna 
insekter. Ta fram skyltar för att skapa en medvetenhet hos de boende om värdena knutna till 
dessa strukturer. 

 

Sociala relationer 
SKAPA STÄRKA SKYDDA SKIPPA 
X    
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Bedömning  

Planområdet föreslås bebyggas, dock vilka gröna platser för umgänge kommer att skapas har inte 
fastställt än, därför kan inte bedöms i detta skede om dessa strukturer kommer att möta framtidens 
behov. Vid fortsatts planering ska riktlinjerna för utemiljöer (Grönstrukturplan, sida 19) samt för förskole- 
och skolgårdar följas (Rapporten Vad händer när kottarna tar slut). 

Rekommenderade åtgärder 

Skapa: 

• Identifiera lämpliga områden för nya parker av varierande karaktär och storlek. Särskilt hänsyn 
ska tas till att skapa miljöer som riktas sig mot olika grupper i olika åldrar, såsom platser för 
ungdomshäng. Följ riktlinjer som pekas i Grönstrukturplan. 

 

”sence of place” 
SKAPA STÄRKA SKYDDA SKIPPA 
X    

 

Bedömning  

Planområdets möjlighet till att bli identitetsskapande beror på hur allmän mark kommer att gestaltas.     

Rekommenderade åtgärder 

Skapa: 

•  Ta fram riktlinjer i planprogrammet för att nå framtidsvisionen ”skogsstaden” för Dp ”Söder 
om Träfallet”. Gröna infrastrukturen i planområdet ska gestaltas och reflektera skogsstadens 
vision.  

 

 

 

Referenser: 
Grönstrukturplan, Knivsta kommun, 2016 
Dagvattenstrategi, Knivsta kommun, 2017 
Översiktsplan, Knivsta kommun, 2017 
Artportalen 
Naturvärdesinventering 
SGU 
Platsbesök (Ekologigruppen, 2020) 
NVI (Ekologigruppen, 2020) 
Sumpskogsinventering Geosegma webgis 
Vad händer när kottarna tar slut, Knivsta 2016 
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Uppdrag 

Genomgång av förutsättningarna, med avseende på buller för bostäder på  

Vrå 3:1, Knivsta 

 

Sammanfattning 

Bullret från trafiken utanför planområdet, främst trafiken på väg E4 och i viss mån 

järnvägen, är i dag och år 2040, på 2-9 m över mark lägre än 55 dB(A) ekvivalent 

ljudnivå inom hela planområdet. 1,5 m över mark är ekvivalentnivåerna inte över 

50 dB(A) och maximalnivåerna lägre än 70 dB(A) 

Ljudnivån på 10 m avstånd från det nuvarande värmeverket sydväst om området 

som i dag endast fungerar som pumpstation är lägre än 40 dB(A) ekvivalentnivå. 

De nya bostäderna, förskolor och skolor kan planeras utan hänsyn till detta buller.  

Hänsyn kan behöva tas till buller från trafiken på nya vägar inom planområdet. 
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1. Sammanfattande bedömning 

Planområdet utsätts för låga bullernivåer från trafiken på främst väg E4 och i viss 

mån järnvägen samt buller från angränsande värmeverk. 

Ekvivalentnivåerna inom hela området är 2-9 m över mark lägre än 55 dB(A).  

1,5 m över mark är ekvivalentnivåerna högst 50 dB(A) och maximalnivåerna 

lägre än 70 dB(A). 

De planerade bostäderna, skolor och förskolor kan utformas utan hänsyn till bullret 

från trafiken utanför området. Även uteplatser, skolgårdar etc. kan förläggas 

valfritt utan hänsyn till detta trafikbuller. 

Hänsyn kan dock behöva tas till buller från trafiken på de nya gatorna inom 

planområdet. 

Bullret från värmeverket har uppmätts. Verket fungerar i dag endast som 

pumpstation och bullernivåerna på 10 m avstånd är lägre än 40 dB(A). Ingen 

hänsyn behöver tas till detta buller vid utformningen av området. 
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2. Bedömningsgrunder 

I denna rapport kommenteras den föreslagna bostadsbebyggelsen utgående från 

möjligheterna att innehålla följande mål/riktvärden. 

Trafikbuller - Trafikbullerförordningen 2015:216. 

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

35 m2. 

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

hälften av bostadsrummen i varje lägenhet större än 35 m2. 

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

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

Industribuller 

 Högst 40 dB(A) ekvivalentnivå nattetid vid fasad till alla typer av bostäder 

och skolor. 

3. Beräknade trafikbullernivåer 

Beräkningarna av vägtrafikbuller har utförts enligt den samnordiska beräknings-

modellen, reviderad 1996, Naturvårdsverkets rapport 4653 samt Boverkets och 

SKR:s dokument ”Hur mycket bullrar vägtrafiken”. Vidare har hänsyn tagits till 

bullerregnet vid beräkning och redovisning av bullernivåerna. 

De ekvivalenta ljudnivåerna 1,5 – 9 m över mark, motsvarande 1-3 vånings 

bebyggelse har beräknats. På bilaga A01 redovisas de dimensionerande 

ekvivalenta ljudnivåerna inom planområdet. 

Upp till 9 m över mark blir ekvivalentnivåerna lägre än 55 dB(A), 1,5 m över 

mark högst 50 dB(A). 

De maximala ljudnivåerna är endast cirka 5 dB(A) högre än de ekvivalenta, dvs. 

betydligt lägre än 70 dB(A). 

4. Industribuller 

Det industribuller som kan förekomma inom det aktuella området är ljud från ett 

värmeverk väst om området. Verket används i dag endast som pumpstation. 

Ljudnivån från pumpstationen har uppmätts till lägre än 40 dB(A) på 10 m 

avstånd. 
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5. Kommentarer 

Nivå vid fasad 

De ekvivalenta ljudnivåerna på grund av trafiken utanför området blir vid samtliga 

byggnader inom området lägre än 55 dB(A). Ingen särskild hänsyn behöver tas till 

detta trafikbuller vid planeringen av byggnaderna. 

Den lokala trafiken kan på korta avstånd från vägarna medföra högre 

ekvivalentnivåer. Vid 1 500 fordon/dygn, 40 km/h och 10 % tung trafik blir 

ekvivalentnivån på 10 m avstånd från vägmitt 55 dB(A) och maximalnivån 

nattetid 70 dB(A). 

Trafikbullerförordningens riktvärde 60 dB(A) ekvivalentnivå överskrids inte vid  

1 500 fordon/dygn om avståndet till vägmitt är större än 3,5 m. 

Nivå på uteplats till bostäder 

Ljudnivån 1,5 m över mark på grund av trafiken utanför området blir inom hela 

området lägre än 70 dB(A) maximal och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 

Trafikbullerförordningens riktvärde för uteplatser, 50 dB(A) ekvivalentnivå och 

70 dB(A) maximalnivå överskrids, inte vid 1 500 fordon/dygn om avståndet från 

vägmitt till uteplatsen är större än 20 m. 

Nivå på uteytor vid skolor och förskolor 

Ljudnivån 1,5 m över mark på grund av trafiken utanför området blir inom hela 

området lägre än 70 dB(A) maximal och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 

Boverkets vägledning för pedagogisk uteyta vid skolor och förskolor, 50 dB(A) 

ekvivalentnivå och 70 dB(A) maximalnivå överskrids, inte vid 1 500 fordon/dygn 

om avståndet från vägmitt till uteytan är större än 20 m. 

Industribuller 

För all bebyggelse inom området innehålls Boverkets riktvärde för bullerdämpad 

sida högst 40 dB(A) nattetid på grund av bullret från pumpstationen. 
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6. Riktvärden för ljud från yttre bullerkällor 

Vid nybyggnad av bostäder gäller följande riktvärden för högsta ljudnivåer från 

trafik och andra yttre bullerkällor. 

Trafikbullerförordning SFS 2015:216 

Riktvärden för trafikbuller utomhus som normalt inte bör överskridas vid 

nybyggnad av bostäder. 

Lägenhetstyp/Utrymme Högsta trafikbullernivå, dB(A) 

 Ekvivalentnivå Maximalnivå 

Smålägenheter med högst 35 m2 yta 

Utomhus (frifältsvärden) 

På uteplats   50   70 1) 

Vid fasad   65 

Övriga lägenheter 

Utomhus (frifältsvärden) 

På uteplats   50   70 1) 

Vid fasad   60     - 

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

vid minst hälften av bostadsrummen 

i varje lägenhet  55   70 2) 

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

5 gånger per natt. 

Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård från trafik 

Enligt Naturvårdsverkets vägledning på ny skolas skolgård som exponeras för 

buller från väg- eller spårtrafik bör den ekvivalenta bullernivån 50 dB(A), räknat 

som årsmedeldygn, underskridas på delar av gården som är avsedda för lek, vila 

och pedagogisk verksamhet. Vidare bör den maximala nivån 70 dBA 

underskridas på dessa ytor. 

En målsättning kan vara att övriga vistelseytor inom skolgården avsedda för lek 

och vila har högst 55 dB(A) som ekvivalent nivå samt att den maximala nivån  

70 dB(A) överskrids högst 5 gånger per genomsnittlig maxtimme. 
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7. Riktvärden för industribuller 

I ”Boverkets allmänna råd om omgivningsbuller utomhus från industriell 

verksamhet och annan verksamhet med likartad karaktär” BFS 2020:2, anges 

riktvärden som bör gälla vid planläggning och bygglovsprövning 

bostadsbyggnader som påverkas av industri- och annat verksamhetsbuller. Även 

den framtida situationen bör beaktas. Skolor, förskolor och vårdlokaler kan i vissa 

avseenden jämställas med bostadsbyggnader, under den tid verksamheten normalt 

pågår. Buller från tekniska installationer vid annat än industriell verksamhet kan 

omfattas av dessa allmänna råd. 

Tabell 1  Högsta ekvivalenta ljudnivåer från industriell och annan 

verksamhet, uttryckt som frifältsvärde utomhus vid 

bostadsbyggnads fasad. 

  Ekvivalent ljudnivå, dB(A)  

 Helgfria vardagar, klockan  06–18 18–22 22–06 

 Lör- sön- och helgdagar, klockan    06–22 22–06 

Zon A * 

Bostadsbyggnader bör kunna medges 

upp till angivna nivåer. 50 45 45 

Zon B 

Bostadsbyggnader bör kunna medges upp till  

angivna nivåer förutsatt att tillgång till ljuddämpad  

sida finns och byggnaderna bulleranpassas 60 55 50 

Zon C 

Bostadsbyggnader bör inte medges över  

angivna nivåer >60 >55 >50 

* För buller från teknisk utrustning vid annat än industriell verksamhet, 

värmepumpar, kylaggregat, ventilation och liknande yttre installationer  

tillämpas värdena enligt tabell 2 också på den exponerade sidan. 

Dessutom gäller 

 Vid uteplats, om sådan planeras, gäller ljudnivåerna i tabell 2. 

 I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av tidsperioderna, 

eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta 

ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår, dock 

minst en timme. 

 Maximala ljudnivåer över 55 dB(A) bör inte förekomma nattetid 22-06 annat 

än vid enstaka tillfällen. Om de berörda byggnaderna har tillgång till en 

ljuddämpad sida avser begränsningen den ljuddämpade sidan 

 När buller från industriell verksamhet karakteriseras av ofta återkommande 

impulser eller av ljud med tydligt hörbara tonkomponenter bör värdena i  

tabell 1 sänkas med 5 dB(A). 
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Tabell 2.  Högsta ekvivalenta ljudnivåer från industriell och annan 

verksamhet på ljuddämpad sida, uttryckt som frifältsvärde 

utomhus vid bostadsbyggnads fasad och på uteplats. 

  Ekvivalent ljudnivå, dB(A)  

 Klockan  06–18 18–22 22–06  

Ljuddämpad sida och uteplats 45 45 40 

Dessutom gäller 

 Vid bedömning av ljudnivåer från teknisk utrustning vid annat än industriell 

verksamhet bör värdena i denna tabell också tillämpas på den exponerade 

sidan. 

 Det bör vara tillräckligt att angivna ljudnivåer uppfylls på en uteplats. 

8. 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 dimensionerande trafikuppgifter ligger till grund för beräkningarna. 

Trafikuppgifterna har hämtats från Trafikverkets vägtrafikflödeskarta och 

uppräknats med 1,5 % per år till prognos för år 2040. 

Väg E4 

50 000 fordon/årsmedeldygn, 15 % tung trafik. 110 km/h. 
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SAMMANFATTNING 
 

På uppdrag av TB Gruppen har Sweco utfört en dagvattenutredning för Myrberget – Vrå 
3:1. Under hösten 2015 har det utförts en översiktlig dagvattenutredning och en enklare 
geoteknisk utredning. I och med att planarbetet har gått vidare syftar följande utredning till 
att komplettera det tidigare arbetet som utförts på dagvattensidan. Utredningen utförs efter 
avstämning med Roslagsvatten och Knivsta kommun och ska följa Roslagsvattens 
checklista för dagvattenutredning i programskede. Utredningsområdet består idag av cirka 
22 hektar avverkad skogsmark och är beläget i Alsike, några kilometer nordöst om Knivsta 
centrum. Området angränsar i väst till befintlig bostadsbebyggelse. Syftet med planarbetet 
är att möjliggöra för framtida bostäder (villor, par-/radhus, flerfamiljshus eller en 
kombination av dessa) inom området. 

Utredningen ska presentera flödes-, fördröjnings- och föroreningsberäkningar utifrån ett 
antal olika scenarion och det presenteras översiktliga förslag på systemlösningar. För den 
framtida exploateringen finns ingen illustrationsplan som presenterar markanvändningen, 
istället har tre olika scenarion utretts där hårdgörningsgraden antas vara 50 %, 60 % och 
75 % bebyggelse med flerfamiljshus. Det dimensionerande flödet ökar efter exploatering i 
samtliga fall och för att uppnå Roslagsvattens krav på fördröjning av de första 20 mm 
behövs en total fördröjningsvolym på 950 m3 ( 50 %), 1140 m3 (60 %) eller 1462 m3 (75 
%). 

Avrinning från exploateringen kommer att ske både österut och västerut på grund av en 
vattendelare som är belägen (nästan) i mitten av utredningsområdet. Avrinningen kommer 
att nå det befintliga markavvattningsföretaget Sättra – Brännkärr – Träfallets 
dikningsföretag.  Företaget är kulverterat efter anläggning och misstankar finns att även 
Trafikverket kulverterat vissa delar. Det behöver utföras en kompletterande utredning kring 
markavvattningsföretagets funktion i systemet idag. På grund av ökade flöden och 
befintligt markavvattningsföretag måste fördröjning av dagvatten ske för att minska 
översvämningsrisk. Enligt en översiktlig skyfallsanalys finns ett fåtal mindre instängda 
områden inom utredningsområdet, men ingen av dessa bedöms utgöra en större risk.  

Vid platsbesök noterades stående vatten inom området och med kännedom om att de 
översta jordlagren indikerar på god infiltration kan det tyda på höga grundvattennivåer 
inom området. Det rekommenderas att en kompletterande serie av grundvattenmätningar 
utförs inför byggnation. 

Övergripande förslag till systemlösningar för olika typer av bebyggelse (villor/par-/radhus, 
flerfamiljshus och allmän platsmark) har tagits fram. En mer detaljerad systemlösning 
behöver tas fram närmare ett praktiskt förslag på exploateringsgrad. Förorenings-
belastningen ökar i samtliga fall, vilket bedöms vara normalt när skogsområden 
exploateras, men hur stor påverkan det har på recipientens MKN behöver avgöras när en 
systemlösning tagits fram. Vad som är viktigt att poängtera är att dagvattnet från 
utredningsområdet behöver renas och utsläppen av näringsämnen bör hållas så låga som 
möjligt. 
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INLEDNING 
BAKGRUND OCH SYFTE 
På uppdrag av TB Gruppen har Sweco utfört en dagvattenutredning för utredningsområdet 
Myrberget - Vrå 3:1. Utredningsområdet består idag av cirka 22 hektar avverkad 
skogsmark och är beläget i Alsike, några kilometer nordöst om Knivsta centrum. Området 
angränsar i väst till befintlig bostadsbebyggelse. Syftet med planarbetet är att möjliggöra 
för framtida bostäder (villor, par-/radhus, flerfamiljshus eller en kombination av dessa) 
inom området. 

Utredningen ska presentera flödes- och föroreningsberäkningar utifrån ett antal olika 
scenarion. Det tas fram förslag på systemlösningar, men då det saknas illustrationsplan 
är de endast övergripande. Fördröjningsvolymer presenteras i relation till scenarion av 
olika exploateringsgrader. Utöver detta beskrivs avledning av dagvatten från 
utredningsområdet omfattande. 

ORIENTERING 
Utredningsområdet i relation till landmärken presenteras i Figur 1. 

 
Figur 1.  Utredningsområdets placering i relation till landmärken i närområdet. Bakgrund: Topografiska kartan från 
Lantmäteriets visningstjänst. 
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RIKTLINJER 
I arbetet med dagvattenutredning har ett antal dokument varit styrande vid bedömning av 
dagvattensituationen och för de förslagna åtgärderna. Följande dokument har varit 
vägledande i arbetet. 

DAGVATTENPOLICY FÖR KNIVSTA KOMMUN 
Knivsta kommun har arbetat fram en dagvattenstrategi där gemensamma mål för en 
långsiktigt hållbar och effektiv dagvattenhantering presenteras. Strategin sammanfattas i 
följande mål: 

• Dagvattenhanteringen ska bidra till att förbättra vattenkvaliteten i Knivstas sjöar 
och vattendrag 

• Vattnets naturliga rörelse och grundvattennivåer ska påverkas så lite som 
möjligt av stadsbyggandet 

• Stadsbyggandet och dagvattenhanteringen ska vara anpassade till ökande 
nederbördsmängder och längre perioder av torka så att skador på allmänna och 
enskilda intressen minimeras 

• Dagvattenhanteringen ska bidra till en attraktiv stadsmiljö 

• Dagvattenanläggningar ska utformas så att de gynnar så många 
ekosystemtjänster som möjligt 

• Dagvattenhanteringen ska vara kostnadseffektiv. 

ROSLAGSVATTENS CHECKLISTA FÖR UTREDNING I PROGRAMSKEDE 
Roslagsvatten har tagit fram en checklista för vad som ska redovisas för hantering av 
dagvatten i ett programskede. 

• Verksamheter, markanvändning, kända markföroreningar etc, som kan förorena 
dagvattnet. 
 

• Bedömning av översvämningsrisk från närliggande ytvatten, 
flödesbegränsningar för recipient. Om det finns anledningar till högre krav på 
fördröjning än 20 mm.  

• Skyfallsanalys för att identifiera eventuella lågpunkter och risk för översvämning 
inom utredningsområdet 

• In- och utströmningsområden 

• Bedömning av förutsättningar för LOD 

• Befintligt dagvattensystem, inklusive bedömning av skick och kapacitet 

• Eventuella markavvattningsföretag som kan påverkas 

• Recipienter för dagvatten inklusive dess status och beting för att uppnå MKN 

• Teoretiska beräkningar av flöden före och efter utbyggnad enligt plan, med 
representativt dimensionerande regn inklusive klimatfaktor 1,25 

• Fördröjningsbehov vid dimensionerande regn 
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• Förslag på generella tekniklösningar för dagvattenhantering inom kvartersmark 
respektive allmän platsmark 

• En generell rekommendation gällande höjdsättning mark och gata för att säkra 
bebyggelsen vid stora regn.   

KRAV FÖR RENING AV DAGVATTEN 
I dagsläget finns det inga nationellt fastställda gränsvärden för föroreningshalter i 
dagvatten. Bedömningar av dagvattenkvalitet och utsläppspåverkan på recipienter görs 
från fall till fall utifrån referensvärden och bedömningar av recipientens känslighet. I denna 
utredning ligger största vikt på att inte öka utsläppen till Lövstaån. Som referens för 
föroreningshalter används även Riktvärdesgruppens riktvärden för dagvattenutsläpp. 
Riktvärdesgruppen tog under 2009 fram riktvärden för föroreningar i dagvatten som 
fungerar som en indikator på om rening av dagvatten är nödvändigt. Reningen förutsätts 
göras med bästa möjliga teknik, till en rimlig kostnad och ha målsättningen att åtgärderna 
leder till att föreslagna riktvärden inte överskrids (Riktvärdesgruppen, 2009).  

Riktvärdena är indelade i olika nivåer beroende på hur utsläppspunkten för dagvattnet 
förhåller sig den sjö eller det vattendrag som dagvattnet ska ledas till. Det finns därför 
riktvärden för direktutsläpp till recipient, utsläpp i delavrinningsområde uppströms recipient 
och utsläpp för verksamhetsutövare i förbindelsepunkt till ett sammanhängande 
dagvattensystem. Riktvärdena skiljer sig också åt mellan stora och små sjöar/vattendrag. 
I detta fall har nivå 1M använts då mottagande recipient idag varken har god kemisk eller 
ekologisk status. Riktvärden för nivå 1M visas i Tabell 1 nedan.   

Tabell 1. Föreslagna riktvärden för dagvattenutsläpp. Angivna riktvärden motsvarar utsläpp enligt nivå 1M 
(Riktvärdesgruppen, 2009). 

Ämne Enhet Riktvärde 1M Riktvärde 2M 
Fosfor (P) µg/l 160 175 
Kväve (N) µg/l 2000 2500 
Bly (Pb) µg/l 8 10 
Koppar (cu) µg/l 18 30 
Zink (Zn) µg/l 75 90 
kadmium (Cd) µg/l 0,4 0,5 
Krom (Cr) µg/l 10 15 
Nickel (Ni) µg/l 15 30 
Kvicksilver (Hg) µg/l 0,03 0,07 
Suspenderad substans (SS) mg/l 40 60 
Olja mg/l 0,4 0,7 
Bens(a)pyren µg/l 0,03 0,07 

 

SVENSKT VATTENS PUBLIKATION P110 
Svenskt Vattens publikation P110 ger rekommendationer för hur nya exploaterings-
områden ska uppnå uppsatta funktionskrav för skydd av anläggningar och bebyggelse 
(Svenskt Vatten, 2016). Publikationen berör även befintliga områden och visar att mycket 
arbete kommer att krävas för att uppnå en förbättrad säkerhet mot översvämning i 
befintliga samhällen och för att reducera utsläppen av dagvattenföroreningar till 
recipienter.  
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P110 anger övergripande krav och förutsättningar för samhällenas avvattning, 
dimensionering och utformning av nya dagvattenledningar, dimensionering och utformning 
av nya spillvattenledningar, samt hur vatten från husgrundsdräneringar ska avledas och 
tas om hand. I syfte att ta hänsyn till framtida klimatförändringar föreslår Svenskt Vatten 
att nederbördsintensiteten ska ökas med 25 % i beräkningar i dagvattenutredningar.  

Då nya dagvattensystem ska anläggas är det också grundläggande att husgrunder och 
byggnader inte översvämmas när kapaciteten i ledningar och öppna diken överskrids. 
Därmed är det extra viktigt att ta hänsyn till hur området höjdsätts så att ytligt rinnande 
dagvatten kan rinna undan utan att skada bebyggelse. Det här görs med fördel genom att 
anlägga byggnader högre än kringliggande vägar som då kan agera avledare mot 
närmaste recipient. 

WESERDOMEN 
Den första juli 2015 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-461/13 som är mera känt 
som Weserdomen. Domen handlar om hur ”försämring av vattenkvalitet” ska tolkas i 

ramdirektivet för vatten. Det domen innebär är att en verksamhet eller en åtgärd inte får 
tillåtas om det finns risk för att orsaka en försämring av en ytvattenförekomsts status. När 
det talas om en ”försämring av status” har man i tidigare fall kunnat tolka det som en 

försämring av en statusklass (exempelvis från god till måttlig). Det innebar att om den 
biologiska statusen för en vattenförekomst klassades som måttlig så fanns det möjlighet 
att öka utsläppen av en parameter (så att klassningen för enbart denna sänktes från god 
till måttlig) så länge som den sammanvägda biologiska statusen inte förändrades. Efter 
Weserdomen är denna typ av ökningar inte längre tillåtna.  

Det här betyder i praktiken att det inte längre är tillåtet att godkänna projekt som kan 
äventyra att en enskild parameter sänks en statusklass, oberoende om den 
sammanvägda statusen förändras eller inte.  

I Sverige infördes vattendirektivet i svensk lagstiftning år 2004 genom: 

- Miljöbalken kap. 5. 

- Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 

- Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion.  

ANSVAR FÖR DAGVATTEN  
Varje fastighetsägare och verksamhetsutövare har ett ansvar för hantering av dagvatten 
på sin fastighet med sådan försiktighet att miljö och omkringliggande fastigheter inte 
skadas. Huvudmannen för allmän platsmark ansvarar för avvattningen av denna, precis 
som en fastighetsägare gör inne på sin fastighet. Huvudmannen för allmän platsmark kan 
vara kommunen, men också en gemensamhetsförening, exempelvis en vägförening. 

Inom verksamhetsområdet för den allmänna dagvattenanläggningen är det sedan 
kommunen, i egenskap av VA-huvudman, som ansvarar för avledning(bortledning) av 
dagvattnet både från de anslutna fastigheterna (VA-abonnenterna) och den allmänna 
platsmarken. Det är detta som kan sammanfattas med ”samlad bebyggelse”. 

Ansvarsfördelning åskådliggörs principiellt i figur 2. Fastighetsägare är ansvariga för 
dagvattenhanteringen på egen fastighet (byggnader och tomtmark), markerat med rött. 
Inom verksamhetsområde för allmänt VA får fastighetsägare ansluta till det allmänna VA-
ledningsnätet enligt de krav som VA-huvudmannen bestämt i sin ABVA (Allmänna 
Bestämmelser för VA) och ska då erlägga avgifter enligt fastställd taxa.  
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Kommunen är ansvarig för dagvattenhanteringen för vägar, gator och allmänna platser, 
markerat med blått, innan anslutning sker till den allmänna VA-anläggningen. I figuren 
visas ingen parkmark, men denna ingår i begreppet allmän platsmark och ansvaret följer 
samma princip som för gata. 

 
Figur 2: Beskrivning av ansvarsfördelningen för dagvattensystemet. FP = förbindelsepunkt. 

Den allmänna VA-anläggningen, markerad med grönt, ska tillgodose det behov som finns 
för bortledning av dagvatten från verksamhetsområdet utifrån det behov som definieras i 
vattentjänstlagen och den standard som Svenskt Vattens branschpraxis anger. Den ska 
även rena förorenat dagvatten enligt miljöbalken.  

1.1.1 Ansvar vid skyfall 

Det kommunala ansvaret kopplat till skyfall beror på regnets storlek. Mindre regn ska tas 
om hand av ledningsnätet och dimensionering sker enligt gällande branschpraxis, idag 
gäller P110 (Svenskt Vatten, 2016). Regn som överstiger dimensioneringskraven behöver 
inte tas om hand i ledningsnätet och rinner därmed av på ytan. 

Kommunens juridiska ansvar vid situationer när ledningsnätets kapacitet överskrids, samt 
kommunens ansvar i rollen som fastighetsägare, beskrivs huvudsakligen i plan- och 
bygglagen (PBL), Miljöbalken (MB) och Jordabalken (JB). Där framgår det att ny 
bebyggelse i detaljplan ska lokaliseras till lämplig mark utifrån risken för översvämning. 
Kommunen har utredningsskyldighet för att klarlägga om marken är lämplig. För att avgöra 
om marken är lämplig rekommenderar Svenskt Vatten att ny bebyggelse anpassas så att 
skador på byggnader undviks vid regn med en återkomsttid om minst 100 år (Svenskt 
Vatten, 2016). 

Kommunen kan komma att bli skadeståndsskyldiga mot fastighetsägare om bebyggelse 
tillåts på olämplig mark, eller om kommunen låter bli att inhämta tillräcklig kunskap. 
Skadeståndsansvaret preskriberas 10 år efter att planen har antagits.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
MARKANVÄNDNING FÖRE OCH EFTER EXPLOATERING 
Utredningsområdet utgörs totalt av cirka 22 hektar där markförhållandena i dagsläget 
består av ett hygge. Markanvändningen presenteras i Figur 3. 

 

Figur 3: Utredningsområdet före exploatering, Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriets visningstjänst.  

En principskiss över den planerade markanvändningen finns att tillgå enligt planansökan 
(daterad 150216), men då planbeskedet ändrats sedan 2015 är exploateringsgraden inom 
området ej fastställt. I samråd med Knivsta kommun och Roslagsvatten ska den framtida 
markytan utredas för tre olika scenarion efter exploatering där det antas att 50 %, 60 % 
och 75 % av ytan exploateras. I beräkningarna har det antagits att det endast byggs 
flerfamiljsbostäder vilket bör ses som ett värstafallscenario i relation till 
hårdgörningsgraden eftersom det med stor sannolikhet kommer att bli blandad 
bebyggelse. 

GEOLOGI OCH HYDROLOGI 
Utifrån tillgängliga data från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU, 2020a) framgår det 
att de översta lagren inom utredningsområdet består av sandig morän, glacial lera och 
urberg, se Figur 4. Sandig morän är en jordart där infiltration kan förväntas ske. Enligt 
sticksonderingsmätningar utförda med markundersökningskäpp (MUK) som utfördes 
150806 så varierade mäktigheten av jordlagren mellan 0,2-0,7 meter. 
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Figur 4. Jordartskarta från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) som visar att utredningsområdet består av sandig 
morän, glacial lera och urberg, Kartan är hämtad från SGU:s visningstjänst för jordarter 1:25 000 – 1:100 000. 

Längs Villebrådsgatan finns två fastigheter med energibrunnar vars grundvattennivå har 
registrerats vid borrtillfället (SGU, 2020b). I dessa har grundvattennivån uppmätts till 3 
(VRÅ 1:601) respektive 0 (VRÅ 1:605) meter under markytan. I Figur 5 presenteras 
brunnarnas placering i relation till utredningsområdet. 
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Figur 5. Utdrag från SGU:s Brunnsarkiv där två energibrunnar, som ligger i anslutning till utredningsområdet, noterat 
grundvattennivån i meter under markyta (mumy) vid installation.  

Lite längre nordväst, längs Tallstigen, finns också två fastigheter med energibrunnar vars 
grundvattennivå har registrerats. I dessa har grundvattennivån uppmätts till 6 (VRÅ 28:6) 
respektive 3 (VRÅ 28:8) meter under markytan. 

Vid platsbesök kunde det konstateras att det fanns ytligt vatten inom utredningsområdet 
(se Figur 6), men det noteras att besöket gjordes på vårkanten så stående vatten kan vara 
ett resultat från snösmältningen. Vid startmöte med Knivsta kommun och Roslagsvatten 
uttryckte de en oro för att låglänta delar av utredningsområdet kunde ha en stående 
vattenyta oberoende av säsong. Då de översta lagerna inom utredningsområdet utgörs av 
sandig morän, med god infiltrationskapacitet, finns det en risk för att det stående vattnet 
är grundvatten. Med ytligt stående vatten och indikationer på höga grundvattennivåer 
rekommenderas det att grundvattnets nivå fastställs i samband med geoteknisk utredning. 
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Figur 6 Ytvatten inom utredningsområdet som har identifierats vid platsbesök. 

AVRINNINGSOMRÅDE OCH FLÖDESVÄGAR 
I följande avsnitt redovisas den generella flödesriktningen samt avrinningsområdet som 
påverkar utredningsområdet. Båda analyserna har utförts genom analys av Nya Nationella 
Höjdmodellen (NNH) från Lantmäteriet (2x2 m upplösning). I Figur 7 redovisas den 
generella flödesriktningen och i Figur 8 presenteras utredningsområdets avrinnings-
område (ARO).  Avvattning från utredningsområdet sker idag åt två håll, på grund av en 
vattendelare, via naturdiken eller diffust genom lågstråk.  Avrinning från den västra delen 
mynnar ut i en dagvattendamm söder om befintligt värmeverk och avrinning österut når 
åkerdiken.  
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Figur 7. Avrinning inom och i anslutning till utredningsområdet. Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriets visningstjänst. 
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Figur 8. Avrinningsområde till utredningsområde, där det lila avrinningsområdet avvattnas i västlig riktning och det blåa i 
östlig riktning. Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriets visningstjänst. 

Vid stora nederbördstillfällen kan dagvatten ytligt avrinna genom utredningsområdet och 
skapa problem om inte höjdsättningen utformas för att undvika detta. AROt består av totalt 
26,36 ha och vid mindre regn bedöms dagvatten tas om hand lokalt, d.v.s. att 
utredningsområdet vid mindre regn inte förväntas påverkas av annat dagvatten än det 
som faller lokalt. Den totala ytan som avvattnas i östlig riktning (östra AROt) uppskattas till 
12,19 hektar och i västlig riktning (västra AROt) till 14,17 hektar. 

AVLEDNINGSVÄG FÖR VATTEN FRÅN UTREDNINGSOMRÅDET 
Då exploateringsgraden inte är fastställd är det svårt att uttala sig om hur dagvatten 
kommer fördröjas inom utredningsområdet, och det är därför också osäkert hur stora 
flöden som kommer att avledas. Vad som går att uttala sig om är att dagvattnet med största 
sannolikhet kommer att följa terrängens befintliga lutning (i enlighet med Figur 7). 
Avledning sker därför naturligt åt två håll, öster och väster (i enlighet med vattendelaren, 
se Figur 8).  
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Avvattning västerut från utredningsområdet 
Avvattning västerut kommer att nå ett grävt dike i skogskanten som passerar ett antal 
kulverterade sträckor (pumpstation, lekplats ”Djungeln”, värmekraftverket) och en 

dagvattendamm. Vid platsbesök noterades att två av dessa trummor (pumpstationen och 
värmekraftverket) var igensatta på utloppssidan, vilket innebär att inloppet identifierades 
men utloppet var inte synligt. Flödet passerar också en dagvattendamm som inte verkar 
vara flödesreglerad, vilket i kombination med status för kulverten under värmekraftverket 
(som avvattnar dammen) gör det svårt att uttala sig om hur stor reglervolymen dammen 
har.  

I relation till utredningsområdets exploatering är det av stor vikt att fördröjning görs lokalt 
och att igensatta kulvertar/vägtrummor grävs fram för att säkerställa vidare avledning. I 
Figur 9 presenteras identifierade osäkerheter för dagvatten från utredningsområdets 
västra del.  

 

Figur 9. Avvattning västerut påverkas av igensatta kulvertar och en oreglerad dagvattendamm. Bakgrund: Ortofoto från 
Lantmäteriets visningstjänst. 
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Sättra – Brännkärr – Träfallet dikningsföretag 
Både vattnet som rinner österut och västerut kommer att nå ett dikesystem på 
jordbruksmarken öster om utredningsområdet. Dikessystemet är del i Sättra – Brännkärr 
– Träfallet dikningsföretag från år 1955. Utredningsområdets gräns i relation till 
markavvattningsföretagets (MAF) förrättningshandlingar visas i Figur 10. Flödesriktningen 
för markavvattningsföretaget är från nordväst till sydöst, det vill säga från åkermarken mot 
sjön Valloxen. 

 

Figur 10. Utredningsområdets gräns i relation till markavvattningsföretagets dragning. Bakgrund: Ortofoto från 
Lantmäteriets visningstjänst. 

Enligt MAF:s förrättningshandlingar (1955) har avrinningen ”vid flöden” i dess 

avrinningsområde beräknats till 0,8 liter per sekund och hektar och medelvattenmängden 
vid vegetationsperioden har antagits till 0,1 liter per sekund och hektar. Vidare står att 
översvämning vid högvatten inte behöver befaras mot bakgrund av att avloppen har 
dimensionerats ”till djup, som erfordras för markens torrläggning”. Enligt kartunderlag för 
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MAF ser det ut att vara ritat i 32 sektioner, men det presenteras endast dimensioner för 
sju av dessa i förättningsdokumentet. Dimensioner, höjdlägen och lutningar som framgår 
av profil- och sektionsritningar och en uppskattad flödeskapacitet för dessa presenteras i 
Tabell 2. Sedan 1955 har MAF delvis kulverterats. Presenterade flöden är inte korrigerade 
för den täckdikning som gjorts av markavvattningsföretaget då det inte funnits några 
handlingar tillgängliga som dokumenterat detta arbete. Till följd av täckdikningen antas att 
den verkliga flödeskapaciteten i MAF är betydligt lägre än vad som framgår av tabellen 
nedan. 

Tabell 2. Flödeskapacitet i dikessektioner enligt Sättra – Brännkärr – Träfallet dikningsföretag år 1955. Presenterade flöden 
är inte korrigerade för den täckdikning som gjorts av markavvattningsföretaget och det kan därför antas att 
flödeskapaciteten är betydligt lägre. 

Sektion enligt 
MAF 

Bottenbredd 
(m) 

Djup 
(m) 

Lutning 
(‰) 

Flödeskapacitet 
(l/s) 

8,5 0,5 2,5 0,5 17898 

8 0,5 2,5 0,5 17898 

7,5 0,5 2 0,5 10270 

7 0,5 1,9 0,5 9049 

6,5 0,5 1,5 0,5 5080 

6 0,5 1 0,5 1938 

5,5 0,5 1 0,5 1938 
 

Av tabeller framgår att diket klarar av höga flöden och om markavvattningsföretaget varit 
i sitt originalutförande hade det inte funnits någon risk för att den nya bebyggelsen 
påverkar avvattningen negativt, speciellt inte om det kommer att ske fördröjning. Vid 
platsbesök identifierades sträckan där kulvertering har skett, se Figur 11, och vid vandring 
av sträckan är det oklart varför den utförts. Den största delen av kulverten är synlig längs 
hela sträckan i botten av MAFs dikning. Den enda riktiga utfyllnad som gjorts är längs sista 
sträckan fram till Carl von Paykulls väg och övrig sträcka är det antingen ingen fyllning 
eller så har diket använts som soptipp (bilvrak, slipers, trasiga metalldelar, m.m.). 
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Figur 11. Utredningsområdets gräns i relation till kulverterad sträcka av markavvattningsföretaget. Bakgrund: Ortofoto från 
Lantmäteriets visningstjänst. 

På grund av kulverteringen bedömer Sweco att det vid större flöden mot 
markavvattningsföretaget kan finnas en risk för översvämning, men då det saknas 
dokumentation för den täckdikning som utförts är det svårt att uttala sig om hur den 
dimensionerats. Det kan dock bedömas som orimligt att täckdikningen tagit höjd för de 
flöden som dikningsföretaget dimensionerades för. In- och utlopp från kulverteringen 
presenteras i Figur 12. 
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Figur 12. In- och utlopp för kulverteringen i markavvattningsföretaget. 

En ytterligare osäkerhet i vattnets väg från utredningsområdet är om det finns kapacitet i 
befintliga naturdiken och åkerdiken utanför markavvattningsföretaget. Vid platsbesök 
noterades inget naturligt dike ner mot åkermarken utan avrinning från naturmarken såg ut 
att ske diffust längst stora delar av sträckan. Åkerdiket som ligger närmast skogsbrynet 
var igenvuxet och vid flera platser identifierades ytlig avrinning mot 
markavvattningsföretagets dikning, se Figur 13. Vid samtliga platser där ytlig avrinning 
identifierades fanns dräneringsledningar ut mot markavvattningsföretagets dike. Huruvida 
dräneringsledningarna var tänka att avvattna åkerdiket är okänt. Det är också möjligt att 
dräneringsledningarna är en del av åkerdräneringen och att marken sjunkit ihop vid 
anläggning varpå ytligt avrinnande vatten sökte sig längs dessa vägar. Då avvattningen 
inte ser ut att fungera felfritt idag behöver avvattning av utredningsområdets östra delar 
utredas vidare. Frågan om hur dagvatten säkert ska avledas mot åkerdiken och vidare 
mot markavvattningsföretaget behöver lösas i projekteringsskedet. 
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Figur 13. Ytlig avrinning mot markavvattningsföretagets dike från åkerdike. Utredningsområdet ligger uppströms 
skogsområdet i figuren.  

Påverkan på Trafikverkets anläggning 
Omfattningen på markavvattningsföretaget är något osäker eftersom de dikessektioner 
som presenteras i förrättningshandlingen endast omfattar en kort del av sträckan, medan 
kartmaterialet visar på en sträcka från Träfallet ner till Valloxen, se Figur 10. Vad som går 
att säga är att Trafikverket, vid anläggning av E4an, kulverterat eller lagt ner trummor vid 
passage av diket. Huruvida kulverteringarna gjorts i en del av markavvattningsföretaget är 
osäkert, men om det gjorts finns det inga handlingar som tar upp detta. I Figur 14 
presenteras antagna korsningar mellan E4an och Lövstaån/markavvattningsföretaget. 
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Figur 14. Karta över markavvattningsföretagets antagna dragning över E4an med antagna kulverteringar/vägtrummor 
markerade. Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriets visningstjänst. 

Oavsett hur kulverteringen under E4an gått tillväga finns det potentiellt två saker som 
behöver tas hänsyn till: MAF begränsningar i flödeskapacitet och Trafikverkets 
konsekvensklassning för anläggningar under E4an. Begränsningar i flödeskapacitet för 
MAF bedöms idag till stor del drivas av kulverteringen väster om Carl von Paykulls väg, 
vilket också är den kulvertering som utredningsområdet påverkar, men då 
avvattningssystemet under E4an inte inventerats är kapaciteten osäker. Om 
kulverteringen av MAF någon gång skulle öppnas upp finns det risk att Trafikverket 
kommer att ha åsikter om säkring av flödesvägar under E4an. Då E4an är en stor och 
viktig väg antas den hamna i vad som Trafikverket benämner som konsekvensklass 3 
(Trafikverket, 2014), vilket betyder att ett klimatkompenserat 200-årsflöde ska kunna rinna 
under vägen utan att riskera översvämningsrisk.  

Sammanfattning 
Enligt förrättningshandlingen ska det, eftersom antalet delägare i företaget är fler än två, 
finnas en styrelse som är ansvarig för handhavande av företagets förenade 
angelägenheter. Detta omfattar bland annat underhåll. Följande står i 
förrättningshandlingen i relation till underhåll: 

”För vidmakthållande av det genom företaget uppnådda torrläggningsresultatet 

skola avloppen för framtiden omsorgsfullt underhållas. De öppna kanalerna 

skola grundligt rensas minst vart femte år och därutöver vid behov. 
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Vederbörande sakägare skall i förekommande fall genom anordnande av 

stängsel eller dylikt förhindra, att avloppen igentrampas eller på annat sätt 

skadas av betande kreatur. För motverkande av utskärningar i slänterna skall 

om så erfordrar förstärkningsarbeten på slänterna utföras.” 

Förrättningshandling Sättra-Brännkärr-Träfallet dikningsföretag 1955 

På grund av att det i den juridiskt gällande förrättningshandlingen finns information om hur 
markavvattningsföretaget ska upprätthållas efter anläggning bör det utredas huruvida det 
fortfarande finns markägare som bör ingå i en styrelse. Kulverteringen bedöms, enligt 
flödesberäkning av anläggningen, utgöra den största risken för översvämning vid höga 
flöden. Exploateringen av Myrberget - Vrå 3:1 kommer att påverka flöden i 
avrinningsområdet och i förlängningen också flöden i MAF och under E4an. Om 
fördröjning av dagvatten sker inom utredningsområdet kan de dock inte antas ha en 
betydande påverkan på dessa. Det är emellertid inte enbart denna exploatering som har 
påverkan på flöden i MAF och under E4an. En del av exploateringen längs Villebrådsgatan 
avvattnas till ett system som rinner ner till MAF och även kommande detaljplan för Träfallet 
kommer påverka flödena. 

Hantering av alla tillkommande flöden till MAF ska göras med försiktighet eftersom det 
som står i förrättningsdokumenten fortfarande är juridiskt bindande. Då det redan skett en 
kulvertering, och då ytterligare exploatering planeras i närområdet, kan det vara värt att 
utreda huruvida det är möjligt att avveckla MAF. Att juridiskt avveckla 
markavvattningsföretaget avvecklas innebär inte automatiskt att översvämningsrisken 
minskar. Det finns ett flertal vägar som redan idag ingår i markavvattningsföretaget som 
fortfarande kommer att behöva vägtrummor och utöver dessa kommer också E4an att 
behöva hanteras med försiktighet. Sweco rekommenderar att en mer omfattande 
utredning, som tar hänsyn till all kommande exploatering i avrinningsområdet, utförs.  
Denna bör ske av en högre beslutande instans så som kommunen. I samband med det 
arbetet bör även Trafikverket bjudas in. 

RECIPIENT 
Recipient för dagvatten som släpps till diket är Lövstaån1, norr om sjön Valloxen. Nedan 
bedömning av miljötillståndet i Lövstaån utgår från information i databasen 
Vatteninformationssystem Sveriges (VISS) senaste bedömning 1 , där Vatten-
myndigheterna/Länsstyrelserna samlar information om sina bedömningar av alla större 
vatten i Sverige2. De bedömda enheterna kallas för vattenförekomster. Att ett vatten är 
klassat som en vattenförekomst innebär också att det finns mål för vilken nivå dess 
miljötillstånd ska ha uppnått vid en viss tidpunkt. Målen kallas för miljökvalitetsnormer 
(MKN) och klassningen av dess miljötillstånd kallas för vattenförekomstens status. 
Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster fastställs med stöd av 5 kap. MB, enligt 
vattenförvaltningsförordningen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 
2019:25. Miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster ska fastställas för ekologisk status 
samt för kemisk status. Statusklassningen är uppbyggd av olika kvalitetsfaktorer och de 
kan i sin tur består av olika parametrar. Tillståndet i vattenförekomsterna ska inte 
försämras, det så kallade icke-försämringskravet (förordning 2015:516). MKN för 
vattenkvalitet gäller för vattenförekomsten som helhet. Senaste fastslagna MKN för 

 
1 Lövstaån - Vattendrag - VISS - VattenInformationsSystem för Sverige (lansstyrelsen.se) Åtkomst 2021-02-25 
2 Observera att arbetet med den nya förvaltningscykeln, cykel 3, pågår hos Länsstyrelserna och Vattenmyndigheterna, varför ny 

information om vattenförekomsten kan tillkomma innan cykeln har avslutats. Så fort den nya cykeln officiell färdigställts hänvisas till 
VISS för senaste information om den aktuella vattenförekomsten 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA17449170
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Lövstaån är god ekologisk status 2027 och god kemisk ytvattenstatus. Undantag finns för 
de överallt överskridande ämnena bromerad difenyleter och kvicksilver.  

Bedömning av eventuell påverkan av dagvatten från utredningsområdet avseende 
ekologisk status baseras på de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna (parametrarna 
näringsämnen och särskilda förorenande ämnen). Beroende på recipientens storlek och 
dimensionerande flöden efter fördröjning kan det finnas behov att se över påverkan på 
hydromorfologiska faktorer i ett senare skede. Bedömning av kemisk status baseras på 
prioriterade ämnen. Det är dessa kvalitetsfaktorer som bedöms kunna kopplas till 
påverkan från dagvatten från utredningsområdet. 

Senaste klassning anger att Lövstaån har måttlig ekologisk status till följd av övergödning 
och fysisk påverkan på vattendraget. Bedömningen av näringsämnen är en 
expertbedömning baserad på en extrapolering av vattenförekomster av samma typ och 
med samma påverkan. Expertbedömningen uppges ha god säkerhet. Inga särskilda 
förorenande ämnen (SFÄ) har bedömts. 

Vattenförekomsten uppnår inte god kemiska status. Denna bedömning baseras på 
nationella bedömningar av att de överallt överskridande ämnena kvicksilver och bromerad 
difenyleter inte uppnår god status i någon av Sveriges ytvattenförekomster. 
Bedömningarna är alltså inte gjorda utifrån mätvärden för den specifika 
vattenförekomsten. Inga andra prioriterade ämnen har bedömts och det går därför inte att 
veta om vattenförekomster uppnår god kemisk status om det bortses ifrån de överallt 
överskridande ämnena. 

Av de påverkanskällor som uppges ha betydande påverkan på vattendraget och även kan 
kopplas till föroreningar i dagvatten anges de diffusa källorna urban markanvändning, 
jordbruk, transport och infrastruktur, enskilda avlopp och atmosfärisk deposition. För urban 
markanvändning, jordbruk och enskilda avlopp är fosfor det ämne som bedöms kunna ge 
upphov till risk för sänkt status i vattenförekomsten. För transport och infrastruktur listas 
koppar, bens(a)pyren och ämnesgrupperna metaller och PAH:er. Källan till de överallt 
överskridande ämnena kvicksilver och bromerad difenyleter är atmosfärisk deposition. 
Den planerade exploatering kan inte kopplas till den fysiska påverkan som påverkar 
recipienten idag. 

BEFINTLIGT DAGVATTENLEDNINGSNÄT 
Idag avvattnas inget dagvatten via dagvattenledningar mot Lövstaån. Det befintliga 
dagvattenledningsnätet ligger utanför utredningsområdet i anslutning till bostadsområdet 
i sydväst. I Figur 15 visas utredningsområdet i relation till ledningsnätet. Ledningsnätet är 
enligt uppgift från Roslagsvatten högt belastat och möjligheten att tillföra vatten är 
begränsad, på grund av det rekommenderas påkoppling till kommunalt ledningsnät 
undvikas om möjligt. 



 

24 Myrberget – Vrå 3:1 DVU  
 Datum: 2021-03-18  
 Handläggare: Terese Bergenstråle & Frida Gissén  

 

 

Figur 15. Karta över utredningsområdet och det befintliga dagvattennätets utbredning. Bakgrund: Ortofoto från 
Lantmäteriets visningstjänst 

SKYFALLSANALYS/LÅGPUNKTSKARTERING 
En översiktlig analys av ett skyfallsscenario har gjorts med hjälp av verktyget SCALGO 
Live. SCALGO Live är en GIS-baserad onlinetjänst som används för att analysera 
höjddata ur ett ytvattenperspektiv. I analysen används både terrängdata och 
vattenvolymer för att identifiera vilka områden som riskerar att översvämmas då en given 
volym vatten rinner av på markytan. Metoden saknar dynamiska (tidsberoende) aspekter 
och kan inte identifiera effekter av tröghet i ett system. Exempel på tröghet kan exempelvis 
vara flödesmotstånd över en markyta eller dynamiska effekter av ledningsnät eller 
trummor. 

SCALGO Live är ett bra verktyg i tidiga planeringsskeden där översiktlig systemförståelse 
för ytavrinning och potentiella översvämningsrisker är i fokus. Resultaten från SCALGO 
Live bör i regel inte användas för detaljprojektering eller dimensionering, det finns dock 
undantag för när detta kan vara lämpligt. Vid planering av ny bebyggelse är det viktigt att 
ta hänsyn till sådana identifierade översvämningsområden för att förhindra att vatten blir 
stående och därmed skadar byggnader eller hindrar framkomlighet för exempelvis 
utryckningsfordon. 
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Skyfall som analyserats kan likställas med ett 100-års regn med 60 minuters varaktighet. 
Detta har analyserats för att identifiera vilka områden som, med befintlig höjdsättning, 
riskerar att översvämmas med vatten vid stora regn. Detta scenario används, tillsammans 
med en klimatfaktor om 25 %, utifrån rekommendationer från P110 (Svenskt Vatten, 
2016). I Figur 16 presenteras resultatet av att belasta utredningsområdet med en 
regnvolym motsvarande 67,5 mm nederbörd. För denna belastning gäller även 
antagandet att ledningsnätet inte avbördar något vatten samt att infiltration på 
genomsläppliga ytor inte sker. 

 
Figur 16. Vattendjup i lokala lågpunkter vid kraftig nederbörd (67,5 mm, motsvarande ett 100-års regn med 60 minuters 
varaktighet och klimatfaktor 25 %). Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriets visningstjänst. 

För befintliga förhållanden har ett fåtal instängda områden identifierats. Risk för 
översvämning har lokaliserats vid slutet av grusvägen efter avfarten från Brunnbyvägen. 
Rekommendationer kring höjdsättning i anslutning mot fasad presenteras i avsnittet 
Principiell höjdsättning och sekundära avrinningsvägar nedan. 
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METOD OCH INDATA 
MARKANVÄNDNING 
En sammanställning av de olika typerna av markanvändning som använts som indata 
presenteras i Tabell 3. Markanvändning före exploatering har uppskattats utifrån 
Lantmäteriets ortofoto. Markanvändning efter exploatering är baserat på de tre olika 
hårdgörningsscenarier som diskuterats med Knivsta kommun.   

Tabell 3.  Markanvändning före och efter exploatering. Notera att den totala avrinningskoefficienten är viktad och inte 
summerad. 

  Före exploatering Efter exploatering 50% 

Markanvändning Area 
(ha) 

Avrinnings-
koefficient 

(-) 
Red. area 

(ha) 
Area 
(ha) 

Avrinnings-
koefficient (-) 

Red. area 
(ha) 

Tät skogsmark 21,12 0,1 2,11 10,56 0,1 1,06 
Väg 0,12 0,8 0,1 0,12 0,8 0,1 
Flerfamiljsområde 0 0,45 0 10,56 0,45 4,75 
Totalt 21,24 0,1 2,21 21,24 0,28 5,91 
       
  Efter exploatering 60% Efter exploatering 75 % 

Markanvändning Area 
(ha) 

Avrinnings-
koefficient 

(-) 
Red. area 

(ha) 
Area 
(ha) 

Avrinnings-
koefficient (-) 

Red. area 
(ha) 

Tät skogsmark 8,45 0,1 0,85 5,42 0,1 0,54 
Väg 0,12 0,8 0,1 0,12 0,8 0,1 
Flerfamiljsområde 12,67 0,45 5,7 16,25 0,45 7,31 
Totalt 21,24 0,31 6,65 21,24 0,37 7,95 

 
NEDERBÖRD 
En genomsnittlig, korrigerad, årsmedelnederbörd på 580 mm har använts för 
utredningsområdet, baserad på SMHI:s meteorologiska station Ultuna (9749) då den 
bedöms ligga närmast området. Nederbörden på stationen är mätt till 527,2 mm som 
normalvärde under perioden 1961-1990 och har sedan korrigerats med faktor 1,1 för att 
kompensera för mätförluster.  

RINNTIDER 
Rinnsträcka och rinnhastighet har beräknats för utredningsområdet före och efter 
exploatering. I Tabell 4 presenteras resultaten.  
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Tabell 4. Rinnsträcka, -hastighet och -tid, före och efter exploatering. 

Före exploatering 
Rinnsträcka (m) Rinnhastighet (m/s) Rinntid (min) 

250 0,1 42 

      
Efter exploatering 50 % 

Rinnsträcka (m) Rinnhastighet (m/s) Rinntid (min) 
250 0,5 10 

 
Efter exploatering 60 % 

Rinnsträcka (m) Rinnhastighet (m/s) Rinntid (min) 
250 0,5 10 

 
Efter exploatering 75 % 

Rinnsträcka (m) Rinnhastighet (m/s) Rinntid (min) 
250 0,5 10 

 

ERFORDERLIG FÖRDRÖJNINGSVOLYM 
Dagvattenanläggningarna ska enligt krav från Roslagsvatten utformas så att 10 alternativt 
20 mm regn (beroende på markanvändningstyp), räknat över hela fastighetens yta 
(reducerad area), kan renas och fördröjas innan utsläpp. För att beräkna erforderlig 
fördröjningsvolym för ett 20 mm regn används ekvation 1.  

𝑈20𝑚𝑚 =
20 𝑚𝑚

1000
∗ 𝐴 (𝑚2) ∗ φ   (1) 

𝑈20𝑚𝑚 representerar den erforderliga fördröjningsvolymen i m³ för ett scenario med 20 mm 
nederbörd. A är områdets yta i m² och 𝜑 är avrinningskoefficienten.  

FÖRORENINGSBERÄKNINGAR 
Beräkning av föroreningsbelastning har utförts med hjälp av den webbaserade recipient- 
och dagvattenmodellen StormTac (v.20.2.2). Modellen är ett planeringsverktyg där 
översiktliga beräkningar av flöden och koncentrationer av olika föroreningar i dagvatten 
kan utföras. Nödvändiga indata till modellen består av nederbördsmängd samt det aktuella 
områdets area och markanvändning. Till beräkningarna använder modellen 
kvalitetsgranskade schablonhalter av föroreningar, baserade på flödesproportionell 
provtagning (StormTac, 2020). 

Observera att en modellering är en förenklad beskrivning av verkligheten som inte fullt ut 
kan återspegla de komplexa skeenden som tillsammans påverkar föroreningsinnehållet i 
dagvattnet. Omfattningen av modellens dataunderlag varierar mellan olika typer av 
föroreningar, likaså för markanvändningar, vilket ger föroreningsberäkningarna en viss 
osäkerhet. Mot bakgrund av avsaknaden av andra modeller som beskriver dagvattnets 
föroreningsinnehåll, samt reningseffekt i dagvattenanläggningar, bedöms StormTac-
modellen, trots dess osäkerheter, som den mest lämpliga metoden att använda för att 
beräkna föroreningsbelastning i föreliggande fall. Modellens osäkerhet behöver dock 
beaktas när slutsatser dras. 
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FLÖDESBERÄKNINGAR 
Beräkning av dagvattenflöden har utfördes enligt riktlinjerna och beräkningsmetoden från 
Svenskt Vattens publikation P110 ”Avledning av dag-, drän- och spillvatten” samt med 

hjälp av StormTac (v.20.2.2).  

Enligt P110 bör en klimatfaktor användas vid beräkning av framtida flöden. Då området i 
framtiden kommer att påverkas av ett förändrat klimat användes en klimatfaktor (1,25) vid 
beräkning av flöden i modellen. Flöden beräknades för regn med 5, 20 och 100 års 
återkomsttid (baserat på tät bostadsbebyggelse). I Tabell 5 syns ansvarsfördelning och 
rekommenderad återkomsttid som bör hanteras i dagvattenledningar enligt Svenskt 
Vatten. Det dimensionerande flödet för ledningsnätet bör motsvara ett 5-årsregn.  

Om exploateringsgraden blir lägre än antaget kan det finnas behov att se över 
beräkningen med lägre återkomsttider för nederbörd. 

Tabell 5. Ansvarsfördelning mellan kommun och VA-huvudman vid olika återkomsttider och typer av bebyggelse enligt 
P110. 

Nya duplikatsystem 

VA-huvudmannens ansvar Kommunens ansvar 

Återkomsttid (år) 
för regn vid fylld 

ledning 

Återkomsttid (år) 
för trycklinje i 

marknivå 

Återkomsttid (år) för 
mark-översvämning 

med skador på 
byggnader 

Gles bostadsbebyggelse 2 10 >100 

Tät bostadsbebyggelse 5 20 >100 

Centrum- och 
affärsområden 10 30 >100 
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RESULTAT DAGVATTEN 
FLÖDESBERÄKNINGAR OCH ERFORDRLIG FÖRDRÖJNINGSVOLYM  
Dimensionerande flöden före och efter exploatering, beräknat för olika återkomsttider, 
presenteras i Tabell 6. Klimatfaktor 1,25 har använts för att beräkna flöden. 

Tabell 6. Återkomsttid för regn och dimensionerande flöden från utredningsområdet före och efter exploatering. 

Återkomsttid 
(år) 

Flöde (l/s) 

Före 
exploatering 

Efter exploatering 
Scenario 1 

(50% hårdgörs) 
Scenario 2  

(60% hårdgörs) 
Scenario 3  

(75% hårdgörs) 
5 200 1300 1500 1800 

20 320 2100 2400 2800 
100 540 3600 4100 4900 

FÖRDRÖJNINGSBERÄKNINGAR 

Dagvattenanläggningarna ska enligt krav från Roslagsvatten utformas så att 20 mm regn, 
räknat över hela fastighetens yta (reducerad area), kan renas och fördröjas innan utsläpp. 
Erforderlig fördröjningsvolym för bebyggd area i respektive scenario redovisas i Tabell 7 
nedan. Beroende på bostadstyp kan det finnas behov att räkna om 
fördröjningsvolymsbehovet vid senare skede. 

En kompletterande beräkning har också utförts för om utredningsområdets bebyggs med 
villafastigheter. Enligt tidigare dagvattenutredning (Sweco, 2021) för grannområdet Vrå 
1:3 har en medelstorlek för en villatomt (1050 m²) använts.  

Notera att ingen beräkning gjorts för allmän platsmark då det saknas information om hur 
stor yta den kan tänkas utgöra. 

Tabell 7. Fördröjningsvolym för olika exploateringsgrad. 

Scenario Erforderlig fördröjningsvolym 
Exploatering 50 % 950 m³ 
Exploatering 60 % 1140 m³ 
Exploatering 75 % 1462 m³ 

Villatomter 2,5 m³/villatomt 
 

FÖRORENINGSBERÄKNINGAR 
I följande avsnitt redovisas beräknade föroreningshalter och -mängder som vanligen 
förekommer i dagvatten. Det redovisas också en jämförelse mellan beräknade halter 
(årsmedelvärden) från utredningsområdet före och efter exploatering och 
Riktvärdesgruppens riktvärden. I Tabell 8 redovisas föroreningshalten (µg/l) samt 
mängden (kg/år) för respektive scenario. För framtida markanvändningen har ingen 
anläggning av LOD-lösning eller annan reningsanläggning antagits.   
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Tabell 8 Föroreningsbelastning från utredningsområdet före och efter exploatering. I den yttersta högra kolumnen 
redovisas riktvärden från Riktvärdesgruppen. Notera att värden som fetmarkerats överskrider föreslaget riktvärde. 

Ämne 
Före 

exploatering   
Efter 

exploatering 50 
% 

  
Efter 

exploatering 60 
%  

  
Efter 

exploatering 
75 %  Riktvärden 

(µg/l) Halt 
(µg/l) 

Mängd 
(kg/år)   Halt 

(µg/l) 
Mängd 
(kg/år)   Halt 

(µg/l) 
Mängd 
(kg/år)   Halt 

(µg/l) 
Mängd 
(kg/år) 

P 17 0,51   140 6,3   160 7,5   180 9,5 160 
N 370 11   1200 52   1300  60   1400 74 2000 
Pb 4 0,12   9,8 0,44   11  0,50   11 0,61 8 
Cu 5,7 0,17   19 0,86   21  1,0   23 1,2 18 
Zn 13 0,39   63 2,8   69  3,3   78 4,1 75 
Cd 0,14 0,0041   0,44 0,02   0,48  0,0,23   0.52 0,028 0,4 
Cr 2,6 0,078   7,7 0,34   8,4  0,4   9.2 0,49 10 
Ni 4,1 0,12   6,9 0,31   1,7  0,34   7.7 0,41 15 
Hg 0,008 0,0003   0,018 0,0008   0.019  0,0009   0,021 0,0011 0,03 
SS 22000 660   48000 2100   51000  2400   55000 3000 40000 
Oil 120 3,7   440 20   480  23   530 28 400 

PAH16 0,066 0,002   0,36 0,016   0.39  0,019   0,44 0,024 - 
BaP 0,0066 0,0002   0,031 0,0014   0,034  0,016   0,038 0,002 0,03 

 

Resultatet indikerar på att området idag inte överskrider riktvärden för något av ämnena 
och den genomgående trenden för både föroreningshalter och -mängder är att värdena 
ökar i och med hårdgörningsgrad. Flertalet ämnen överskrider riktvärdena i samtliga 
scenarion vilket indikerar att det finns ett tydligt reningsbehov efter exploatering.  
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SYSTEMLÖSNING FÖR 
DAGVATTENHANTERING 
PRINCIPIELL HÖJDSÄTTNING OCH SEKUNDÄRA AVRINNINGSVÄGAR 
En väl genomtänkt höjdsättning är viktigt för att undvika skador på bebyggelse till följd av 
översvämningar. För att uppnå detta bör byggnader alltid placeras högre än angränsande 
områden (vägar, stigar, grönytor, mm.) vilket medför att dagvatten vid extrem nederbörd 
kan avledas ytligt i händelse av att dagvattensystemets maxkapacitet överskrids. Dessa 
ytliga vägar för vatten är det som benämns sekundära avrinningsvägar och kan med fördel 
placeras i lågstråk i befintlig terräng.  

Lågstråk rekommenderas så att vattnet säkert kan avrinna vid stora nederbördstillfällen. 
Ingångar till byggnader bör höjdsättas så att vatten inte rinner in i dessa innan det rinner 
över de tröskelnivåer som finns på vattnets väg ut ur utredningsområdet. Hänsyn till dessa 
aspekter måste tas i den kommande projekteringen.  

För att förhindra att vatten rinner mot huskropp rekommenderar Svenskt Vattens 
publikation P105 ett avstånd på 3 meter med en lutning på 1:20 (5 %), se Figur 17. 
Förslaget innebär en utkastare på cirka 20 centimeter i kombination med att marken 
närmast fasaden hårdgörs för att undvika belastning på byggnadens dräneringssystem. 
Marklutningen rekommenderas därefter till cirka 1–2 % för att inte riskera att dagvatten 
rinner in mot byggnaden.  

 
Figur 17. Rekommenderad höjdsättning av mark närmast fasad (Sweco, 2017). 

Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 4 kap 36 § har en fastighetsägare ett generellt 
ansvar att se till att avvattningen av den egna tomten inte medför betydande olägenhet för 
omgivningen. Detta kan tolkas som att en avledning av dagvatten till en annan fastighet 
inte är tillåtet om inte särskild överenskommelse skett mellan markägare, samt att ingen 
olägenhet skapas. 

Området ligger i idag i ett naturmarksområde med både små och stora höjdskillnader. Då 
området idag är oexploaterat antas det att den naturliga avrinningen fungerar i dagsläget. 
För att så långt som möjligt bevara den naturliga balansen i systemet rekommenderas att 
det görs en inventering av lågstråk och mindre diken för att se om det är möjligt att använda 
dessa även efter exploatering. 

Enligt kravet från Roslagsvatten ska dagvattenanläggningarna utformas så att 10-20 mm 
regn, räknat över hela fastighetens yta (reducerad area), kan renas och fördröjas innan 
utsläpp. Höjdsättningen är också en förutsättning för att dagvattnet ska kunna ledas till de 
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föreslagna dagvattenanläggningarna och därmed också en förutsättning för att vattnet 
renas och fördröjs.  

FÖRSLAG PÅ SYSTEMLÖSNING 
Inom utredningsområdet finns en höjdrygg som, grovt räknat, delar avrinningen så att 
hälften avrinner åt varsitt håll (faktiska siffror är 54 % västerut och 46 % österut). Om 
topografin inte påverkas av nya projekterade markhöjder rekommenderas därför att en 
systemlösning för dagvatten planeras på respektive sida vattendelaren. Praktiska 
rekommendationer kring sekundära avrinningsvägar och samlade avledningsstråk 
behövas göras när en illustrationsplan tagits fram för området. 

Enligt jordartskartan (se Figur 4)  består jordlagerna i huvudsakligen av sandig morän med 
inslag av urberg, vilket tyder på att marken i teorin har goda förutsättningar för infiltration. 
Vid platsbesök identifierades en stor del berg i dagen och det är därför viktigt att 
fördröjningsanläggningar planeras utifrån förhållanden på platsen för respektive 
exploateringsområde. I låglänta delar av utredningsområdet identifierades mycket stående 
vatten och det är därför viktigt att säkerställa att samtliga föreslagna dagvattenlösningarna 
går att anlägga genom kompletterande grundvattenmätningar. Vid områden med mycket 
berg kan det finnas behov av samlad avledning och hantering för att undvika större 
bergschakter. 

Då det inte finns någon illustrationsplan att relatera en systemlösning till förs istället en 
övergripande diskussion kring möjliga lösningar i relation till ägandeförhållanden för 
marken. 

Villabebyggelse och LOD på mindre fastigheter 
Om utredningsområdet utformas så att det, likt närområdet, byggs ett stort antal par-
/radhus och villatomter rekommenderas lokalt omhändertagande av dagvatten(LOD-
lösningar). Fördröjning ska göras inom respektive fastighet och i enlighet med 
schablonberäkning i avsnittet om Erforderlig fördröjningsvolym kommer cirka 2,5 m³ 
fördröjningsmagasin behöva skapas för respektive fastighet. Utrymme för 
fördröjningsanläggning, ex. stenkista, behöver tas med när området ritas för att säkra att 
det finns bräddningsmöjligheter antingen mot lokalt dagvattenledningsnät i gata eller till ett 
avskärande dike.  

En stenkista är en grop som fylls med stenar (makadam) och som sedan täcks över. 
Magasinet ska förses med ett bräddavlopp som ser till att vattnet har möjlighet att brädda 
när fördröjningsvolymen överskrider dimensionerad volym. Det rekommenderas att 
magasinet inte tätas för att möjliggöra perkolation, men det ska noteras att det i samband 
med denna utredning inte finns något geoteknisk PM/MUR tillgängligt. När geotekniskt 
PM/MUR finns kan ett slutgiltigt beslut tas gällande ev. tätning.  

Då en stenkista är en typ av underjordiskt magasin tar de ingen eller mycket liten markyta 
i anspråk och volymen i magasinet kan enkelt utformas efter behov. Reningsförmågan i 
magasinen uppstår främst genom att suspenderat material och partikelbundna 
föroreningar sedimenterar. Graden av rening beror på flödesförhållandena i magasinet, 
men avskiljningsförmågan kan i bästa fall ligga på 30 – 65 % för totalhalt av metaller och 
upp till 50 procent för totalfosfor. Anläggningen renar inga lösta föroreningar.  

Avledning från fastighet rekommenderas, efter rening och fördröjning, till naturmark eller 
till kommunal anläggning. Några möjliga alternativ för avledning är:  
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• Till ett avskärande dike som anläggs bakom en fastighetslänga som är en 
gemensamhetsanläggning. Beroende på hur ansvarsfrågan för gemensamhets-
anläggningen ser ut och vilka reningsmöjligheterna som finns lokalt bedöms det 
även möjligt med avledning mot en större gemensam reningsanläggning, ex. en 
dagvattendamm. 

• Till ett avskärande dike som anläggs bakom fastigheten ägt av kommunen 

• Till servis mot kommunal dagvattenledning 

Om markförutsättningar gör att det inte är lämpligt att anlägga LOD-anläggningar på varje 
fastighet, exempelvis om arbetet kräver omfattande bergschakt, rekommenderas att en 
kompletterande analys görs av bästa möjliga och mest effektiva reningsanläggning för 
relevanta fastigheter.  

Flerfamiljshus och större reningsanläggningar 
Vid anläggning av flerfamiljshus och andra typer av bostäder där det skapas en 
bostadsrättförening är det enklare att ha ett gemensamt ansvar för dagvatten-
anläggningen. Vid sådana bostadsområden rekommenderas ofta större dagvatten-
anläggningar som våta dammar, växtbäddar/rain garden-lösningar eller större system med 
diken, svackdiken och dämmen. 

Nu för tiden byggs ofta flerfamiljshus utan parkeringsplatser på marknivå och det byggs 
istället garage under byggnader. Om det är något som planeras rekommenderas att 
växtbäddar ovan bjälklag planeras. Denna typ av växtbäddar har ett begränsat djup och 
ingen möjlighet till infiltration medan vanliga växtbäddar har möjlighet att byggas djupare 
och trots att infiltrationskapaciteten är mycket begränsad är det möjligt med viss 
perkolation. Växtbäddar ovan bjälklag behöver utformas med dräneringsledningar. 

Växtbäddar rekommenderas utformas som lokala lågpunkter i topografin för att kunna ta 
emot dagvatten från hårdgjorda ytor och samtidigt ge ett trevligt inslag i stadsmiljön. 
Genom infiltration i mark, avdunstning och upptag i växtligheten hjälper anläggningarna 
till med såväl rening som fördröjning. Vid konstruktion bör växtbäddarna anpassas efter 
de specifika förhållandena som gäller för den plats där anläggningen ska placeras. 
Faktorer som spelar in är typ av växter (enklare växter, buskar eller träd), omgivande 
marktyp (i det här fallet lera) samt djup och läge för anläggningen (solljus, 
nedtrampningsrisk, m.fl.). Önskad renings- och fördröjningseffekt beror på djup och 
materialval i växtbädden. I Figur 18 presenteras exempel på nedsänkta växtbäddar och 
växtbäddar ovan bjälklag. 
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Figur 18. Till vänster visas en nedsänkt växtbädd på förgårdsmark i anslutning till lokalgata i Norra Djurgårdsstaden. 
Bilderna till höger visas växtbäddar i marknivå ovan bjälklag, den övre kommer från Östra Sala Backe och den nedre från 
Norra Djurgårdsstaden. Foto: Sweco. 

Anläggningens area bör uppgå till 3–5 % av det reducerade tillrinningsområdet och bör 
kunna dräneras inom 24–48 timmar. För att säkerställa att dagvatten når anläggningen 
kan den med fördel placeras som utloppspunkt för dagvattenrännor. Anläggningen 
rekommenderas utformas med en dräneringsledning i botten på grund av den begränsade 
infiltrationsmöjligheten. 

Stockholm Vatten och Avfall rekommenderar att jordlagret består av en sandbaserad 
växtjord med minst 0,5 m djup där porositeten ligger runt 15 %, men det går även att 
anlägga dem med en blandning av matjord och pimpsten (40/60) där porositeten blir 
högre, ca. 25 %. Notera att växtvalet bör spegla substratet i växtbädden. I denna beräkning 
har substratet antagits ha 25 % porositet. 

Boverket rekommenderar att bräddmöjligheter anordnas så att vatten aldrig blir stående 
högre än 0,2 m. I Figur 19 visas en enkel tvärsektion på en utformning av en nedsänkt 
växtbädd. 
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Figur 19. Principskiss för nedsänkt växtbädd med fördröjning ovanpå bädden. Illustration: Sweco. 

Vid fördröjning i dagvattendamm rekommenderas avledning att göras via lokalt 
ledningsnät, alternativt via dikessystem om det är möjligt. Dagvattendammar kan göras 
såväl små som stora, och det är möjligt med större dammar som tar hand om dagvatten 
från flera fastigheter med flerfamiljshus. Det viktiga vid gemensamma anläggningar är att 
ansvarsfrågan är tydlig i relation till underhåll och drift. Beroende på de geotekniska 
förutsättningarna kan det finnas behov av tätskikt i dammens botten. Dammens 
normalvattendjup är normalt rekommenderat till cirka 1-2meter med ett permanent djup på 
cirka 1 meter. Det brukar rekommenderas att dammen delas upp i två delar, en mindre, 
ofta något djupare, försedimenteringsdel med hårdgjord botten och en större del med mjuk 
botten. Den djupare delen syftar till att förenkla underhåll och slamtömning då det grövsta 
sedimentet kommer att ansamlas där. De bägge delarna kan avskiljas genom, exempelvis, 
en filtervall, skärm, spont eller liknande. Den större delen kan med fördel utformas i zoner 
med olika djup och en grundare vegetationshylla runt om. Den grundare hyllan bör vara 
1–3 m bred och ha ett vattendjup på max 0,3 m. Vegetationshyllan ger dels möjlighet till 
växtlighet som kan bidra med rening, men agerar också skydd mot drunkning. En princip 
för generell utformning av dammar presenteras i Figur 20. 

 

Figur 20 Illustration principdimensionering av dagvattendamm. Illustration: Sweco. 

Om det är mindre hårdgjorda områden som behöver fördröjning- och reningsåtgärder är 
det möjligt att skapa ett system med vegetationstäckta diken med strypt utlopp. Syftet med 
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svackdiken är att kunna ta hand om större mängder dagvatten och bidra till en trögare 
avledning. Diken har inte särskilt hög reningseffekten som ensam lösning, men den tröga 
avledningen i kombination med andra lösningar ökar den totala reningseffekten genom 
systemet och minskar generellt fördröjningsbehovet. Tätning av botten rekommenderas 
inte eftersom en viss perkolation bedöms vara möjlig och infiltration ökar reningseffekten 
ytterligare, men detta styrs främst av resultaten i geotekniskt PM/MUR. Vid begränsande 
infiltrationsmöjligheter i marken, och om en öppen lösning inte är möjlig på hela sträckan 
på grund av höjdskillnader, rekommenderas att dikena utformas med en 
dräneringsledning i botten.  

Ett vegetationstäckt svackdike är ett gräsklätt dike med svag till måttlig släntlutning som 
etableras i nivå strax under tillrinningsområdet. I Figur 21 och Figur 22 nedan presenteras 
exempel på utformning av diken.  

 

 
Figur 21. Exempel på hur gräsbekläda diken kan utformas. Bilderna kommer från Stockholm Vatten och Avfall. 

 
Figur 22. Exempel på hur ett större svackdike kan utformas. Figuren är hämtad från VegTech. 

Det är viktigt att marken närmast svackdiket utformas så att det lutar mot svackdiket och 
att inga höjder byggs in som försvårar för vattnet att ta sig dit. På grund av utformningen 
och öppenheten av diken avskiljer de mycket grovt sediment. Grova sediment kan påverka 
infiltrationsförmågan över tiden. Rensning av dikena när en större mängd sediment kan 
observeras rekommenderas för att upprätthålla förmågan. Diket kan också med fördel 
utföras med avgränsade sektioner (ex genom installation av tvärgående vallar i makadam) 
för att öka både fördröjningsvolymen och reningen. 

Diket bör anläggas med självfall så att vattnet leds vidare i önskad riktning och kan 
anslutas till en ledning för vidare transport. Dikets dimensioner avgör hur stor 
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magasineringsvolym det rymmer. Ju bredare diket är desto bättre eftersom stor bredd ger 
minskad vattenhastighet vilket innebär ökad rening. I Figur 23 visas en enkel tvärsektion 
på en utformning av ett svackdike med en vall som har ett strypt utlopp. 

 
Figur 23. Principskiss för svackdike med strypt utlopp. Illustration: Sweco. 

Allmän platsmark  

Ansvaret för dagvattenhantering på allmän platsmark kommer att ligga på kommunen. De 
kommer med stor sannolikhet att ha åsikter om hur den ska utformas, men ett generellt 
förslag ges i detta PM.  

Avvattning av vägar rekommenderas i första hand göras i öppna dikessystem, som 
beskrivits i tidigare avsnitt, och i andra hand i ledningsnät. Om det inte går att utforma 
dikessystem med tillräcklig fördröjning och rening rekommenderas att avledning görs mot 
torrdammar. Beroende på utformning av bostadsområden och vägar behöver ett beslut 
tas gällande tekniska möjligheter till avledning i ett PM Dagvatten eller i en förprojektering. 

Torra dammar är skålformade gröna ytor som kan användas för att fördröja och rena 
dagvattenflöden. Vid höga flöden bildas en tillfällig vattenspegel men vatten försvinner 
succesiv då tillrinningen avtar och infiltrerar ner genom markytan. Vid begränsande 
infiltrationsmöjligheten kan vattnet ledas bort via ett dike, gärna med strypt utlopp, eller 
förhöjt bräddutlopp. Om vatten kan spridas på hela ytan sänks flödeshastigheten och det 
gynnar sedimentation av partikelbundna föroreningar. Torrdammen har gräsbevuxen 
botten och gräsbevuxna slänter för att kunna fungera som ett biofilter. Om anläggningen 
töms genom att vattnet infiltrerar i marken kan även lösta föroreningar avskiljas. Om det 
ofta är höga flöden och finns risk för stående vatten rekommenderas att det finns 
bräddutlopp i form av en kupolsil eller liknande. Figur 24 visar exempel på torrdammar.  
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Figur 24. Exempel på torrdamm. Den vänstra bilden visar en torrdamm i Slavstaparken i Uppsala och är belägen i ett 
bostadsområde. Den högra bilden visar en torrdamm (området där växtligheten är högre) i industriområdet Boländerna i 
Uppsala. Foto: Sweco. 

Vid etablering krävs regelbunden bevattning och återkommande kontroller av hur 
växtligheten utvecklar sig. Kontrollerna bör fortskrida över ett till två år för att ytterligare 
försäkras om att växterna tar sig. Löpande underhåll omfattar klippning där de flacka 
slänterna underlättar skötseln. För att minska risk för läckage av växtnäringsämnen kan 
klipptgräs och andra beskurna växtdelar rensas bort från platsen. Sediment kan behöva 
tömmas regelbundet och det rekommenderas att ett kontrollprogram tas fram där även 
rensning av inlopp och bräddavlopp inkluderas.  

En torrdamm är inte den enda lösningen utan svackdiken och ledningsnät kan även 
kopplas samma med våta dammar eller större växtbäddslösningar. Huruvida det är 
möjligt rekommenderas att beslutas i ett senare skede. 
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SLUTSATSER OCH 
DISKUSSION 
Utredningsområdet har undersökts ur ett dagvattenperspektiv där flödesvägar och 
avrinning utretts. Kvantitativa flödes- och föroreningsberäkningar har utförts utifrån 
avstämning med kommunen och Roslagsvatten och förslag på åtgärder för fördröjning och 
rening har tagits fram. Följande slutsatser har dragits: 

Utifrån tillgängliga data bedöms att möjligheten för infiltration av dagvatten finns i området. 
Enligt SGU består de översta lagren inom utredningsområdet av sandig morän, glacial 
lera och urberg. Sandig morän är en jordart där infiltration förväntas ske. Enligt 
sonderingsmätningar som har utförts på marken under hösten 2015 varierar mäktigheten 
på jordlagren mellan 0,2 – 0,7 m. Vid platsbesök samt i kommunikation med kommunen 
har det identifierats det finns stående vatten inom delar av utredningsområdet. Då 
jordlagren indikerar på god infiltration i de översta lagren kan det innebära att jordlagren 
under den sandiga moränen inte tillåter infiltration eller på höga grundvattennivåer. Det 
rekommenderas att en geoteknisk utredning utförs för att säkerställa grundvattennivåerna 
och infiltrationsmöjligheten.  

Avrinning förväntas ske österut och västerut för utredningsområdet, nästan exakt delat på 
mitten, på grund av en vattendelare. För den befintliga marktopologin har ett fåtal 
instängda områden identifierats med ett vattendjup på ca 0,1 – 0,2 m där den största 
lågpunkten identifierats vid slutet av vägen som idag finns inom utredningsområdet. Vid 
kommande arbete är det viktigt att tänka på höjdsättningen och att lågpunkter jämnas så 
att det finns ytliga avrinningsvägar för vattnet.  

Avrinning från utredningsområdet kommer att nå det befintliga markavvattningsföretaget 
Sättra – Brännkärr – Träfallets dikningsföretag. Företaget är kulverterat på en stor del av 
sträckan, vilket inte gjorts i enlighet med gällande förrättningshandlingar, och det 
misstänks även att Trafikverket byggt E4an över delar av sträckan. Det rekommenderas 
att en utförlig utredning görs kring markavvattningsföretaget, dess framtid och vad det är 
som faktiskt gäller i rådande läge. Till det att markavvattningsföretaget utretts tillräckligt 
rekommenderas att fördröjning sker av dagvatten för att minska översvämningsrisken 
nedströms utredningsområdet. 

Recipienten för dagvattnet som avvattnas från utredningsområdet är Lövstaån som idag 
inte uppnår varken god kemisk eller ekologisk status. Lövstaån har måttlig ekologisk status 
till följd av övergödning och fysisk påverkan på vattendraget och uppnår inte god kemisk 
status. Den kemiska statusen bedöms på nationella bedömningar genom att de överallt 
överskridande ämnena kvicksilver och bromerad difenyleter inte uppnår god status i någon 
av Sveriges ytvattenförekomster på grund av atmosfärisk deposition. Fysisk påverkan på 
recipienten kan idag inte kopplas till utsläpp av dagvatten från den planerade 
exploateringen, men det noteras att utsläpp av näringsämnen bör hållas så låga som 
möjligt. Dock noteras det att en stor del av avrinningsområdet utgörs av jordbruksmark där 
en stor del av näringsämnen kan förväntas härstamma. Föroreningarna fosfor (enbart för 
scenariot med 75 % exploateringsgrad), bly, koppar, kadmium, suspenderat material, olja 
och BaP överskrider riktvärdena efter exploatering och rening behöver ske.  

Då det inte finns någon illustrationsplan att relatera systemlösningarna till, 
rekommenderas att en systemlösning för dagvatten tas fram närmare beslut kring 
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exploateringsgrad och utformning. Förslag till möjliga dagvattenanläggningar kan därför 
enbart beskrivas övergripande och sättas i relation till ägandeförhållanden till marken. Om 
utformningen av utredningsområdet beskrivs som närområdet, byggs par/- och radhus 
samt villatomter, rekommenderas LOD-lösningar på respektive fastighet. Enligt 
schablonberäkningar med antagandet om en tomtyta på ca 1050 m2, kommer ett 
fördröjningsmagasin på cirka 2,5 m³ att behöva anläggas. Exempel på 
fördröjningsmagasin som kan vara lämpliga att anlägga är stenkistor med avledning från 
fastighet via avskärande dike till en gemensamhetsanläggning, dike ägt av kommunen 
eller servis mot kommunal dagvattenledning. Det sistnämnda bör undvikas då 
dagvattenledningsnätet idag är överbelastat.  För flerfamiljshus eller bostäder ägt av en 
bostadsrättförening rekommenderas en större gemensam dagvattenanläggning. Förslag 
på sådana lösningar är våtdammar, växtbäddar eller större system inkluderande diken, 
svackdiken och dammar.  

Dagvattenhanteringen för allmän platsmark skiljer sig från bostadsfastigheter då ansvaret 
för dagvattenhanteringen ligger på kommunen.  Det rekommenderas att avvattning sker i 
öppna dikessystem eller torrdammar om dikena inte går att utformas så att villkoren för 
fördröjning och rening uppnås. Vid etablering av öppna lösningar som inkluderar grönytor 
och växtlighet bör ett kontrollprogram för underhåll tas fram i samband med projektering.  
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1 Bakgrund och syfte 

Geosigma AB har på uppdrag av TB exploatering genomfört en miljöteknisk markundersökning 
av fastigheten Vrå 3:1 i Knvista. TB Exploatering har planer på att exploatera området med 
främst bostäder. Syftet med genomförd undersökning är att se om tidigare deponiområde som 
utgör en del av fastigheten innehåller föroreningar som kan innebära en risk vid en eventuell 
framtida exploatering. 

2 Områdesbeskrivning och historik 

Det aktuella undersökningsområdet ligger i Alsike i Knivsta och omgärdas av skogsområden 
och i närområdet bostäder. I figur 2.1 nedan redovisas en översiktskarta över området. 

 
Figur 2:1. Översiktskarta över aktuell fastighet (inringat i blått) 

Området utgörs av ett skogsområde där skogen på aktuell fastighet nyligen avverkats. 
En del av området är uppfyllt med massor, en f.d. schaktmassedeponi (ljusgult område i 
figur 2:1 ovan). Schaktmassedeponin användes av Uppsala kommun och började enligt 
uppgift användas 1991. Planen var att deponiområdet skulle omfatta 16 ha och få en 
sluthöjd på +62 m. Deponeringen kom dock av sig och idag ligger det uppskattningsvis 
20 000 m3 på ett 7000 m2 stort område. Området är MIFO klassat till riskklass 4, d.v.s. liten 
risk för förekomst av föroreningar. 

I samband med planerna för bostäder av området, planeras tippområdet omvandlas till ett 
park-/rekreationsområde.  
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2.1 Tidigare undersökningar 

Golder Assosiates gjorde under 2007 en undersökning på fastigheten i samband med en 
tillståndsansökan för en schaktmassedeponi och återvinningsanläggning på fastigheten1.  

Undersökningen gjordes genom provgropsgrävning i 9 gropar på den f.d. 
schaktmassedeponin. 9 prover från jorden samt ett asfaltsprov analyserades på 
laboratorium. Resultatet visade på att massorna i huvudsak utgjordes av naturliga massor 
och stenblock med små inslag av tegel och asfalt. Analysresultaten från undersökningen 
visade inte på några förhöjda halter av föroreningar jämfört med Naturvårdsverkets 
generella riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKM). I ett prov påträffades en 
något förhöjd kvicksilverhalt jämfört med Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig 
markanvändning (KM). I en punkt påträffades även PAH i förhöjda halter men under 
riktvärdet för KM.  

 

2.2 Geologi och hydrologi 

I schaktmassedeponin utgörs jordarterna av grusig sand, mycket lera och mycket 
stenblock. Mindre mängder skrot (några gummimattor) finns spritt på området. I massorna 
påträffades asfalt i större delen av provtagningspunkterna och enstaka skräp t.ex. en 
vattenslang. Området i stort utgörs av morän på berg i norr och öster och i söder är det en 
sänka där jordarterna utgörs av lera som överlagras av ett tunt torvskikt. 

Inget grundvatten påträffades vid den första undersökningen, utförd av Golder, på 
fastigheten. Moräntäcket är troligen för tunt och försök att identifiera en grundvattenyta i 
jordtäcket kunde inte göras. Grundvattnet ligger förmodligen i berget. 
Grundvattenströmningen kan antas var västlig. I det sydvästra området, är det mycket blött 
i skiktet ovanför leran.  

 

3 Genomförande 

Provtagning genomfördes med provgropsgrävning med hjälp av grävmaskin i juni 2015. 8 
stycken provgropar fördelades på fastigheten varav 6 stycken var lokaliserade på den f.d. 
schaktmassedeponin. Prover uttogs som samlingsprover på varje halvmeter eller efter 
jordlagerföljder. Jordprover analyserades med en fotojonisationsdetektor (PID) som indikerar 
förekomst av flyktiga kolväten (petroleumprodukter).   

Jordlager dokumenterades med avseende på jordart, färg och eventuell lukt. Fältarbete har i 
övrigt skett i enlighet med SGFs fälthandbok – Miljötekniska markundersökningar rapport 
1:2004 samt Naturvårdsverkets Rapport 5894, Inventering av provtagningsstrategier för jord, 
grundvatten och porgas. I bilaga 2 redovisas fältanteckningar från undersökningen. 

                                                

 

 

 

1Golder Assosiates AB 2007, Tillståndsansökan Knivsta Vrå; miljöteknisk 
markundersökning. Uppdragsgivare: ABT Transport. 
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Fem samlingsprover valdes ut för laboratorieanalys med avseende på PAH, BTEX, alifater, 
aromater, kvicksilver och PAH:er. Prover analyserades av Eurofins Scandinavian AB som är 
ackrediterade för valda analyser. 

4 Bedömningsgrunder 

Resultatet från undersökningen jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
känslig markanvändning (KM), som gäller för bostäder. Detta då området planeras att 
omvandlas till bostadsområde. 

5 Resultat 

5.1 Fältundersökning 
Undersökningen bekräftade tidigare utgjord undersökning att deponin i huvudsak utgörs av 
naturliga massor och stenar och block. Enstaka skrot förekommer och även asfalt förekommer 
i stora delar av deponin. Resultat från PID (fotojoniseringsdetektorn) uppvisade inga förhöjda 
halter av flyktiga ämnen. Nedan redovisas några bilder från provtagningen. 

 
Figur 5:1: Bilder från provtagningen 

I området kring provgrop 5 utgörs deponin av sprängstensmassor och det är stora håligheter i 
jorden och även i ytan (se bild längst ned till vänster i bilderna ovan). 
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5.2 Analysresultat 
I tabellen 5:1 nedan redovisas resultaten för ett urval av de ämnesgrupper som påträffats. 
Övriga ämnen som analyserats men inte detekterats i förhöjda koncentrationer redovisas i 
bilaga 3. 

Tabell 5:1: Urval av analysresultat från Vrå 3:1, halterna redovisas i mg/kg TS och jämförs med 
generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) samt mindre känslig markanvändning (MKM)  

  Provmärkning KM MKM G15-01 G15-02 G15-03 G15-05 G15-06 

  Provtagningsdjup (m)     0,5-1,2 0-0,5 0-0,5 0-0,5 0,5-1,0 

M
e

ta
ll
e

r 

Arsenik (As)  10 25 < 2.4 2.1 3.3 < 2.0 2.2 

Barium (Ba) 200 300 35.0 31.0 55.0 40.0 53.0 

Bly (Pb) 50 400 17.0 7.6 19.0 10.0 12.0 

Kadmium (Cd)  1 15 < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 

Kobolt (Co)  15 35 4.8 4.9 6.4 6.3 5.8 

Koppar (Cu)  80 200 7.2 12.0 15.0 14.0 13.0 

Krom (Cr)  80 150 15.0 15.0 19.0 19.0 18.0 

Kvicksilver (Hg)  0.25 3 0.03 < 0.010 0.03 < 0.010 0.02 

Nickel (Ni)  40 120 8 8 12 11 11 

Vanadin (V)  100 200 26 26 32 28 27 

Zink (Zn)  250 500 37 42 68 48 64 

P
A

H
 

Summa PAH-L 3 15 < 0.30 < 0.30 < 0.30 < 0.30 < 0.30 

Summa PAH-M 3 20 < 0.30 < 0.30 6.4 < 0.30 < 0.30 

Summa PAH-H 1 10 < 0.30 0.5 11 0.6 < 0.30 

Summa canc. PAH      < 0.30 0.4 10 0.5 < 0.30 

Summa övriga PAH      < 0.30 0.4 7.5 0.3 < 0.30 

B
T

E
X

 

Bensen  0.012 0.040 < 0.0035 < 0.0035 < 0.0035 < 0.0035 < 0.0035 

Toluen  10 40 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 

Etylbensen  10 50 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 

M/P/O-Xylen  10 50 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 

Summa TEX      < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 

A
li
fa

te
r 

Alifater >C5-C8  12 80 < 5.0 < 5.0 < 5.0 < 5.0 < 5.0 

Alifater >C8-C10  20 120 < 3.0 < 3.0 < 3.0 < 3.0 < 3.0 

Alifater >C10-C12  100 500 < 5.0 < 5.0 < 5.0 < 5.0 < 5.0 

Alifater >C12-C16  100 500 < 5.0 5.1 < 5.0 < 5.0 < 5.0 

Alifater >C5-C16  100 500 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 

Alifater >C16-C35  100 1 000 < 10 120 < 10 88 < 10 

A
r
o

m
a

te
r 

Aromater >C8-C10  10 50 < 4.0 < 4.0 < 4.0 < 4.0 < 4.0 

Aromater >C10-C16  3 15 < 0.90 < 0.90 < 0.90 < 0.90 < 0.90 

Aromater >C16-C35  10 30 < 1.0 < 1.0 4.50 < 1.0 < 1.0 

Resultaten i tabellen visar sammanfattningsvis: 

• I en provtagningspunkt påträffas PAH-H över nivån för mindre känslig 
markanvändning och PAH-M i halter över riktvärdet för känslig markanvändning. 
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6 Slutsatser och rekommendationer 

Geosigmas undersökning bekräftar tidigare genomförd undersökning av Golder 2007 d.v.s. 
att deponin i huvudsak utgörs av naturliga jordarter. Mycket lera och block har deponerats i 
området. Asfalt förekommer i flera provpunkter men undersökningen har inte visat att det är 
någon tjärasfalt (även tidigare analys av asfalt separat bekräftar detta). I en provpunkt 
förekommer dock förhöjda halter av PAH jämfört med Naturvårdsverkets generella riktvärde 
för känslig markanvändning (G1503). Förhöjda halter av PAH:er kan förutom asfalt även 
härröra från t.ex. gamla bildäck eller gummimattor. 

Tidigare har kvicksilver påträffats i en provpunkt strax över Naturvårdsverkets generella 
riktvärde för känslig markanvändning (KM).  Totalt har det i 2 av 15 prover visat på 
föroreningshalter över KM. 

I samband med planerna för bostäder av området, planeras tippområdet omvandlas till ett 
park-/rekreationsområde. Då området är mycket stenbelagt och det på flera håll förekommer 
kullar och håligheter, kommer den översta ytan att behöva fixas till. Synligt skrot kommer tas 
bort och sannolikt kommer ny anläggningsjord att läggas på inom delar av området. Att 
områdets ytor fixas till vid anläggandet av parkområdet minskar risken för att eventuellt 
förorenad jord hamnar ytligt.  

Geosigma bedömer inte att enstaka förhöjd föroreningshalt i den stora mängden tippmassor 
som ligger på området kommer att utgöra någon risk för människor som vistas i området eller 
att det utgör någon risk för miljön. Under förutsättning att ytan jämnas av och fixas till finns 
det inget behov till vidare utredning eller åtgärder med avseende på förekomst av 
föroreningar.  

Om schaktarbeten ska genomföras i deponin bör man vara uppmärksam på att det ställvis kan 
förekomma föroreningsnivåer över Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig 
markanvändning. Provtagning och analys kan komma att krävas innan massorna får flyttas 
från området. 



U
tökad

 m
ed

b
orgard

ialog för M
yrb

erget - 2021-03-26

Utökad medborgardialog
för Myrberget

Alsike, Knivsta kommun, Uppsala län

Rapport

Mars 2021



02 03

U
tö

ka
d

 m
ed

b
or

ga
rd

ia
lo

g 
fö

r 
M

yr
b

er
ge

t -
 2

02
1-

03
-2

6
U

tökad
 m

ed
b

orgard
ialog för M

yrb
erget - 2021-03-26

Innehållsförteckning

Inledning      
Medborgardialog för Myrberget    04.
Tidslinje      06.

Fas 1
– Djupintervjuer och spontanintervjuer   10.

Resultat av Fas 1      13.
Hur resultatet har påverkat arbetet med planprogrammet 14.

Fas 2
– Fokusgrupper       18.

Resultat av tillfälle 1     18.
Hur resultatet har påverkat arbetet med planprogrammet 20.
Fokusgrupper, tillfälle 2     22.

Fas 3
– Intervjuer med förskolor     26.

Resultat av Fas 3      28.

Konsekvenser
– Sammanfattning och konsekvenser för planprogrammet 32.

Medverkande

Medborgardialogen framtagen på beställning av Knivsta Kommun:

Andree Dage, Planhandläggare
Carin von Köhler, Kommunekolog
Josefin Edling, Natur- och parkchef
Kristofer Kvarnström, Gatuchef
Frida Wilhelmsson, Granskare detaljplan

Medborgardialogen framtagen av byggherregruppen:

Lars Kylin, TB-Gruppen Bostad AB, VD
Caroline Mörnås,  Utopia Arkitekter AB, Projektledare
Mattias Litström, Utopia Arkitekter AB, Ansvarig arkitekt
Viktor Becker, Utopia Arkitekter AB, Handläggande arkitekt
Pontus Suchowiak, Utopia Arkitekter AB, Medverkande arkitekt
Mikaela Arvidsson, Svefa AB, Planarkitekt



04 05

U
tö

ka
d

 m
ed

b
or

ga
rd

ia
lo

g 
fö

r 
M

yr
b

er
ge

t -
 2

02
1-

03
-2

6
U

tökad
 m

ed
b

orgard
ialog för M

yrb
erget - 2021-03-26

Myrberget

Medborgare har inte bara en djup kunskap om området, 
hur det används, vad som finns och saknas, de kan också 
bidra med fler demografiska perspektiv än de människor 
som formellt ingår i arbetsgruppen. Det kan exempelvis 
handla om att få perspektivet från en pensionär, en 
förälder med barn i området eller ett barns perspektiv.

Vad plan- och bygglagen säger om medborgardialog
När ett förslag till en detaljplan eller ett planprogram 
upprättas ska kommunen samråda med olika 
intressenter. Det gäller såväl när nya planer upprättas 
som när detaljplaner ändras eller upphävs. Syftet är att 
förbättra beslutsunderlaget genom att samla in kunskap 
om det aktuella planområdet. I praktiken betyder det att 
kommunen skickar ut planförslaget till myndigheter och 
berörda personer, som kan lämna sina synpunkter på 
förslaget under samrådstiden. Planförslagen finns även 
tillgängliga för allmänheten på kommunens hemsida 
och i kommunhuset.

Bakgrund

Myrberget är ett 28,5 hektar stort område beläget mellan 
Träfallet, Boängsåsen och Ar företagspark, markerat i vitt 
i bilden ovan.

De centrala delarna av området består idag av ett 
kalhygge som täcker stora delar av tomten, en före detta 
massdeponi för överskottsmassor och ett kärr. 

Under hösten 2020 fram till mars 2021 har ett 
planprogram utvecklats för Myrberget. Syftet med 
planprogrammet är att utreda vad området bäst lämpar 
sig till, vilka ytor som bör bevaras som natur och vilka 
ytor som passar för byggnation. Planprogrammet ligger 
sedan till grund för en detaljplan för området.

Utökad medborgardialog om Myrberget
Arbetet med planprogrammet för Myrbeget har skett 
parallellt med en utökad medborgardialog. 
Syftet med den utökade medborgardialogen är att 
säkerställa att de behov som finns i befolkning korrekt 
förståtts, och att förslaget som utvecklas i mesta möjliga 
mån ligger i linje med medborgarnas önskemål. 

AR FÖRETAGSPARK

DETALJPLAN
BOÄNGSÅSEN

E4

ALSIKE CENTRUM

DETALJPLAN
TRÄFALLET

MYRBERGET

Vad plan- och bygglagen säger om utökad 
medborgardialog
I plan- och bygglagen finns inga formella krav på dialog 
utöver samrådsskyldigheten. För att hålla ett samråd 
behöver kommunen ta fram olika underlag. I praktiken 
betyder det att kommunen, redan när samrådet för en 
detaljplan börjar, ska ha gjort en del ställningstaganden 
och bedömt konsekvenser av detaljplanen. Om 
kommunen i stället tar initiativ till en medborgardialog 
innan dessa ställningstaganden är gjorda, kan 
medborgarnas kunskap, erfarenheter och behov ligga 
till grund för och väsentligt förbättra beslutsunderlaget. 
Medborgardialogen ska ge ökat medborgarinflytande 
och därmed ökad hänsyn till den lokala miljön. Dialogen 
blir ett viktigt komplement till den representativa 
demokratin och medborgarnas kunskaper och 
erfarenheter kan bidra till ett bättre beslutsunderlag.

Medborgarnas engagemang i samhällsutvecklingen och 
delaktighet i planeringen kan vitalisera den kommunala 
demokratin. Deltagandet kan väcka nyfikenhet och 
intresse, som kan leda till ett bredare engagemang i 
samhället såväl som i politiken.

Resultatet av medborgardialogen ska ge ett underlag 
som medverkar till en kvalitativt bättre planering. Det 
saknas ännu forskning och utvärdering som visar på att 
det verkligen blir så. Planeringens kvalitet hänger på hur 
kommunen hanterar den kunskap man hämtar in via 
dialogen, och hur den förs in i planerna.

Om rapporten
I den här rapporten redovisas hur processen för utökade 
medborgardialog för Myrberget gått till, resultatet 
av dialogen och hur det påverkat utvecklingen av 
planprogrammet.
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FAS 3
FÖRDJUPNINGAR

FAS 2
FOKUSGRUPPER

FAS 1
DJUPINTERVJUER OCH 
SPONTANINTERVJUER

SAMRÅD PLANPROGRAM DETALJPLAN

HÄR ÄR VI NU!
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Fas 1
Djupintervjuer och spontanintervjuer
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Djupintervjuer och spontanintervjuer

Djupintervjuer
Under djupintervjuerna kontaktades ett urval av 
politiker, tjänstepersoner och boende i Alsike som under 
trettio minuter till en timme ömsom svarade på frågor, 
ömsom uttryckte sig fritt om vilka behov de ser och själva 
upplever i området. 

Spontanintervjuer
Spontanintervjuerna för Myrberget utfördes vid ett 
tillfälle, under sen eftermiddag till tidig kväll vid Coop i 
Alsike när det var fint väder. Många tog sig tid att svara på 
frågor och människor i olika åldrar och livssituationer 
kom till tals. Spontanintervjun tog mellan ett par 
minuter till en kvart och följde en mall där syftet var att 
förstå personen som intervjuades behov, önskemål och 
orosmoln inför utvecklingen av närmiljön.

Analys
När samtliga intervjuer genomförts samlades de som 
utfört intervjuerna för att samla insikterna och gruppera 
dem i ”kluster”. I det här kapitlet redovisas resultatet av 
djup- och spontanintervjuerna för Myrberget samt hur de 
har påverkat arbetet med planprogrammet.

Fas 1 
Genom att först lyssna och lära av alla de som ställde 
upp på intervjuer, analysera materialet och sedan 
visualisera insikterna skapas goda förutsättningar att 
bygga konceptet för Myrberget på de behov som finns i 
området. 

Våren 2019 startade arbetet med att utveckla ett 
koncept för fastigheten Vrå 3:1. Arbetet inleddes med 8 
djupintervjuer av politiker, tjänstepersoner och boende 
i Alsike. Efter detta utfördes en serie spontanintervjuer 
i Alsike med familjer, tonåringar, pensionärer, unga 
vuxna, föräldralediga och besökare. Arbetet resulterade i 
ett koncept med idéer för hur dessa behov kan mötas och 
uttrycktes i text och bild.

Våren 2019 startade arbetet med att utveckla ett koncept 
för Vrå 3:1. Arbetet inleddes med 8 djupintervjuer av 
politiker, tjänstemän och boende i Alsike. Efter detta 
utfördes en serie spontanintervjuer i Alsike med familjer, 
tonåringar, pensionärer, unga vuxna, föräldralediga och 
besökare. Arbetet resulterade i ett koncept med idéer för 
hur dessa behov kan mötas uttryckt i text och bild.

VISA UPP SKISSEN OCH SE OM VI 
VERKLIGEN HAR FÖRSTÅTT!

LYSSNA 
OCH
LÄR

ANALYS SKISSA
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Resultat av djup- och spontanintervjuer

Aktivitet och tempo
Mest tid spenderas hemma eller hemma hos vänner. I 
övrigt finns inte mycket att göra, eller platser att träffas 
på. Vill man hitta på något åker man till Uppsala. 
Människor i alla åldrar promenerar och cyklar, det är ett 
sätt att umgås. Många efterlyser träffpunkter.

”Man kan röra sig fritt och cykla överallt. Det är bra 
asfalterade cykelvägar.”

”Det finns många lekparker.”
”Det hade varit trevligt med ett café och en riktig 
restaurang.”

”Det finns ingenting att hämta här.”

Logistik och infrastruktur
Än så länge är det svårt att klara sig på kollektivtrafik, 
och människor är beroende av bil. Det är också en faktor 
som avgör om det är lätt för vänner och familj att hälsa 
på eller inte. Många uppskattar att det är lätt och tryggt 
för barnen att själva ta sig till skolan och vänner.

”Nära till förskolor och skolor. Det är tryggt för barnen 
att cykla dit”

”Det är smidigt att ta sig till Uppsala.”

”Alla kommer inte åka tåg och buss.”

”Hur många förskolor behövs egentligen?”

Kluster
Efter att ha samlat och analyserat resultatet av alla 
intervjuer identifierades fem tydliga kluster. 

Närområde och rekreation
Samtliga Alsikebor, utan undantag, pratar om skogen. 
Många har flyttat hit för att komma närmre skogen, 
vistas mycket och ofta i skogen, älskar att ha utsikt mot 
skogen från sitt hem, eller vill komma ännu närmare 
skogen.

”Drömmen hade varit att bo närmre skogen istället för i 
radhus.”

”Nu när människor har bott här ett tag finns det stigar 
upptrampat, och smultronställen att besöka.”

”Försvinner för mycket skog flyttar vi.” 

Kultur och känsla
Alsike är till största del ett nytt och ett barnrikt område. 
Det som präglar och skapar kulturen är lugnet och den 
trevliga grannkänslan. Alsikebor tycker att det är fint 
och gläds åt att man känner igen varandra.

”Det är tryggt för barnen.”

”Jag vill inte att det ska bli så storstadslikt att folk 
känner sig otrygga och det händer saker.” 

Bostad och bebyggelse
De flesta är inflyttade och har aktivt valt bort storstaden 
för att flytta till just Alsike. Det är småskaligheten man 
värnar om. Det finns en medvetenhet om att det behövs 
olika bostadsformer och det uppskattas att det inte ser 
likadant ut överallt.

”Det är småskaligt och luftigt.”

”Det är modernt och fräscht.”

”Höghus ger fel vibbar. Man vill inte kunna se ett hus 
från andra sidan Alsike.””Det är 

ett bilburet 
samhälle.” 

”Det finns inte så många 
platser att sitta på. Det är 

vid Coop eller hemma.”

”Knivsta lockar inte. 
Alsike är mer framåt. 

Du har grönytor och mycket 
bebyggelse, men det är 

inte sönderbyggt.”

 ”Alla är trevliga. 
Mina kompisar bor 
här och det är fint.”

”River 
dom skogen 
flyttar jag!”



14 15

U
tö

ka
d

 m
ed

b
or

ga
rd

ia
lo

g 
fö

r 
M

yr
b

er
ge

t -
 2

02
1-

03
-2

6
U

tökad
 m

ed
b

orgard
ialog för M

yrb
erget - 2021-03-26

Hur påverkar insikterna planprogrammet?

Närområde och rekreation
Skapa förutsättningar för närhet till skog

Hur kan vi med smarta lösningar behålla så mycket 
skog som möjligt och maximera kontakten mellan 
bostaden och skogen? Vilka tillägg kommer flest till del?

Kultur och känsla
Skapa förutsättningar för blandad 

bebyggelse och fler träffpunkter

Hur kan vi skapa en blandad bebyggelse och fler 
träffpunkter i området?

Bostad och bebyggelse
Skapa förutsättningar för småskalighet/gemytlighet

Hur skapar vi en gemytlig småstadskänsla i det nya 
området? Hur ser vi till att cykel- och gångvägar är väl 
upplysta och trygga? 

Logistik och infrastruktur
Skapa förutsättningar för parkering

Hur löser vi parkeringsfrågan? Kan vi bygga 
parkeringar som kan konverteras när vi kommit längre i 
omställningen från biltrafik till kollektivtrafik?

”River 
dom skogen 
flyttar jag!”

”Knivsta lockar inte. 
Alsike är mer framåt. 

Du har grönytor och mycket 
bebyggelse, men det är 

inte sönderbyggt.”

”Det är 
ett bilburet 
samhälle.” 

 ”Alla är trevliga. 
Mina kompisar bor 
här och det är fint.”

”Det finns inte så många 
platser att sitta på. Det är 

vid Coop eller hemma.”

P
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Fas 2
Fokusgrupper



18 19

U
tö

ka
d

 m
ed

b
or

ga
rd

ia
lo

g 
fö

r 
M

yr
b

er
ge

t -
 2

02
1-

03
-2

6
U

tökad
 m

ed
b

orgard
ialog för M

yrb
erget - 2021-03-26

Fokusgrupper

Fördelning på ålder
18-24  1 person
25-34  2 personer
35-44  4 personer
45-54  1 person
65+  2 personer

Om valet att genomföra fokusgrupperna digitalt
Att genomföra fokusgrupper digitalt har både för- och 
nackdelar, en kan delta från ens hem men det finns också 
risk för att uppkoppling eller programvara krånglar. 
Då dialogen skulle äga rum under pandemin var dock 
digitala fokusgrupper, med sina för- och nackdelar, det 
enda ansvarsfulla alternativet för Myrberget. 

Analys

Under fokusgrupperna togs anteckningar ”live” på en 
skärm som alla deltagare kunde se, deltagarna hade på så 
sätt chans att kommentera och korrigera om någonting 
missförståtts eller behövde justeras. I det här kapitlet 
redovisas resultatet av fokusgrupperna samt hur det 
påverkat arbetet med planprogrammet. 

Fas 2 

Under hösten 2020, när beslut om att ta fram ett 
planprogram fattats, publicerades inbjudningar till 
medborgardialog kring Vrå 3:1 på Facebook och i 
Knivstanytt.

Inbjudningar
Inbjudningar publicerades i Knivstanytt som 
distribueras i ca 9 500 exemplar samt i två 
intressegrupper på Facebook; ”Knivstagruppen” med ca 
8 000 medlemmar och i ”Alsike grannsamverkan” med ca 
2 400 medlemmar.

Deltagande

Totalt anmälde 18 personer sitt intresse varav 9 personer 
sedan hade möjlighet att aktivt delta i fokusgrupperna. 
Deltagarna delades in i två grupper för att säkerställa 
att det skulle finnas tid för alla att uttrycka sina åsikter 
och de träffades vid två tillfällen. Första gången för att 
komplettera insikterna i fas 1 och andra gången för att ge 
feedback på skisser.

Fördelning på kön
Kvinnor  4 personer
Män  5 personer

? ??

Just nu pågår ett arbete med att ta fram ett planprogram för 
den framtida utvecklingen av kalhygget söder om Alsike. Ett 
spännande och viktigt projekt med en lång rad utmaningar 
och möjligheter. För att skapa bästa möjliga förutsättningar 
för arbetet så söker vi nu dig som har intresset och tiden att 
delta i en dialog om området.

Samtalen kommer att ske vid tre tillfällen på cirka en timme 
vardera. På grund av rådande situation med Covid-19 så 
kommer samtalen att behöva ske digitalt, eller över telefon 
för dig som saknar tillgång till internetuppkoppling.

Vi söker 12-16 personer från 18 år och uppåt. För att få en 
så rättvisande bild som möjligt söker vi en variation i bland 
annat livssituation, inkomst, sysselsättning, intressen med 
mera hos deltagarna.

Vi vill också gärna nå dig som är skolungdom under 18 år, 
om du är intresserad kan du ansöka med din målsmans 
godkännande.

Anmäl ditt intresse senast den 12/11, med hjälp av QR-
koden eller ring till 070-377 20 78.

TB Gruppen och Utopia

Vill du vara med och utforma det framtida Alsike?

Fokusgrupp - tillfälle 1

Bostad och bebyggelse
Den upplevda skillnaden mellan Knivsta och Alsike är 
viktig; ”Det får inte byggas för trångt, man vill ha luft 
runt bostaden”. ”Småskaligheten är viktig, vi vill se lägre 
bebyggelse, villor och radhus, inga höga eller stora hus.” 
Vidare oro för en för hög ruljans av boende då det anses 
bidra till en kultur där ”människor inte bryr sig om sin 
närmiljö.”

Aktivitet och tempo
”Idag samlas man vid idrottsbanorna” och som väntat 
cirkulerar många aktiviteter kring skogen. På önskelistan 
om ett nytt utbud av aktiviteter återfinns utegym, löpspår 
som ansluter till elljusspår, simhall, café och affärer.

Logistik och infrastruktur
”Det behövs parkeringar och laddstationer för elbilar.” 
Bland deltagarna uttalas starkt ett behov av bil såväl av 
logistiska anledningar som en uppskattad aktivitet. Det 
nämns också att ”framtida generationer kanske inte 
är lika bilberoende och då är det bra om man kan göra 
något bra med ytan, men tills dess behövs parkeringar.”

Tillfälle 1 

Syftet med första tillfället var att dela insikterna 
från föregående fas för att få feedback på analysen 
av intervjuerna samt öppna upp för fler tankar. En 
fördel med detta ”mellansteg” var bland annat att 
fas 1 genomfördes då det var vackert vårväder och 
fokusgrupperna genomfördes under vintern, vilket 
kan ge upphov till andra tankar. Generellt fanns inga 
avvikelser mellan föregående fas och denna.

Närområde och rekreation
Likt deltagarna i förra fasen kände samtliga deltagare 
i fokusgrupperna att skogen är det absolut viktigaste. 
”Parkering och närhet till skog är det viktigaste, det är 
därför man bor här.” ”Rivs det mer skog kommer vi vilja 
flytta.” Det finns även idéer om att det är ”trevligt om man 
sätter träd redan när man bygger väg så att de som flyttar 
dit slipper bo på ett lerfält.”

Kultur och känsla

Många av de tankar som delas under diskussionen kring 
kultur och känsla rör trygghet: ”När det sker knivrån i 
Knivsta förändrar det hur tryggt det känns.” ”Det måste 
vara barn- och familjevänligt.
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Hur påverkar feedbacken planprogrammet?

Närområde och rekreation
Skapa förutsättningar för närhet till skog

Kultur och känsla
Skapa förutsättningar för blandad 

bebyggelse och fler träffpunkter

Bostad och bebyggelse
Skapa förutsättningar för småskalighet/

gemytlighet

Logistik och infrastruktur
Skapa förutsättningar för parkering

Mellan varje bostadskluster skapas gröna kilar och 
rekreativa stråk som maximerar kontakten med 
naturen. Bostäderna vänds mot grönskan och gör 
att i princip alla bostäder inom området får visuell 
kontakt med naturen.

Kvarteren ska ge möjlighet till en flexibel 
uppdelning för en blandad bebyggelse inom såväl 
det egna kvarteret som området i stort. Småskalig 
bebyggelse föreslås och består av en blandning 
av villor, parhus och radhus i varierande storlek. I 
mitten av området och längs gröna stråk som löper 
genom området skapas plats och förutsättningar 
för nya träffpunkter och aktiviteter. 

Runt Myrbergsstråket skapas små bostadskluster 
som efterliknar Alsikes befintliga enklavstruktur. 
Bostadsklustren blir små sammanhängande 
kluster i klustret som gör att det skapas tydliga och 
avgränsade grannskap och en småskalighet. Detta 
gör att varje kluster, hus och tomt blir individuell 
och unik. 

Den befintliga angöringsgatan från Brunnbyvägen 
förlängs genom Myrbergsstråket som utformas 
som en enfilig bilväg med en angöringszon 
som skapar en naturlig rörelse genom området 
utan återvändsgränder. Målsättningen är att 
Myrbergsstråket ska följa topografin, ha en 
organisk struktur likt gatustrukturen i Träfallet och 
minimera antal meter gata till förmån för grönytor. 
Myrbergsstråkets mjuka svängar sänker på ett 
naturligt hastigheten på motorfordon som passerar 
genom området och skapar på så sätt en trygg miljö. 

P
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Fokusgrupper, tillfälle 2

Vad saknas i Alsike?
Att skapa gröna stråk genom området, enligt skissen 
ovan, väckte tankar om att det i Alsike saknas naturnära 
promenadstråk som inte är så kuperade, där det är enkelt 
att röra sig med barnvagn och som barn. ”Promenadstråk 
ska vara fina, det ska finnas någonstans att sitta och titta 
på något fint, en bro att gå över, någonstans att lägga 
en filt under ett par träd. Hellre okonstlat än parklikt.” 
Lekparker mitt i bostadsområdet efterfrågas, gärna med 
ett utegym i närheten.

Hur stort är ett grannskap?
Efter en diskussion framgår tydligt att det inte finns 
en gemensam idé om hur stort ett grannskap är. Det 
varierar från person till person och beroende på kontext. 
Bland annat anges att det kan handla om ”husen man 
ser från fönstret”, ”några kvarter bort”, ”precis runt 
omkring och där barnen leker, ett fåtal familjer”. Det 
finns tankar bland deltagarna att om det byggs för trångt 
eller är för hög ruljans på boende, får man som resultat 
att boende slutar bry sig om platsen de bor. Solstudier 
rekommenderas så att tomterna och trädgårdar blir 
trevliga att vistas i.

Tillfälle 2

Syftet med andra tillfället var att visa skisser på 
hur insikterna, tillsammans med kommunens 
strategidokument och tillgänglig information från 
utredningar, kan ta sig uttryck i området för att få 
deltagarnas feedback. Vidare var det en chans att 
djupdyka i frågor av extra stort intresse. Det är viktigt att 
poängtera att skisserna i det här skedet endast är till för 
att undersöka hur området kan utvecklas.

Hur är en trygg gata?
Under diskussioner om hur en trygg gata är, uppstod 
tankar om allt från när busshållplatser kommer till 
området så att de äldre barnen enkelt kan ta sig till 
gymnasiet (i Uppsala), till hur mindre barn själva kan ta 
sig till Alsikeskolan på cykel. Det känns enligt deltagarna 
helt okej att skicka barnen på cykel till skolan själva om 
stigen eller gatan är upplyst. Att ta sig över stora vägar, 
i det här fallet Brunnbyvägen, upplevs vara det stora 
problemet. Det är generellt viktigt att barnen kan ta sig 
runt själva. Boängsvägen anges som en bra referens. 
Feedback på skissen ovan; ”Gillar verkligen tanken på en 
rund väg som inte går att köra fort på.”

1

I skissen över grönstråk visas en idé om hur gröna stråk 
kan användas både till att koppla ihop området med 
omkringliggande områden och för att dela in området i 
mindre enheter som skapar en småskalighet och tydliga 
grannskap. Ingen specifik feedback gavs på denna skiss, 
kanske p.g.a. att skalan inte syns när det inte finns hus 
inritade.

Vilken är bäst placering av förskolan?
Resonemangen kring vad som är en bra placering av 
en förskola i området: Båda fokusgrupper är eniga 
om att det är bra om förskolan ligger (lagom) nära 
Brunnbyvägen så att det inte leds in trafik i området, och 
att den ligger nära skogen. En deltagare ”vill ha en plats 
där barnen kan gå över gatan och leka i skogen, röra sig 
och klättra på ett naturligt sätt, inte i lekpark utan vild 
natur.”

Den ena grupper ser en problematik i att barnen 
från förskolan måste gå över gatan för att komma 
till skogen medan den andra gruppen inte upplevde 
det som problematiskt alls. För att få fler perspektiv 
på frågan utreds den i nästa fas tillsammans med 

verksamhetschefer för förskolor och förskolepedagoger

Allmänna kommentarer
Mot slutet av tillfälle två yppades positiva kommentarer 
om hur idéer och behov omsatts i skiss, ”Jag blir jätteglad 
av att se det här, ni har verkligen lyssnat på vad folk vill 
ha.”

Strategi för grönstråk.Strategi för trafik. Strategi för bebyggelse.
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Fas 3
Fördjupningar:

Intervjuer med förskolor
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Fördjupningar:
Intervjuer med förskolor

Analys
När samtliga intervjuer genomförts renskrevs och 
analyserades anteckningar från intervjuerna. I det här 
kapitlet redovisas resultatet av intervjuerna och hur det 
har påverkat arbetet med planprogrammet.

Fas 3

Då det i fokusgrupperna i fas 2 framkom tankar kring 
trafiklösningar vid den planerade förskolan beslutades 
att göra djupintervjuer med förskolor i området. 
Vidare saknades det intresseanmälningar från barn 
och ungdomar, varför en digital dialog pågår för att få 
in även dessa perspektiv, vilka kommer att redovisas 
som ett tillägg i rapporten så snart undersökningen är 
färdigställd.

Urval av förskolor och frågeställningar
Två verksamhetschefer och en förskolepedagog från 
tre olika förskolor i Alsike intervjuades. Syftet med 
intervjuerna var att få deras generella perspektiv på hur 
det är att driva förskola i Alsike och mer input kring vad 
som är en god placering av en förskola i Myrberget
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Resultat av intervjuer
med förskolor

sidan Brunnbyvägen från Myrberget). Vi trivs bra inne 
i skogen i närheten av motionsslingorna - där finns 
stockar och stenar där man kan vara och klättra. För 
barnens grovmotorik är den alldeles ypperlig.” 

“För längre utflykter går vi till området med slättmark 
där det inte är en massa träd; där kan vi ha mer 
organiserade lekar. Sen har dom grillplats där, där 
man kan äta matsäck och så finns det alltid något 
rastplatsbord att sitta vid.”

“Vi åker (med elcyklar) till andra lekplatser ibland, så 
att barnen får en förändring mot deras egen gård. Det 
är alltid roligt för dem när exempelvis gungorna ser 
lite annorlunda ut. Linbanan i Ängby på andra sidan 
järnvägen är populär.”

“Vi går emellanåt ner till lekplatserna. Det är bra för 
barnen att se en annan miljö än skog. Vi försöker visa 
barnen vad de kan göra i olika miljöer.” 

Skogen runt om Myrberget används av vissa idag, men 
ingen deltagare nämner det avverkade området mitt i 
Myrberget som en plats de går till.

Vilka typer av miljöer saknas idag? 
”Det jag alltid har saknat är parkyta - det finns lekplatser 
men ingenstans att spela brännboll eller sätta sig ner 
med en filt.”

”Lekparker med leksaker för små barn, exempelvis en 
rutschkana de kan ta sig upp för själva och gungor för 
små barn.”

Placering av förskola
Alla tre deltagare i intervjuer menar att förskolan 
idealt ligger nära naturområden/skogen. Det är bra om 
förskolan ligger i utkanten av området då det ”sällan 
är ett populärt inslag nära bostäder (som lätt störs av 
verksamheten på dagarna).” 

Vidare om behovet av att förskolan inte ligger mitt i 
ett bostadsområde: ”Boende i området irriterar sig på 
att folk kör hit med sina barn, bara för att det ligger en 
förskola här. Är det en stor förskola med 80 barn blir det 
också 80 bilar som åker förbi husen.” 

”De flesta är bildburna och det har alltid varit problem 
med att folk ska släppa av  barnen. Lägg förskolan på 

en plats där det är lätt för föräldrar att svänga av, snabbt 
släppa av barnen och enkelt ta sig därifrån.” 

Förskolor och trafik
Om att ta sig över Brunnbyvägen: “Det är inte optimalt, 
övergångsställena är för långt bort (från Ar), men i och 
med att bilarna måste bromsa in vid chikanerna och att vi 
är väldigt försiktiga, går det. Helst hade man velat ha ett 
rödljus.”

Om att ta sig över en mindre väg för mellan förskola och 
skog: Ingen av deltagarna ser det som ett problem att 
ta sig över en mindre väg för att ta sig till skogen. “Som 
förälder vill man kanske ha så lite trafik inpå sitt hem 
som möjligt, men vi behöver lära barnen att gå över vägar, 
för oss är en liten väg ett lärandetillfälle.”

Intervjuernas innehåll
Intervjuerna inleddes med frågor om förskolors behov 
av utemiljöer och vilka utemiljöer som är mest attraktiva 
i närheten av Myrberget idag. De undersökte vad som är 
en bra placering av en förskola i Myrberget, samt tankar 
kring trafiklösningar.

Allmänt om natur och utemiljöer
Alla tre deltagare pratade om naturen och skogen som 
en viktig plats för lek och lärande. Att leka i vild natur, 
klättra över stenar och stockar, är både roligt och bra 
för grovmotoriken. Beroende på pedagogisk inriktning 
erbjuder naturen också ett rum för lärande om natur 
och djur. Vilka typer av platser är då mest attraktiva? Det 
beror på vad barnen behöver. ”Vi går ofta med barnen 
och stannar till när barnen hittar något intressant. 
Ibland är det vatten, ibland är det en jättestor sten, ett 
liggande träd, en stor myrstack. Vi anpassar oss helt 
enkelt efter dem.” 

Attraktiva områden i närheten av Myrberget
Det görs med jämna mellanrum utflykter till olika typer 
av miljöer: “Vi går till skogen minst en gång i veckan 
och då går vi till det stora grönområdet (på andra 
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Sammanfattning
Konsekvenser för planprogrammet
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Konsekvenser för planprogrammet

Fas 2:
Fokusgrupper, tillfälle 1
Första tillfället tillsammans med fokusgrupperna 
bekräftade resultatet från fas 1. Det gjordes ett tillägg 
kring temat ”Aktivitet och tempo”:
”Idag samlas man vid idrottsbanorna” och som väntat 
cirkulerar många aktiviteter kring skogen. På önskelistan 
om ett nytt utbud av aktiviteter återfinns utegym, löpspår 
som ansluter till elljusspår, simhall, café och affärer.

Fokusgrupper, tillfälle 2

Syftet med andra tillfället var att visa skisser på 
hur insikter, tillsammans med kommunens 
strategidokument och tillgänglig information från 
utredningar, kan ta sig uttryck på området för att få 
deltagarnas feedback. Vidare var det en chans att 
djupdyka i frågor av extra stort intresse.

Under diskussioner om hur en trygg gata är, uppstod 
tankar om allt från när busshållplatser kommer till 
området så att de äldre barnen enkelt kan ta sig till 
gymnasiet (i Uppsala), till hur mindre barn själva kan ta 
sig till Alsikeskolan på cykel. Det känns enligt deltagarna 
helt okej att skicka barnen på cykel till skolan själva 
om stigen/gatan är upplyst. Att ta sig över stora vägar, 
i det här fallet Brunnbyvägen, upplevs vara det stora 
problemet. 

Att skapa gröna stråk genom området väckte tankar 
om att det i Alsike saknas naturnära promenadstråk 
som inte är så kuperade, där det är enkelt att röra 
sig med barnvagn och som barn. Lekparker mitt i 
bostadsområdet efterfrågas, gärna med ett utegym i 
närheten.   

På frågan om hur stort ett bra kvarter/grannskap är 
framgår det tydligt att det inte finns en gemensam idé 
om hur stort ett grannskap är. Det varierar från person till 
person och beroende på kontext. Bland annat anges att 
det kan handla om ”husen man ser från fönstret”, ”några 
kvarter bort”, ”precis runt omkring och där barnen leker, 
ett fåtal familjer”.

Resonemangen kring vad som är en bra placering av 
en förskola i området: Båda fokusgrupper är eniga 
om att det är bra om förskolan ligger (lagom) nära 
Brunnbyvägen så att det inte leds in trafik i området, och 
att den ligger nära skogen.

Fas 3:
Djupintervjuer med förskolor

Då det i fokusgrupperna i Fas 2 framkom tankar kring 
trafiklösningar vid den planerade förskolan beslutades 
att göra djupintervjuer med förskolor i närområdet. Alla 
tre deltagare pratar om naturen och skogen som en viktig 
plats för lek och lärande.

Skogen runt om Myrberget används av vissa idag, men 
ingen deltagare nämner det avverkade området mitt i 
Myrberget som en plats de går till.

Lekplatser används flitigt, dels för att erbjuda omväxling 
och för att visa barnen vad de kan göra i olika miljöer. 

Det som uppges saknas är parkyta, öppna ytor för lek 
med plats att sätta sig ner på en filt. Det uppges också 
finnas många lekplatser men få aktiviteter för de minsta 
barnen.
Alla tre deltagarna i intervjuerna menar att förskolan 
idealt ligger nära naturområden/skogen. Det är bra om 
förskolan ligger i utkanten av området.

Rekommendationen är att lägga förskolan på en plats 
där det är lätt för föräldrar att svänga av, snabbt släppa av 
barnen och enkelt ta sig därifrån.

Gällande trafik och säkerhet menar deltagarna att det 
inte det skulle vara bra med ett övergångsställe eller allra 
helst rödljus vid påfarten till Brunnbyvägen. Gällande 
att ta sig över den mindre vägen mellan den föreslagna 
platsen för förskolan och skogen anses det inte vara ett 
problem utan ett tillfälle att öva på att gå över en lagom 
stor väg.  

Konsekvenser för planprogrammet
De mest centrala delarna av medborgares idéer 
och inspel har på ett bra sätt kunnat inkorporeras i 
planprogrammet och kan leva vidare som strategier för 
den fortsatta utvecklingen.

Rekommendationer kring fortsatt dialog

Efter samråd finns det chans att fortsätta dialogen 
med medborgare för att säkerställa att de behov som 
uttryckts fortsatt möts på ett bra sätt, samt att de idéer 
och kvaliteter inte går förlorade. Vidare kommer 
kompletterande perspektiv från barn och ungdomar 
inkorporeras.

Sammanfattning av medborgardialog
Syftet med den utökade medborgardialogen är att 
säkerställa att de behov som finns i befolkning korrekt 
förståtts, och att förslaget som utvecklas i mesta möjliga 
mån ligger i linje med medborgarnas önskemål. 

Att utveckla planprogrammet för Myrberget parallellt 
med en utökad medborgardialog har inneburit en 
möjlighet att från start inkludera medborgarperspektivet 
i de idéer och skisser som tagits fram. Att göra det stegvis 
har vidare inneburit en möjlighet att kontinuerligt 
stämma av att inspel och feedback från medborgare 
förståtts och tolkats korrekt. 

Sammanfattat resultat av utökad medborgardialog

Fas 1:
Närområde och rekreation
Samtliga Alsikebor, utan undantag, pratar om skogen. 
Många har flyttat hit för att komma närmre skogen, 
vistas mycket och ofta i skogen, älskar att ha utsikt mot 
skogen från sitt hem, eller vill komma ännu närmare 
skogen.

Kultur och känsla
Alsike är till största del ett nytt och ett barnrikt område. 
Det som präglar och skapar kulturen är lugnet och den 
trevliga grannkänslan. Alsikebor tycker att det är fint 
och gläds åt att man känner igen varandra.

Bostad och bebyggelse
De flesta är inflyttade och har aktivt valt bort storstaden 
för att flytta till just Alsike, och det är småskaligheten 
man värnar om. Det finns en medvetenhet om att det 
behövs olika bostadsformer, och det uppskattas att det 
inte ser likadant ut överallt.

Aktivitet och tempo
Mest tid spenderas hemma eller hemma hos vänner. I 
övrigt finns inte mycket att göra, eller platser att träffas 
på. Vill man hitta på något åker man till Uppsala. 
Människor i alla åldrar promenerar och cyklar, det är ett 
sätt att umgås. Många efterlyser träffpunkter.

Logistik och infrastruktur
Än så länge är det svårt att klara sig på kollektivtrafik, 
och människor är beroende av bil. Det är också en faktor 
som avgör om det är lätt för vänner och familj att hälsa 
på eller inte. Många uppskattar att det är lätt och tryggt 
för barnen att själva ta sig till skolan och vänner.
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Handläggare 
Kristofer Kvarnström 
Gatuchef 

Tjänsteskrivelse 
2021-03-29 

Diarienummer 
SUN-2021/145 

   
 

Samhällsutvecklingsnämnden  

Startbesked investering Boängsvägen 
 
Förslag till beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner startbesked för investeringsprojektet 

Boängsvägen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att kunna genomföra den planerade upprustningen av Boängsvägen fram till 
avtagsvägen upp mot elljusspåret, behöver Samhällsutvecklingsnämnden besluta om att 
godkänna startbesked för den aktuella investeringen i enlighet med medel avsatta i mål och 
budget för objektet. 
 
Bakgrund 
Boängsvägen från Gredelbyleden fram till avtagsvägen upp mot elljusspåret har under en 
längre tid lidit av beläggningsskador orsakade av bärighetsproblem i kombination med svag 
beläggning. För att vägen ska kunna bibehålla en god standard krävs åtgärder för att 
säkerställa en tillfredsställande vägavvattning och att vägkroppen förstärks. 
Under 2020 rustades och byggdes den första delen av Boängsvägen om, från anslutningen 
med den nya cirkulationsplatsen och ner till infarten till den nya förskolan. I samband med 
projektering av denna del, togs även bygghandling fram för att rusta den fortsatta delen av 
vägen fram till anslutningen med vägen upp mot elljusspåret.  
Investeringen består i att säkerställa god vägavvattning genom att rensa och återupprätta 
vägdiket mot skogssidan, byta ut och förstärka vägkroppen, byta vägbelysning, samt att 
lägga nytt asfaltsslitlager. 
Boängsvägen är en enskild väg men enligt överenskommelse har kommunen ansvarat för 
drift och underhåll av den aktuella sträckan sedan flera år. I samband med upprustning och 
investering i vägen kommer kommunen att ta över den aktuella vägen och  
 
 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
I Mål och budget för 2021 finns 7 000 tkr upptaget för den aktuella investeringen. Till den 
projektering som gjorts för objektet har samtidigt en kalkyl för kostnaden för genomförandet 
tagits fram vilken legat till grund för investeringens storlek. Investeringen kommer påverka 
kommande års driftkostnader i form av kapitaltjänstkostnader. För 2022 beräknas 
kapitaltjänstkostnaden uppgå till 300 tkr. Samtidigt kommer investeringen generera en lägre 
kostnad i underhåll för den aktuella vägsträckan. Kapitaltjänstkostnaden ryms inom befintlig 
budgetram. 
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Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Effekt av investering - Boängsvägen 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Gatuchef 
Ekonomikontoret 
 

 
 
 
 

 

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

Ärendet avser upprustning av befintlig infrastruktur, och inte någon förändring av objektet. 
Därför påverkar inte beslutet barn. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

   
 
 
 
 
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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 Investeringsprojekt Boängsvägen Investeringstyp Reinvestering 
Genomförande tid 1 Beräknad 

investeringsutgift  
7 000 

Internränta  1,50% Indexjustering 0,00% 
Kapitaltjänstkostnader 
(tkr) År 1 År 5 År 10 År 20 
Avskrivning och 
intern ränta, 
baserad på 
nuvarande 
räntenivå 

300 288 273 244 

Totalt effekt på 
driftbudget 

300 288 273 244 

Ackumelad kapitaltjänstkostnader vid 
nyttandeperiodens slut 

9 783 

Riskanalys  
(tkr) År 1 År 5 År 10 År 20 
Kapitaltjänstkos
tnader om 
Investeringsutgi
ften förändras 
med  

15,00% 344 331 314 280 

Kapitaltjänstkos
tnadernas om 
Investeringsutgi
ften förändras 
med  

-15,00% 255 245 232 207 

Kapitaltjänstkos
tnader om 
internräntan 
förändras med 

0,25% 317 303 286 252 

Kapitaltjänstkos
tnader om 
internräntan 
förändras med 

-0,25% 282 272 260 236 
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Handläggare 
Carin von Köhler 
Titel Kommunekolog 

Tjänsteskrivelse 
2021-03-29 

Diarienummer 
SUN-2020/511 

   
 

Samhällsutvecklingsnämndens presidieberedning 

Motion 2020:10 från Lotta Wiström (L) - Bilda ett naturreservat på 
kommunal mark i södra Lunsen 
 
Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 
 
att motionen anses besvarad.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Motionären föreslår att kommunen bildar ett naturreservat på mark som ägs av kommunen 
och Alsikebolaget i södra Lunsen senast år 2024. Uppsala kommun har bildat naturreservat 
på sin sida av kommungränsen och motionären menar att det är viktigt att också Knivsta 
kommun tar sitt ansvar för att säkerställa tillgång till vacker natur, rekreation och friluftsliv.  
 
Bakgrund 
Ett arbete pågår för att ta fram en stadsutvecklingsstrategi för Knivsta och Alsike tätorter. I de 
två stadsdelarna ska sammanlagt 3500 bostäder uppföras till år 2035. En stor del av 
bostäderna ska vara i nära anslutning till det framtida stationsområdet i Alsike. 
Stadsutvecklingsstrategin ska vara vägledande för det kommande arbetet, men inför 
detaljplaneläggning och byggnation kommer många fördjupade utredningar att behöva göras 
för att säkerställa den mest lämpliga markanvändningen i anslutning till stationsområdet. Att 
föregå det utredningsarbetet för att bilda naturreservat är riskabelt, även om det föreslagna 
reservatsområde förmodligen ligger utanför det som kommer att bli det kollektivtrafik- och 
stationsnära läget. En process för att bilda naturreservat är mer lämpligt att sker i samband 
med att Alsike detaljplaneläggs. Den möjligheten kvarstår.  
 
Ev underrubrik 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Motionären 
Akten 
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Park och naturenheten 
 

 
 
 
 

 

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

Beslutet innebär inga konsekvenser för barn 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 
 

 
  Kommunfullmäktige 

 
PROTOKOLL 21 (21)  
Sammanträdesdatum  
2020-09-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 96    KS-2020/768 
    KS-2020/769 
    KS-2020/770 

Anmälan av motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
Följande motioner är anmälda till kommunfullmäktige:  

- Motion 2020:10 från Lotta Wiström (L)- Bilda ett naturreservat på kommunal mark i 
södra Lunsen 

- Motion 2020:11 från Kristdemokraterna - Revidera Knivsta kommuns riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning 

- Motion 2020:12 från Björn-Owe Björk (KD) - Revidera Knivsta kommuns partistöd 

Beslutet skickas till 
Akten 
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Motion om att bilda ett naturreservat på kommunal mark i Södra Lunsen  
 
Att delar av marken på fastigheterna Ekeby 1:183 och Ekeby 1:99 i Södra Lunsen (se kartan 
i bilaga) ägda av Knivsta Kommun och Alsikebolaget, görs till ett kommunalt naturreservat så 
snart som möjligt, men senast 2024.  
 
Bakgrund 
 
Södra Lunsens status har varit upp till diskussion tidigare och Motion 2016:08 – Fullborda 
Lunsenreservatet är senaste exemplet. Motionen togs upp i kommunfullmäktige 2018-01-24. 
I kommunfullmäktige röstades motionen ner med liten marginal. Det förslaget var dock 
väldigt annorlunda jämfört med denna motion, då den förra inkluderade mycket privatägd 
mark. Det var något som splittrade partierna, då flera partier ansåg att förslaget inkräktade 
för mycket på äganderätten. I detta förslag skapas naturreservatet dock endast på kommunal 
mark. Det innebär en betydligt enklare och billigare process, då varken markköp eller 
intrångsavgifter är nödvändiga.  
 
Vi Liberaler anser att Uppsala Kommun har tagit sitt ansvar genom deras naturreservat 
Norra Lunsen, bildat 2003 och staten och likaså genom ett mindre naturreservat på främst 
deras mark väster om Upplandsleden. Därmed är det rimligt att också Knivsta Kommun 
avsätter mark som bidrar till Lunsens bevarande. Uppsala planerar för en stad vid Lunsens 
norra kant precis utanför reservatet, Alsike kommer expandera med tusentals nya invånare 
och i framtiden kan det även bli ett Nysala mellan dessa två. Lunsen kan därmed anses vara 
under ett visst hot speciellt om inte beslut om att skydda området tas. Det är viktigt att 
säkerställa att kommunens växande befolkning också i framtiden kan uppleva vacker natur 
och möjlighet till rekreation och friluftsliv. Det bör anses ligga i linje med både Agenda 2030 
och hur kommunen framställer sig själv för att attrahera fler att flytta hit. 
 
Att ha skyddad natur i sitt närområde bör ses som mycket viktigt för folkhälsa och livskvalitet. 
Samtidigt prioriteras åtgärder för att hålla ner antalet bilar i Alsikes nya områden och att 
planera för minskat bilåkande är viktigt ur miljösynpunkt. Det talar ytterligare för värdet att ha 
skyddad natur nära den nya tågstationen i Alsike där många bostäder kommer att finnas.  
 
Naturreservatet skulle bli en tydlig gräns mellan det området österut som är tänkt som möjlig 
del av det framväxande Alsike och det skogsområde västerut där natur fortsatt kan existera i 
samklang med skogsbruk och friluftsliv. Söderut skulle naturreservatet vara en viktig del i det 
grönstråk som enligt kommunens planer ska binda samman Lunsen med Gredelby Hagar 
och Kölängen.  
 
Liberalerna  Knivsta 2020-09-22 
 
Anna Koskela-Lundén  

Lotta Wiström 

 



 
 

 

Ekeby 1:99 

Ekeby 1:183 
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Handläggare 
Kristofer Kvarnström 
Titel 

Tjänsteskrivelse 
2021-04-19 

Diarienummer 
SUN-2021/94 

   
 

Samhällsutvecklingsnämnden  

Upphandling av konsulttjänster inom samhällsbyggnad 
 
Förslag till beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att genomföra upphandling av konsulttjänster 

inom området samhällsbyggnad genom så kallad DIS-upphandling, dynamiskt 
inköpssystem. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Under hösten 2020 löpte flera av de då gällande ramavtalen avseende tekniska 
konsulttjänster ut. Utöver de konsulttjänster som tidigare har funnits avtal för har kontoret valt 
att lägga till de tjänster som bedömts saknas. Upphandlingen görs genom Dynamiskt 
inköpssystem, DIS, och har en avtalstid om 4 + 4 år. 
 
 
Bakgrund 
Knivsta kommun har under flera år haft ramavtal avseende tekniska konsulttjänster 
upphandlade tillsammans med Uppsala kommun. Flera av dessa avtal löpte ut under hösten 
2020. Samtidigt har det saknats avtal inom flera teknikområden. En eller flera upphandlingar 
av tekniska konsulttjänster är därför nödvändig för att täcka de behov av tekniska konsulter 
inom Samhällsbyggnadskontoret och andra enheter. Efter diskussion med 
upphandlingsenheten har förvaltningen funnit att en DIS-upphandling, så kallat dynamiskt 
inköpssystem är en lämplig form av upphandling för dessa tjänster. 
Kort innebär en DIS-upphandling att man inte låser sig vid ett mindre antal leverantörer i 
upphandlingen som vid ett ramavtal, utan en DIS-upphandling är öppen under hela 
avtalstiden och antalet leverantörer får inte begränsas. Upphandlingsformen liknar en vanlig 
upphandling men är en snabbare process, och kan liknas vid ett förkvalificeringssystem. 
Den upphandlande myndigheten kan också marknadsföra det dynamiska inköpssystemet 
under hela avtalsperioden och på så vis få in nya leverantörer under hela avtalsperioden. 
 
Förvaltningen har sammanställt de olika teknikområden där det finna behov av tekniska 
konsulter och för vilka avses att genom en DIS-upphandling få tillgång till de önskvärda 
kompetenser som behövs för förvaltningens arbete. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet om att genomföra upphandling av tekniska konsulttjänster innebär ingen ekonomisk 
konsekvens i sig. Den ekonomiska konsekvensen uppstår vid avrop från upphandlingen. 
Genom att välja upphandlingsformen DIS, dynamiskt inköpssystem, genomförs varje avrop 
från upphandlingen som en förfrågan till de anslutna konsultföretagen. Därmed kan priset 
variera under avtalsperioden och lägsta pris i förhållande till kompetens och kvalitet därmed 
säkerställas, till skillnad från en konventionell upphandling där priset är fast under hela 
avtalsperioden. 
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Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Upphandlingsenheten 
Emelie Berglund 
 

 
 

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

Upphandling av tekniska konsulttjänster påverkar inte barn 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare 
Liza Larsén Ogden 
Verksamhetscontroller 

Tjänsteskrivelse 
2021-03-29 

Diarienummer 
SUN-2021/147 

   
 

Samhällsutvecklingsnämnden  

Uppföljning av kontrollmoment motstridiga mål 
 
Förslag till beslut 
1. Att Samhällsutvecklingsnämnden godkänner uppföljningen av motstridiga mål 
 
Sammanfattning av ärende 
Knivsta kommun arbetar utifrån uppsatta mål och har en tydlig målstruktur som startar med 
Kommunfullmäktiges övergripande mål och uppdrag som är uppbyggda utifrån agenda 2030. 
Utifrån dessa tar nämnden fram egna mål och uppdrag. Nämnden har även tagit fram 
styrdokument och planer som bygger på de uppsatta målen och uppdragen och som skapar 
förutsättningar för Knivstas utveckling. Uppföljningen visar ingen motstridighet mellan 
samhällsutvecklingsnämndens mål och uppdrag och kommunfullmäktiges målstruktur utan 
budskapet från Agenda 2030 om hållbar utveckling utifrån dimensionerna ekonomisk, social 
och miljömässig genomsyrar både kommunfullmäktige och nämndens mål och uppdrag. 
Målen strävar åt samma riktning och mot kommunens bästa, men riktar in sig mot olika 
områden, och efterfrågar därmed olika resultat. 
Samhällsutvecklingsnämndens målsättningar och riktningar, planer och inplanerade- och 
genomförda åtgärder syftar till att bidra till att Knivsta ska vara delaktig i det 
förändringsarbete som pågår mot att skapa en mer hållbar värld på både lokal och global 
nivå. 
 
 
Bakgrund 
Inför framtagandet av Samhällsutvecklingsnämndens intern kontrollplan genomfördes en 
riskanalys med nämndens arbetsutskott. Vid riskanalysen bedömdes att risken var hög för att 
kommunfullmäktiges mål uppbyggda utifrån agenda 2030 och nämndens egna mål var 
motstridiga. Med anledning av det har denna uppföljning genomförts. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
 

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

 
Beslutat påverkar barn då det handlar om kommunens mål och därför påverkar allt inom och 
i kommunen. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
Ja 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
Inga kända 
 
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 



 
 

 

 

Uppföljning av motstridiga mål 
                        

                 Samhällsutvecklingsnämnden 

Kontrollområde i nämndens intern kontrollplan 2021                

                           SUN-2021/147 

 

 
 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 
 



 
 

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 internkontrollplan för kvalitet 2021 genomfördes 

en riskanalys med nämndens arbetsutskott. Vid riskanalysen bedömde arbetsutskottet att det fanns en 

sannolikhet att nämndens mål och kommunfullmäktiges målstruktur är motstridiga. Med anledning av 

detta har denna uppföljning genomförts.  

 

Syftet är att undersöka ifall kommunfullmäktiges målstruktur uppbyggd utifrån agenda 2030 och 

samhällsutvecklingsnämndens är motstridiga. 

Metod  
Metoden som använts är en dokumentstudie. En genomgång av mål och uppdrag till 

Samhällsutvecklingsnämnden, nämndens egna mål samt dokumenten Översiktsplan (ÖP), Grön 

strukturplan, och kommunens hållbarhetslöfte för ekosystem och biologisk mångfald som vi tecknat 

med länsstyrelsen har genomförts. 

Bakgrund  
Knivsta kommun arbetar utifrån uppsatta mål och har en tydlig målstruktur som startar med 

Kommunfullmäktiges övergripande mål.  Kommunfullmäktiges mål och uppdrag till nämnderna och 

styrelsen är baserade på ekonomiskt utrymme, demografisk utveckling och prioriteringar1 och 

formuleras i tillitsfull dialog mellan fullmäktige, nämnder och förvaltning.  

Då Knivsta kommun har beslutat att ta ansvar för genomförande av Agenda 2030 så utgår kommunens 

mål från agendans mål och även från kommunens vision. Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för 

hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom och hunger samt förverkliga mänskliga 

rättigheter för alla. Målen innehåller tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den 

sociala och den miljömässiga. De globala målen är beroende av det som sker lokalt. Som en lokal 

aktör på en global arena arbetar kommunen för att nå Agenda 2030-målen i välfärdsuppdragen 

demokrati, service och samhällsbyggnad2.  

 

 

Kommunfullmäktiges mål till Samhällsutvecklingsnämnden 

 

Kommunfullmäktige har tagit fram följande mål till nämnderna och styrelsen: 

Värde 

Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans 

Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig kostnad 

Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens kompetens tas tillvara 

Bo och trivas 

I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter och åsikter tas 

tillvara i samhällsbyggandet 

Värna 

Knivsta kommun ska bygga stad och landsbygd så att funktion och ekologisk hållbarhet optimeras. 

Knivsta ska verka och planera för en grönare kommun 

 

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden 

 
                                                           
1Knivsta kommun Mål och budget 2020 
2 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/ 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/


 
 

Förändringsarbete – att med avstamp i Agenda 2030 intensifiera arbetet för att utveckla nya effektiv 

arbetssätt, metoder och partnerskap samt en ändamålsenlig, behovsanpassad och kostnadseffektiv 

kommunorganisation. 

Lokaleffektivitet – framtagande av plan för ökad lokaleffektivitet inom alla verksamhetsområden 

Fossilfri/koldioxidneutral kommun – minimera fossila drivmedel och plastanvändning i 

kommunkoncernens verksamheter med särskilt fokus på en giftfri förskola. 

Upphandlingar – med krav på hållbar konsumtion och handel inriktad mot cirkulär resurshushållning 

och delningsekonomi, ekologiska produkter och rättvisa produktionsvillkor. 

Modern energiteknik och kretsloppsanpassad teknik för VA-hantering, ska övervägas vid 

nybyggnation och planering av nya områden. 

Cykelvägar är prioriterade, cykelväg mellan Alsike och Uppsala ska bevakas i 4-spåravtalet 

Plan för parkeringslösningar och stimulera ett minskat bilberoende 

 

Utifrån kommunfullmäktiges mål och uppdrag ska nämnderna och styrelsen bidra till måluppfyllelsen 

och använda som utgångspunkt vid framtagandet av egna nämndmål.  

Samhällsutvecklingsnämndens egna mål 

Nämndens arbetar för att skapa goda medborgardialoger (för ökad delaktighet och ökad 

transparens.) 

Bostadsnära insamling av förpackningar och restavfall (98 % av villor och fritidshus ska under 2021 

ha tillgång till en bostadsnära avfallsinsamling.) 

Ökad insamling av återvinningsbart avfall som kan återföras till kretsloppet bidrar till minskad 

miljöbelastning och ökad materialåtervinning. 

Kommunen ska planera för- och förvalta naturen så att höga värden kan bevaras och utvecklas. 

Kommunen ska underlätta för ett vardagsnära friluftsliv. Vistelse i naturen främjar folkhälsan och 

den enskildes välmående. Vistelsen i natur kan också främja motorisk och kognitiv utveckling hos 

barn och unga. 

Samhällsbyggnadsnämnden ska möjliggöra för byggandet av bostäder (detaljplanelägga för 

bostäder enligt fyrspårsavtalet.) 

Knivsta kommun ska ha trygga och säkra utemiljöer (kommunen ska planera och verka för att 

medborgarna känner sig trygga och säkra i det offentliga rummet, dygnet runt, året runt.) 

Knivstas parker ska upplevas inbjudande och välskötta (tätorternas parker och gröna torg ska 

utvecklas så att de blir mer attraktiva att vistas i.) 

God ekonomisk planering (samhällsutvecklingsnämnden är den nämnd i Knivsta kommun som har 

störst påverkan på kommunens låneskuld, bortsett från de kommunala bolagen. För en god 

ekonomisk planering ska utfallet på genomförda investeringar korrelera med fastställd 

investeringsplan.) 

Och slutligen finns även nämndens uppdrag till kontoren 

Nämndens uppdrag till kontoren 

I Knivsta planeras grönstrukturen så att den biologiska mångfalden kan bevaras och utvecklas. 

Sjöar och vattendrag i Knivsta kommun ska ha god vattenkvalitet. 

Arbeta i linje med 4-spårsavtalet 

Samhällsbyggnadskontoret ska under 2020 initiera en medborgardialog i form av "Öppet hus" 

 

Utöver målen finns också andra dokument som beskriver hur Knivsta ska arbeta och utvecklas på ett 

hållbart vis. I Hållbarhetslöfte för ekosystem och biologisk mångfald beskrivs det arbete som Knivsta 



 
 

tecknat med länsstyrelsen för att skydda, bevara och stärka biologisk mångfald i Uppsala län. Detta 

innebär att Knivsta åtagit sig att tillsammans med länet genomföra åtgärder ur det regionala 

åtgärdsprogrammet och varje år bidra med underlag till uppföljning av antagna åtgärder till 

Länsstyrelsen i Uppsala län3. 

 

Grönstrukturplanen är ett vägledande dokument för uppdrag och ärenden som kopplar till de gröna 

frågorna både gällande utveckling, förvaltning av naturåtgärder men även exploatering och planering. 

Planen är kommunövergripande och täcker hela den geografiska kommunen4.   

 

Översiktsplanen (ÖP) består av fyra delar som handlar om nutid, framtid, miljöpåverkan och 

utställningsutlåtande. Översiktsplanen redovisar för den önskvärda utvecklingen i kommunen och 

utgår från Knivstas vision och är ett vägledande dokument och fungerar som underlag för beslut om 

program, detaljplaner och bygglov5.  

 

Tillsammans utgör ovan beskrivna må, uppdrag och dokument ett underlag för Knivstas arbete vad 

gäller Samhällsutvecklingsnämndens områden. 

Resultat, analys och slutsats 
 
I Knivsta – där framtiden bor är det mycket som pågår parallellt för att utveckla kommunen. 

Kommunen vill bevara natur, mark och skog och verka och planerar mot att bli en grönare kommun 

samtidigt som den också vill växa och utbyggnad och exploatering är ständigt pågående. Kommunen 

vill även ligga i framkant och vara förmånlig för knivstabon samtidigt som vi vill ha en ekonomi i 

balans. Dessa målsättningar strävar alla mot samma riktning och mot Knivsta kommuns bästa, men 

riktar in sig mot olika områden, och efterfrågar olika resultat. Kommunen arbetar tillsammans för att 

leva upp till ställda mål och uppdrag och Samhällsutvecklingsnämnden hanterar sin målstyrning 

genom målsättning, planering och utvärdering. Bedömningen är därför att det inte finns någon 

motstridhet mellan kommunfullmäktiges målstruktur uppbyggd utifrån agenda 2030 och 

Samhällsutvecklingsnämndens egna mål och övriga dokument. Budskapet från Agenda 2030 om 

hållbar utveckling utifrån de tre dimensionerna ekonomisk, social och miljömässig genomsyrar både 

kommunfullmäktige och nämndens mål och uppdrag. Nämndens målsättningar och riktningar, planer 

och inplanerade- och genomförda åtgärder syftar till att bidra till att Knivsta ska vara delaktig i det 

förändringsarbete som pågår mot att skapa en mer hållbar värld på både lokal och global nivå. 

 

Samhällsutvecklingsnämnden anpassar sitt arbete och strävar mot att utföra sina uppdrag att fysiskt 

och tekniskt planera kommunen, ansvara för drift, underhåll och utveckling, samhällsplanering, skapa 

handling- och detaljplaner för utbyggnad av kommunens tätorter och stråk genomförs med rätt fokus. I 

och med att investeringar i framtida och befintlig mark är en så pass väsentlig del av kommunens 

fortsatta utveckling och finansiering så påtalar nämnden själva i verksamhetsplanen för 2021 också 

vikten av att säkerställa en långsiktig plan för exploatering av mark6.  

 

För att bibehålla ett hållbart och långsiktigt arbete kring nyttjandet av kommunens resurser behöver 

Samhällsutvecklingsnämnden fortsätta bevaka hur den snabba utbyggnaden och exploateringen av 

Knivsta påverkar kommunens miljö och natur, men också samhälle och välfärd.  

                                                           
3 Hållbarhetslöfte ekosystem och biologisk mångfald  
4 Grönstrukturplanen  
5 Översiktsplanen  
6 Verksamhetsplan för Samhällsutvecklingsnämnden 2021 
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Samhällsutvecklingsnämnden  

Ekonomisk uppföljning per mars för SUN 2021 
 
Förslag till beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen för 

samhällsutvecklingsnämnden per mars månad 2021. 
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Helårsprognosen för samhällsutvecklingsnämnden 2021 är oförändrad jämfört med 
förgående prognos, vilket var ett överskott på 1 225 tkr. Avfallsverksamheten, vindkraft samt 
verksamheten Trafikövervakning och parkeringsavgifter prognostiseras med ett underskott 
på sammanvägt 4 475 tkr. Gator och vägar som prognostiseras med ett överskott på 5 600 
tkr. Nämndens beviljade investeringsutgift för 2021 uppgår till 106,3 mnkr och den 
prognostiserade utgiften förväntas uppgå till 75,5 mnkr.  
 
Bakgrund 
I den av kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2021 fastställdes uppföljningsplanen 
för 2021. I uppföljningsplanen uppdras samhällsutvecklingsnämnden att motta ekonomisk 
uppföljning sex gånger under 2021 med start per februari och med sista månad oktober. 
Uppföljningstillfällena innefattar även ett delårsbokslut per sista augusti. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Trafikövervakning och Parkeringsavgifter prognostiseras med ett underskott på 1 975 tkr, 
vilket är ungefär samma nivå som utfallet för 2020. Verksamhetens intäkter prognostiseras 
att uppgå till 1 900 tkr för 2021. Intäkterna skulle behövt uppgå till ca 3 900 tkr 2021 för att 
verksamheten ska nå en ekonomi i balans. I diagrammet nedan redovisas intäkterna för 
årets första månader jämfört med åren 2019 och 2020. Årets intäkter efter första kvartalet 
uppgår till 392 tkr, vilket är 42% lägre än utfallet för samma period i fjol. Årets prognos 
bygger på att beläggningen på pendlarparkeringarna återgår till det normala från hösten. 
Skulle en fortsatt låg beläggning gälla kommer prognosen behöva revideras ytterligare. 
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Prognosen för Vindkraftverket visar på ett underskott på 1 000 tkr. Verksamhetens tre största 
kostnader är avskrivningskostnader (1 775 tkr), underhållsavtal (700 tkr) och arrendekostnad 
(125 tkr). För att verksamheten ska nå ekonomi i balans behöver intäkterna från 
vindkraftsproduktionen uppgå till ca 2 600 tkr. Intäkterna prognostiseras för 2021 att uppgå 
till 1 600 tkr. Senaste månadernas stigande elpris medför att intäkterna prognostiseras att 
öka jämfört med 2020. Det finns en viss osäkerhet kring prognosen då det är svårt att 
bedöma utvecklingen av elpriset och vindförhållanden för resterande delen av året.  
 
Avfallsverksamheten prognostiseras med ett underskott på 1 500 tkr. Verksamheten räknar 
med lägre ersättning för insamlade förpackningar på grund av ett senarelagt riksdagsbeslut. 
Kretsloppsparken förväntas under året ha ökade drift- och behandlingskostnader, vilket är en 
följd av pandemin. Detta påverkade även verksamheten under 2020. Verksamheten räknar 
även med ett ökat behov av konsultstöd (IT-support) samt fortsatta kostnader för projektstöd 
i kommunsamarbetet och det inkluderar den gemensamma avfallsplanen. 
 
Gator och vägar prognostiseras med ett överskott på 5 600 tkr och anledningen till 
verksamhetens överskott är ökad exploateringsersättning för utbyggnad av allmän platsmark 
i exploateringsområden. Nivån på exploateringsersättningen i prognosen beräknas på redan 
genomförda försäljningar. Under 2021 kommer kommunen ta över anläggningar från 
Alsikebolaget, vilket kommer ha positiv effekt på resultatet i år men kommer leda till ökade 
kapitaltjänstkostnader kommande år. Den exakta effekten är inte helt klargjord vilket medför 
att det inte finns med i prognosen.  
 
Investeringsutgiften prognostiseras att uppgå till 75,5 mnkr för 2021, vilket motsvarar en 
nyttjandegrad av beviljade investeringsmedel på 71%. Projektet med en gång- och cykelväg 
mellan Vassunda-Uppsala förväntas inte genomföras under året och bara det projektet 
utgjorde 14% av den beviljade ramen. Investeringsutgiften per mars uppgår till 4,3 mnkr.  
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-04-15 
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Nettokostnadsuppställning per mars 2021-04-15 
Investeringsprognos per mars 2021-04-15 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Ekonomikontoret 
Kommunstyrelsen 
 

 
 
 
 

 

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

Beslutet kring ekonomisk uppföljning handlar om att samhällsutvecklingsnämnden mottar 
rapporten och årsprognosen, vilket inte har en direkt påverkar på barn. Effekten av en 
negativ prognos är att den kan leda till en handlingsplan för ekonomi i balans som kan 
innehålla aktiviteter som berör barn. Dock är det inget som detta beslut berör. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



Samhällsutvecklingsnämnd - driftinvesteringar (tkr)

Beviljade 

investeringsmedel 

MoB 2021

Investeringsutgift 

per mars

Prognostiserad 

utgift 2021

Gata 0

Boängsvägen från fsk till elljusspåret 7 000 0 7 000

Reinvestering bef. gatunät 5 000 7 5 000

Belysning 4 000 0 4 000

TSHÅ (Trafiksäkerhetshöjande åtgärder) 3 500 131 3 500

GC-väg landsbygd, medfinans Vassunda-Uppsala 15 000 0 0

Cykelinfrastruktur 2 000 0 2 000

Park

Renovering bef anläggningar 800 0 500

Parken ospecificerad maskin och utrustningsinvest. 400 0 400

Avfall

Återvinningscentral löpande ospecificerat 200 0 200

Lagerlokal/Lagertält Kretsloppsparken 400 0 400

Summa - driftinvesterngar 38 300 138 23 000

Samhällsutvecklingsnämnd - 

exploateringsinvesteringar

Beviljade 

investeringsmedel 

MoB 2021

Investeringsutgift 

per mars

Prognostiserad 

utgift

Sågen/Centrum 8 000 0 4 000

Västra Knivsta 30 000 4 213 30 000

Östra Knivsta 4 000 0 4 000

Nor 2 500 0 2 500

Alsike 8 500 0 8 500

AR/Brunnby 10 000 0 3 500

Inköp av mark och fastigheter för exploatering 5 000 0 0

Summa - exploateringsinvesteringar 68 000 4 213 52 500

Totalsumma Samhällsutvecklingsnämnden 106 300 4 351 75 500



Nettokostnadsuppställning 2021-04-15

DRIFTBUDGET 

Nettokostnad i tkr 

Utfall 

2020

Tillägg / 

avdrag

Utfall per 

mars

Avvikelse 

2021 - mars

Avvikelse 

2021 - feb

Samhällsutvecklingsnämnd 

 Nämndkostnader 1 443 1 581 311 1 581 0 0

 Gator, vägar 21 618 26 142 -297 -21 748 20 245 5 600 5 600

 Trafikövervakning/Parkeringsavgifter -1 055 -3 066 -201 -1 091 -1 975 -1 975

 Parker 6 727 6 597 -1 031 6 597 0 0

 Teknisk planering 2 551 2 821 352 2 821 0 0

 Översiktsplanering (planprogram) 1 055 1 060 166 1 060 0 0

 Detaljplanering 567 638 -1 047 638 0 0

 Miljöutveckling 599 528 145 528 0 0

 Bostadsanpassning 1 837 1 906 356 1 906 0 0

 Exploatering - verksamhet 8 385 4 870 825 4 870 0 0

Utvecklingsprogram Knivsta 2035 603 2 300 -270 2 300 0 0
 Avfallsverksamhet 862 0 -368 1 500 -1 500 -1 500

 Vindkraftverk 1 218 0 1 213 1 000 -1 000 -1 000

 Effektiviseringsbeting - 0,5% -297 297 0 0 0

Summa Samhällsutvecklingsnämnd 46 411 45 080 0 -21 297 43 955 1 125 1 125

Budget

2021

Prognos 

nettokostnad 

mars
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