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Knivsta kommun presenterar stadsutvecklingsstrategi för de nya och 
hållbara stadsdelarna i västra Knivsta och Alsike  
 
Medborgardialog om förslaget 1 juni – 15 september 
 
Nu presenterar Knivsta kommun ett förslag till stadsutvecklingsstrategi för de två hållbara 
stadsdelar som planeras i västra Knivsta och Alsike. Stadsutvecklingsstrategin ger en bild 
av hur stadsdelarna kan komma att se ut i framtiden, med både strukturskisser för de 
framtida kvarteren och lösningar för stadsbyggnaden. Nu bjuder vi in till 
medborgardialog om stadsutvecklingsstrategin. Mellan 1 juni och 15 september kan alla 
som bor och verkar i Knivsta kommun vara med och tycka till om förslaget.  

Knivsta växer vidare och utvecklas. Med Utvecklingsprogram Knivsta 2035 tar Knivsta kommun ett 
samlat grepp om framtidens Knivsta och planerar för två hållbara stadsdelar i västra Knivsta och 
Alsike.  

Nu presenterar kommunen ett förslag till stadsutvecklingsstrategi för de två stadsdelarna. Förslaget 
beskriver konkret hur västra Knivsta tätort och Alsike stationssamhälle kan utvecklas med 3 500 nya 
bostäder fram till 2035. I förslaget finns strukturskisser över kvarteren samt breda 
stadsbyggnadslösningar för områden som trafik, natur, kultur, näringsliv och teknisk infrastruktur. 

Strategin blickar även framåt och skissar på en stadsutvecklingsvision för Knivsta på lite längre sikt. I 
framtiden ska de två tätorterna tillsammans kännas som en enda småstad - Knivsta.  

Mellan 1 juni och 15 september kan alla som bor och verkar i Knivsta kommun vara med och tycka 
till om förslaget. 

 

 

 



 
 

 

 

Kommunstyrelsens ordförande Klas Bergström (M) 
 
- Äntligen är vi framme i det skedet att medborgardialogen om de två nya stadsdelarna Västra Knivsta 
och Alsike stationssamhälle kan inledas. Stadsutvecklingsstrategi 2035 tar sikte mot framtiden, och vi 
hoppas att alla som bor och verkar i Knivsta vill vara med i den dialogen, säger kommunstyrelsen 
ordförande Klas Bergström (M). 

Ett centralt dokument för framtidens Knivsta 
 
- Stadsutvecklingsstrategin blir ett centralt dokument när Knivsta utvecklas, och ett viktigt 
planeringsverktyg när stadsdelarna växer fram. Vi på kommunen kommer att luta oss mot strategin 
när vi fattar beslut som rör stadsutvecklingen i västra Knivsta tätort och Alsike stationssamhälle, till 
exempel när vi tar fram nya detaljplaner och bestämmer hur byggnaderna ska se ut i kvarteren, säger 
projektledare för Knivsta 2035 Pelle Mikaelsson. 

 

 

Pelle Mikaelsson, projektledare Knivsta 2035 

Delta och påverka 
 
Fram till 15 september 2021 pågår kommunens breda medborgardialog om förslaget på 
stadsutvecklingsstrategi. När alla synpunkter samlats in ser kommunen över förslaget igen, och 
försöker tillmötesgå så många inkomna önskemål som möjligt. Därefter presenteras ett nytt och 
omarbetat förslag. 
 
 



 
 

 
- Vi hoppas att så många som möjligt vill vara med och tycka till. Synpunkterna är viktiga för oss, och  
hjälper oss att skapa ett framtidens Knivsta som medborgarna trivs med och känner sig delaktiga i, 
säger Pelle Mikaelsson. 
 
Han fortsätter: 
- Dialog och samskapande är A och O när vi planerar för framtidens Knivsta. De nya stadsdelarna 
kommer ju att växa fram under lång tid, och det blir många tillfällen att delta och påverka. Bland  
annat kan du som bor och verkar i Knivsta vara med och tycka till om varje kommande detaljplan i 
stadsdelarna. Inför varje planförslag bjuder vi in till samråd enligt Plan- och bygglagen. 

 

Stadsutvecklingsstrategi 2035 - en sammanfattning 

Inom Utvecklingsprogram Knivsta 2035 planerar Knivsta kommun för två framtida stadsdelar i västra 
Knivsta och Alsike. I stadsdelarna planeras det för arbetsplatser, service och bostäder fram till 2035. 
Stadsdelarna ska byggas hållbart – socialt, ekonomiskt och miljömässigt. 

Knivsta kommun har tagit fram ett förslag till stadsutvecklingsstrategi för stadsdelarna. 
Strategiförslaget sätter ramarna för hur de kommande stadsdelarna ska se ut, och beskriver hur västra 
Knivsta och Alsike kan utvecklas med 3 500 nya bostäder fram till 2035.  

Förslaget till stadsutvecklingsstrategi är en del i arbetet med det så kallade Fyrspårsavtalet med staten. 
I avtalet åtar sig Knivsta kommun att bland annat bygga kollektivtrafiknära bostäder, medan staten 
och Region Uppsala i gengäld bidrar med bland annat ny station i Alsike, två ytterligare järnvägsspår 
genom kommunen och en god kollektivtrafik till år 2057.  

Förslaget rymmer därför också en stadsutvecklingsvision för hur de två stadsdelarna skulle kunna 
utvecklas ända fram till år 2057. 

Både tjänstepersoner och förtroendevalda från Knivsta kommun har varit med i arbetet med att ta 
fram stadsutvecklingsstrategin. Strategiförslaget gäller inte för hela kommunen, utan bara för just 
västra Knivsta och Alsike. I resten av kommunen gäller översiktsplanen när stadsbyggnaden planeras. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Kontakt, information och bilder: 

knivsta.se/pressknivsta2035 
 
Samlad information om Knivsta 2035 och stadsutvecklingsstrategin: 
knivsta.se/knivsta2035 
 
Gå direkt till stadsutvecklingsstrategin: 
knivsta.se/stadsutvecklingsstrategi 
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