Röstförklaring över översiktsplan för Knivsta kommun från
Miljöpartiet de gröna i Knivsta
Miljöpartiet ställer sig bakom Översiktsplan 2017, men vill göra följande medskick.

Genomförandetid och utblick
Planens långa genomförandetid, ett sikte på 2035 och med utblick mot 2050, gör med
nödvändighet att planen blir väldigt allmänt hållen och rent av otydlig.
Eftersom denna ÖP dessutom är så allmänt hållen och är tänkt att ersätta FÖP anser vi även
att det efter planens antagande måste startas upp ett arbete med en ny stadsplan/FÖP för
Knivsta/Alsike, som på ett mer konkret sätt visar hur kommunen tänker sig att tätorten ska
växa fram på 5 och 10 års sikt. Vi kommer att yrka på detta då ÖP ska antas i fullmäktige.

Långsiktigt hållbar utveckling
Avsnittet om hållbar utveckling och klimatförändringar anser vi fortfarande vara allt för kort
och handlar bara om hur kommunen ska undvika problem med översvämningar, ras och
skred. Här bör det också beskrivas effekter av långvariga värmeböljor och torka dels hur
kommunen ska arbeta proaktivt för att dessa situationer inte ska uppkomma, t.ex. genom
att undvika för mycket hårdgjorda ytor, och dels skriva om hur kommunen ska arbeta för att
minska sin negativa påverkan på klimatet.

Natur och grönområden
Knivsta är känt för sin tillgång på stadsnära skog och naturmiljö i tätortsnära lägen och
många olika skogs- och naturområden på landsbygden. Här finns flera sammanhängande
skogsområden som Lunsen och Kölängen, vilka lämpar sig både för rekreation och
friluftsaktiviteter av olika slag. Planer på att skydda några av dessa områden har ofta
diskuterats, men sällan kunnat realiseras trots att kommunen ofta äger den mark som kan bli
aktuell som kommunalt naturreservat. Ett undantag är det nyligen antagna beslutet att göra
Gredelby hagar och Trunsta träsk till Knivstas första kommunala naturreservat.
Medan dessa naturvärden får stor plats i vårt senast antagna styrdokument (FÖP), så anser
Miljöpartiet att dessa frågor behandlas mer styvmoderligt i ÖP. Detta är märkligt då
kommunen nyligen tagit fram och antagit en grönstrukturplan som kommer att vara en del
av ÖP. Värdefulla skogsområdena i tätorten liksom de skogsdungar och s.k. kilar som finns
här måste tas hänsyn till vid exploatering. När nu grönstrukturplanen blir en del av ÖP måste
ÖP harmoniera med denna. Därför är det bra att nu hela Boängsskogen markeras som
grönstråk i slutversionen.
Det är bra att man pekar ut viktiga grönstråk i kartmaterialet. Vi anser dock att det krävs en
större detaljering av grönstrukturen närmast bebyggelse. För att bevara de gröna stråk som

ännu finns i tätorten måste de gröna stråk som finns inom prioriterade utvecklingsområden
definieras och beskrivas i översiktsplanen. Vid planläggning finns en uppenbar risk att
grönområden/grönstråk försvinner eftersom det ofta är utveckling av bebyggelse som är
drivkraften bakom en planläggning. Risken för att viktiga gröna länkar för rekreation,
spridningsvägar för flora och fauna och andra ekosystemtjänster, förstörs är uppenbar För
att behålla de gröna korridorerna behöver vi tänka på att skapa buffertzoner genom
stödplanteringar som bidrar till stråk för djurlivets och den biologiska mångfaldens
fortlevnad. Vi tycker därför även att det bör finnas ytterligare minst ett markerat grönstråk.
Viktigast är ett stråk från Hammaren, via Nydal, till Ängbyskogen.

Befolkningsutveckling i kommunen
Miljöpartiet anser att det är positivt att kommunen växer och fler får möjligheten att bo i vår
kommun. Ökad befolkning förbättrar också förutsättningar för gemensam infrastruktur och
kommersiell service. Men den mycket snabba befolkningstillväxten innebär också
påfrestningar för Knivsta kommun, bland annat då den ställer stora krav på investeringar i
infrastruktur, barn- och äldreomsorg och skola. De gångna årens snabba befolkningstillväxt
torde vara en viktig orsak till att den kommunala ekonomin försämrats – till exempel har
kommunkoncernens låneskuld per invånare mer än fördubblats under de gångna fem åren
medan koncernens soliditet försämrats kraftigt. Vi vill ta fram underlag för hur att en fortsatt
hög befolkningstillväxt kan bli ekonomiskt hållbar och efterlyser en djupgående analys av de
ekonomiska förutsättningarna för olika scenarier för kommunens befolkningsutveckling.

För miljöpartiet i Knivsta
Kerstin Umegård, ledamot SUN

Röstförklaring och yrkanden rörande
Översiktsplan 2017
En översiktsplan ger en politisk viljeinriktning om kommunens utveckling på en
övergripande nivå. Arbetet har skett under lång tid och resultatet är någon slags
politisk ”minsta gemensamma nämnare”. Det innebär att alla politiska partier i olika
grad fått kompromissa om innehållet.
För KDs del innebär det att vi anser att översiktsplanen i många delar är ok. Inom vissa
områden avviker dock översiktsplanen från KDs politik och vision för kommunen. För
KDs del innebär det att vi även framgent kommer arbeta för att kommunen utvecklas i
enlighet med KDs vision för Knivsta kommun.

Kristdemokraternas vision för Knivsta
kommun
Så utvecklar vi Knivsta till en trivsam småstad med levande landsbygd
Knivsta växer och förändras. Det som för några få år sedan var ett nedlagt sågverk har
nu blivit hem för åtskilliga Knivstabor. Utvecklingen går fort och åsikterna om hur
kommunen ska utvecklas varierar.
Kristdemokraterna har sedan en tid haft samtal, möten och dialog med
kommuninvånare för att utveckla vår syn på hur vi vill att kommunen utvecklas till
2035. För oss är det av stor vikt att vårt samhälle är både trivsamt, levande och
funktionellt. Våren 2016 presenterade vi därför vår vision för utveckling av
kommunen.
Vi vill att Knivsta utvecklas till en trivsam småstad med en levande landsbygd. För att
gå från ett stationssamhälle till en levande och trivsam småstad vill vi att Knivsta
centrum byggs lite tätare med fokus på lokaler för näringsverksamhet. Det i sin tur
ökar dagbefolkningen som ger det underlag för restauranger, caféer och butiker som
efterfrågas av många Knivstabor.

Vi vill bygga 2-6 våningar högt. Knivstabon ska kunna vara stolt över sin ort och trivas
med att vistas i de centrala delarna.
Istället för att som idag, låta järnvägen vara en barriär genom Knivsta, vill vi i samband
med utbyggnad till 4-spår, gräva ned järnvägen och bygga över. På så sätt försvinner en
barriär, bullret minskar och vi kan utveckla en levande och trivsam småstad. För att
utveckla det framtida Nydal behövs också en ny väg som ansluter E4:an sydöst om
Säbysjön.
Vi vill också utveckla Knivstaån med större vattennärvaro och en strandpromenad. Vi
utgår från barns perspektiv och en mänsklig skala för allt som planeras. Plats för lek,
idrott, natur och kultur är viktiga delar av den trivsamma småstaden.
I Alsike fortsätter vi att utveckla villasamhället och bygger vidare med
småhusbebyggelse i en vid ring runt Trunsta träsk. I närtid behöver det byggas en
motorvägsav/påfart i Halmby. På så sätt minskas trafikflödet genom Alsike samtidigt
som landsbygden i och kring Lagga och Östuna får närmare till Uppsala.
Istället för en framtida tågstation i Alsike binder vi orterna samman med bättre
kommunikationer och en gång och cykelväg längs järnvägen. Detta underlättar både
för tågpendlare och de som arbetar eller går i skola i Knivsta.
Knivsta kommun är rik på landsbygd. Vi vill arbeta för att utveckla nya
landsbygdsbyar. Här finns plats för många fler.
Vi vill också utveckla vår närhet till Mälaren genom en gång och cykelväg till Ekoln där
vi gärna ser en framtida småbåtshamn.
Knivsta kommuns kvalitéer, vårt läge med närhet till natur, kulturmiljö och vatten
utvecklas och tillvaratas med omsorg för att vår kommun ska bli ännu bättre att bo i.
Kristdemokraternas vision är ett Knivsta där alla kan trivas.

Väsentliga avvikelser mellan
översiktsplanen och Kristdemokraternas
politik
Nedgrävd järnväg och Alsike station
Järnvägen genom Knivsta utgör idag en barriär som förvårar skapandet av ett
sammanhållet och kommersiellt livskraftigt centrum. Vid en eventuell utbyggnad till
fyra spår kommer också mängden buller öka genom den ökade trafikmängden.
Kristdemokraterna vill i samband med utbyggnad till fyrspår utreda förutsättningarna
för att gräva ner järnvägen och däcka över. På så sätt minskar barriäreffekten och
bullret minskar. Detta bör till stora delar kunna finansieras genom att man ej behöver
ett antal framtida broar över järnvägen.
Förutsättningarna för på vilket sätt en järnvägsstation i Alsike påverkar tågtrafiken och
utvecklingen av livskraftigt och levande centrum är ej utredda. Att bygga en station i
Alsike kommer påverka flödet av resande från både Knivsta och Alsike. Huruvida detta
påverkar resandeunderlaget för att fortsatt säkerställa skipstop-tågstopp (dagens SJtåg) är osäkert och behöver utredas. Från KDs sida är det mycket angeläget att
säkerställa att dagens skipstop-tåg fortsätter köra från Knivsta. Vidare kommer
tågstopp i Alsike och Bergsbrunna öka restiden till Uppsala.
KD är därför osäkra på huruvida ett tågstopp i Alsike är en bra idé. Vi skulle därför
troligt hellre omprioritera de medel som är avsatta för en järnvägsstation i Alsike till
att istället gräva ned och bygga över järnvägen i Knivsta samtidigt som vi säkerställer
snabbare infrastruktur (m bl a gång och cykelväg-väg) längs järnvägen.
Detta är dock frågor som djupare behöver utredas innan slutligt ställningstagande.

Trafik
I samhällsbygget behöver olika trafikslag samverka. I Knivsta kommun bör gång-,
cykel, kollektivtrafik och biltrafik alla utgöra ett naturligt inslag i samhällsplaneringen.
Det ska vara enkelt och naturligt för gång och cykeltrafikanter att gå och cykla samt att
ansluta till

kollektivtrafik. Likaväl ska vara enkelt för biltrafik att åka till och parkera i
kommunens tätorter.
Kristdemokraterna anser att översiktsplanen i alltför stor grad är bilfientlig. Att kunna
nyttja bil är en förutsättning när man bor i en blivande småstad med många som
dagligen pendlar. Utan bil försvåras livsförutsättnigarna för många av kommunens
invånare. Kristdemokraterna anser därför att kommunens samhällsplanering i större
grad måste beakta biltrafik än vad nuvarande översiktsplan gör.

Parkeringar
I en ort som Knivsta behövs parkeringar både för handel, för de som pendlar till och
från sina arbeten och för boende. Kristdemokraternas uppfattning är översiktsplanen ej
tillgodoser behovet av parkeringar i erforderlig omfattning. Tanken på att bygga
parkeringshus för pendlare anser vi ej är önskvärd då det kraftigt torde öka totala
månadskostnaden för de som pendlar. Vår uppfattning är därför att kommunen i
samhällsutformningen i högre grad måste beakta behovet av parkeringar för boende,
för pendlare samt för handeln.

Vatten och avlopp
VA-planen kommer orsaka både kommun och många småhusägare orimliga och
onödiga kostnader. Kristdemokraterna i Knivsta har arbetat för att va-lagsstiftningen
ska ändras. Regeringen har därför tillsatt en utredning för att revidera lagstiftningen. I
avvaktan på ny lagsstiftning bör kommunen införa ett moratorium avseende
utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp utanför tätorterna. Kristdemokraternas
uppfattning är därför att va-planen ej bör antas.
Se kristdemokraternas yrkande och reservation till samhällsutvecklingsnämndens
beslut om VA-plan den 20 mars 2017.

Björn-Owe Björk (KD)

Varför va-planen ej bör antas.
För oss kristdemokrater är det viktigt att fastighetsägare har godkänt vatten och
avlopp.
Tyvärr finns stora problem med hur dagens va-lagstiftning är utformad och hur
rättspraxis utvecklats. Idag regleras vatten och avlopp av tre lagar - miljöbalken,
anläggningslagen och vattentjänstlagen. Dessa tre lagar harmonierar inte och
rättspraxis av framförallt vattentjänstlagens 6 § har utvecklats till att bli ett stort
hinder både för bostadsbyggande utanför tätorter samtidigt som det försvårar
åtgärdandet av ett stort antal ej godkända enskilda avlopp.
Problemet är att anläggningslagens möjlighet till va-samverkan ”juridiskt krockar” med
vattentjänstlagen krav om att det alltid ska vara kommunalt ansvar för vatten och
avlopp i större sammanhang.
I utredningen (SOU 2004:064) som föregick lagen fanns utrymme för att kommuner
att i de fall det ansågs lämpligare låta fastighetsägarna ordna vatten och avlopp genom
va-samverkan i enlighet med anläggningslagen. Denna möjlighet togs dock inte med i
vattentjänstlagen.
Att hantera konsekvenserna av att dessa lagar inte hänger ihop kostar idag både
enskilda fastighetsägare och va-kollektiv stora summor, försvårar byggnation på
landsbygden/utanför tätorter samt försvårar åtgärdandet av ej godkända enskilda
avlopp.
Dessa problem gör att Kristdemokraterna i Knivsta arbetar för att få denna lagstiftning
reviderad.
Konsekvenserna av att anta föreslagen va-plan för Knivsta kommun och följa
nuvarande lagstiftning innebär att stora delar av de som bor på kommunens landsbygd
kommer tvingas till höga kostnader för vatten och avlopp. Detta trots att de idag redan
är skyldiga att ha godkänt vatten och avlopp enligt miljöbalken.
Lagarna harmonierar således ej. Kristdemokraternas uppfattning är att kommunen ska
ej påtvinga småhusägare dessa kostnader när lagstiftningen så uppenbarligen är
felkonstruerad.
Kristdemokraterna yrkar därför att va-planen ej ska antas.
Björn-Owe Björk (KD) Oscar Hahne (KD)

Särskilt yttrande

Översiktsplan 2017

Till samhällsutvecklingsnämnden

2017.12.04

Vänsterpartiet ställer sig bakom förslag till Översiktsplan 2017 med
följande tillägg:
Befolkningsökning

Vänsterpartiet står kvar vid synpunkten att vi behöver bli tydliga med hur mycket
vi vill växa och därför behöver sid 11 ha en tydligare skrivning om vilket
alternativ som gäller för Knivsta. Vårt förslag är en utbyggnad som ger ungefär
2,6 procents tillväxt vilket de första åren skulle motsvara cirka 300 lägenheter per
år varav vi vill se minst 100 som hyresrätter i Knivstabostäders regi.
Detta stöds även av förslag till beslut av förhandlingen med staten.
Färja mellan Håbo och Knivsta kommuner
I planen nämns att Knivsta är öppen för möjligheten till en färjeförbindelse
mellan Västersjö och Skokloster i Håbo kommun. Vänsterpartiet är mycket
kritiskt till detta förslag. Att öka biltrafiken i detta känsliga område, med
riksintresse Mälaren, mängder av fornminnen och redan kända avloppsproblem,
är inget vi ser som viktigt. Det är enligt vår uppfattning varken ekologiskt eller
ekonomiskt hållbart.

Ekodukt till Kölängen

I linje med trafikstrategin vill vi att planen blir tydligare beträffande gång- och
cykelväg till fritids- och rekreationsområdet vid Kölängen. Vi menar att det bästa
vore en ekodukt över Gredelbyleden för barn och unga från Nydal, Knivsta tätort,
Ängby, Högåsen och Alsike. Den ekodukten skulle även underlätta för djurlivet
att komma ner till sjön.
Vår synpunkt stöds även av planen på sid 50 där det finns att läsa: ”I Knivsta ska
lokaler och anläggningar för kultur och andra fritidsaktiviteter lokaliseras i
centrala lägen, ha god tillgång till kollektivtrafik och vara tillgängliga med gång
och cykel på ett trafiksäkert sätt.”

Christer Johansson (V)
ersättare KS

Vänsterpartiet Knivsta
Box 60, 741 22 Knivsta
knivsta.vansterpartiet.se
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Samhällsutvecklingsnämnden

Översiktsplan för Knivsta kommun 2017
SUN-2017/305
BMK 2017-234
Förslag till beslut
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar
att godkänna förslag till ”Översiktsplan för Knivsta kommun 2017”
att samhällsutvecklingsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå
kommunfullmäktige att anta den godkända Översiktsplanen, samt
att beslutet justeras omedelbart.
Sammanfattning
Den nya översiktsplanen för Knivsta kommun är vägledande och ska fungera som underlag
för beslut om detaljplaner och bygglov med flera. Knivstas översiktsplans tidshorisont
sträcker sig till 2035 och har utblick ända till 2050. Översiktsplanen 2017 utgår från Knivstas
vision 2025 och de förutsättningar och åtgärder som är viktiga för att förverkliga den.
Bakgrund
Den 28 april 2015 beslutade samhällsutvecklingsnämnden att ta fram en ny
kommuntäckande översiktsplan för Knivsta kommun. En översiktsplan ska vara aktuell och
redovisa hur kommunen ska utvecklas på lång sikt. Knivsta kommun bedömer att
”Översiktsplan för Knivsta kommun 2006” och ”Fördjupad översiktsplan för Knivsta och i
Alsike tätorter 2012” i stor grad är inaktuella. De båda dokumenten ska därför ersättas av en
ny aktuell översiktsplan som på ett bättre sätt redovisar kommunens vision och strategier för
utveckling.
Samråd för översiktsplanen pågick i en månad under perioden 3 maj - 3 juni 2017. Efter
samrådet sammanställdes de synpunkter som kommit in och planförslaget omarbetades.
Därefter ställdes översiktsplanen ut igen, denna gång som utställningshandling. Utställningen
pågick under två månader mellan 21 augusti och 22 oktober 2017. Under utställningen fanns
det återigen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Efter utställningen gjordes de
sista förbättringarna och ändringarna, för att därefter utmynna i en antagandehandling av
översiktsplanen.
Planen går inte in djupt i detaljer utan visar på riktlinjer och grova drag gällande den framtida
utvecklingen. I översiktsplanen redovisas bland annat var kommunen föreslår att nya
bostads-, handels- och industriområden ska ligga i framtiden eller var nya vägar, cykelstråk
eller parker ska utvecklas. Översiktsplanen består av tre huvuddokument och tre bilagor (Del
1: Översiktsplan 2017 - Mot år 2035 med utblick mot 2050, Del 2: Översiktsplan 2017 Knivsta idag, Del 3: Miljökonsekvensbeskrivning och Del 4. Utställningsutlåtande.)
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Del 1. innehåller beskrivning av framtida utveckling och kommunens viktigaste
ställningstaganden. Del 2. är en nulägesdel, som beskriver Knivsta och alla allmänna
intressen som kommunen har att ta hänsyn till vid utvecklingen. Del 3. är en
miljökonsekvensbeskrivning av översiktsplanen. Del 4. innehåller alla synpunkter som inkom
under utställningsskedet samt kommentarer till dessa. De tre bilagorna till översiktsplanen är:
”VA-plan för Knivsta kommun”, ”Grönstrukturplan Knivsta kommun 2016” och
”Dagvattenstrategi för Knivsta kommun”.
Ekonomisk konsekvensanalys
Beslut att anta en ny översiktsplan bedöms inte innebära några direkta kostnader för
kommunen.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Emma Lundbergh
Samhällsutvecklingskontoret
Beslutet ska expedieras till:
Akten
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år att
betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Kommunens övergripande planering påverkar barn. Detta då det är kommunens framtida
utveckling som hanteras.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?
Barnens bästa har tagits i beaktande vid alla stora beslut gällande kommunens framtida
utveckling och varit en del i arbetet med att skapa en social hållbar utveckling för
kommunen. Tidigare arbete med översiktsplanen där barnperspektivet var en stor del av
arbetet har används som underlag för att inkludera barnens perspektiv.
3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
Några intressekonflikter bedöms i användandet och tolkningen av översiktsplanen. Då
det inte är ett juridiskt bindande dokument kan avvägningar och intressekonflikter
hanteras när de uppstår i senare skeden.
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.
Barn har inte tillfrågats specifikt men det har varit fritt att lämna synpunkter under både
samråd och utställning.

DEL 1

ÖVERSIKTSPLAN

2017
Mot år 2035 med
utblick mot 2050

ÖVERSIKTSPLAN 2017
Mot år 2035 med
utblick mot 2050
Antagandehandling
Översiktsplanen består av följande handlingar:
Del 1: Översiktsplan 2017 – Mot år 2035 med utblick mot 2050
Del 2: Översiktsplan 2017 – Knivsta idag
Del 3: Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Del 4: Utställningsutlåtande
Bilagor:
• VA-plan för Knivsta kommun
• Dagvattenstrategi för Knivsta kommun
• Grönstrukturplan för Knivsta kommun
Alla planhandlingar finns tillgängliga på
kommunens webbsida knivsta.se/oversiktsplan
Översiktsplanens del 1, 2 och 4 har tagits fram av Knivsta
kommun i samarbete med WSP Analys & Strategi, Stockholm.
Översiktsplanens del 3 (MKB) har tagits fram av Tyréns AB.
Foton: Knivsta kommun och WSP Analys & Strategi
om inget annat anges.
Kartor och illustrationer: WSP Analys & Strategi
2017-11-27
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Om översiktsplanen 2017

Samrådet var det första tillfället där planförslaget presenterades, det fanns då möjlighet att lämna synpunkter och påverka översiktsplanens innehåll. Samrådet
pågick mellan den 3 maj och den 3 juni 2017. Under
denna tid inkom drygt 130 yttranden, varav nästan

Sammanlagt inkom drygt 300 enskilda yttranden
under både samrådet och utställningen. Dessa påverkade innehållet och slutresultatet, det vill säga antagandehandlingen av ”Översiktsplan 2017 för Knivsta
kommun”. Översiktsplanen antogs av Knivstas kommunfullmäktige den 13 december 2017. I samband
med antagande av översiktsplanen antogs även tre
tillhörande bilagor till översiktsplanen: ”Grönstrukturplan för Knivsta kommun”, ”VA-plan för Knivsta
kommun”och ”Dagvattenstrategi för Knivsta kommun”.
Översiktsplan 2017 består av dessa huvuddokument:
• Del 1: Översiktsplan 2017 - Mot år 2035 med utblick mot 2050
• Del 2: Översiktsplan 2017 - Knivsta idag
• Del 3: Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
• Del 4: Utställningsutlåtande

ÖV

Efter omarbetningen av planförslaget ställdes översiktsplanen ut på utställning som var nästa steg i
planeringsprocessen. Utställningen pågick under
två månader, mellan den 21 augusti till 22 oktober
2017. Under denna period inkom drygt 170 yttranden, varav cirka 140 från privatpersoner. Efter utställningen har inkoma yttranden samanställts. Därefter
reviderades översiktsplanen, för andra och sista gången, utifrån de inkomna synpunkterna.

Del 1 innehåller beskrivning av den framtida utvecklingen och kommunens viktigaste ställningstaganden. Del 2 beskriver Knivsta idag och de allmänna
intressen som kommunen tar hänsyn till i den framtida utvecklingen. Del 3 beskriver vilka konsekvenser
genomförandet av översiktsplanen kan ha på miljön.
Del 4 innehåller alla synpunkter inkomna under utställningen och kommentarer till dessa. Allt material
finns tillgängligt på kommunens hemsida knivsta.se/
oversiktsplan.
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En viktig förutsättning för att framtagandet av översiktsplanen skall bli en demokratisk process är att få
en så bred förankring som möjligt. Översiktsplanen
har därför under processens gång kommunicerats
med kommunens medborgare, företag, föreningar,
organisationer och myndigheter. Vid två olika tillfällen har alla fått möjlighet att lämna synpunkter på
förslaget till översiktsplanen.

100 från privatpersoner. Efter samrådet sammanställdes synpunkterna och förslaget omarbetades.

NY

Denna översiktsplan är ett resultat av ett flerårigt
planeringsarbete. Översiktsplanen redovisar beskrivningar av den kommande önskvärda utvecklingen i
kommunen. ”Översiktsplan 2017 för Knivsta kommun” är ett vägledande dokument och fungerar som
underlag för beslut om program, detaljplaner och
bygglov. Översiktsplanen utgår från Knivstas vision
2025 samt från förutsättningar och åtgärder som
är viktiga för att förverkliga visionen. En översiktsplan går inte för djupt ner i detaljer utan redovisar
riktlinjer och i grova drag den framtida önskvärda
utvecklingen. Kartorna är därför inte detaljerade och
ska inte läsas med absoluta gränser. Knivstas översiktsplans tidshorisont sträcker sig till 2035 och har
utblick mot 2050.

Förord
Knivsta är en av Sveriges snabbast växande kommuner i hjärtat
av Sveriges mest expansiva region. Här finns stora möjligheter till
fortsatt utveckling.
Knivsta har ett attraktivt läge med en god infrastruktur för tåg, bil
och flyg med ett tidsavstånd på 6 minuter till Arlanda, 8 minuter
till Uppsala och 28 minuter till Stockholm. Detta gör att många
människor vill flytta till vår kommun som också erbjuder en vacker natur och närhet till många attraktiva grönområden.
Kommunens nuvarande vision som fastställdes av kommunfullmäktige år 2013, ser fram till 2025 och tar sikte på att kommunen då har 20 000 - 25 000 invånare samt att en ökad andel av
befolkningen arbetar i kommunen. ”Översiktsplanen för Knivsta
kommun 2017 – Mot år 2035 med utblick mot 2050” tar sikte på en kommun som fortsätter att växa, där framförallt Knivsta
och Alsike tätorter börjar växa ihop. Översiktsplanen möjliggör
även en utveckling utanför de två stora tätorterna i kommunen.
Ett livskraftigt företagande ska utvecklas både i tätorten och på
landsbygden. Översiktsplanens utmaning är att kombinera fortsatt utveckling av kommunen samtidigt som närheten till en rik
naturmiljö värnas.
Översiktsplanen berör alla Knivstabor och därför har alla fått
chansen att vara delaktiga i arbetet med framtagandet av översiktsplanen och lämna sina synpunkter på planförslagen. Översiktsplanen ger en övergripande riktning för kommunens framtida planläggning och underlättar kommande detaljplanearbete i
förhållande till statliga myndigheter.
Klas Bergström
Kommunstyrelsens ordförande

SÅ HÄR GICK PROCESSEN ATT TA FRAM ÖVERSIKTSPLANEN TILL

START

April 2015

Framtagande av
planförslag

SAMRÅD

3/5-3/6 2017

UTSTÄLLNING
21/8-22/10 2017

ANTAGANDE
December 2017

Första utställning

Andra utställning

Översiktsplanen antas

Insamling av
synpunkter
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synpunkter

Sammanställning av
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av planförslaget

Redovisning av hur
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planförslaget

4/12 2017
Samhällsutvecklingsnämnden (SUN) godkännande av
översiktsplanen
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11/12 2017
Kommunstyrelsen
(KS) – beredande av
översiktsplanen till
Kommunfullmäktige
13/12 2017
Kommunfullmäktige
(KF) – antagande av
översiktsplanen

Läsanvisning till översiktsplanens kartor
På de två kommande sidorna finns två kartor som visar
Knivsta kommuns markanvändning och stadsutvecklingsstrategier. Den första kartan visar hela kommunen och den
andra visar tätorterna Knivsta och Alsike. Kartorna är schematiska och gränserna skall därför inte läsas som absoluta.
Läsanvisningen hjälper till att förstå hur man ska läsa och
förstå kartorna.
Prioriterade utvecklingsområden för bebyggelse är de områden som Knivsta vill utveckla de kommande åren. Fokus
ligger på att förtäta och utvidga Knivsta och Alsike tätorter,
utifrån den mörkare röda markeringen på kartan. De markerade områdena kommer inte enbart bestå av bebyggelse,
utan även av gator, gång- och cykelvägar, grönområden
som alla blir delar av den funktionella staden.
Utvecklingsområden för bebyggelse (utveckling på sikt).
När Knivsta och Alsike tätorter har växt och förtätats är nästa steg att planera för att tätorterna fortsätter växa mot varandra. På sikt kommer de att växa ihop, utifrån den ljusare
röda markeringen på kartan.
Utvecklingsområde för bebyggelse utanför tätorter. Knivsta och Alsike tätorter är de prioriterade utvecklingsområdena i kommunen de kommande åren men det ska även
finnas möjlighet att fortsätta utveckla Knivstas levande
landsbygd. Vid utveckling på landsbygden prioriteras byarna Vassunda, Lagga, Östuna/Spakbacken och Husby-Långhundra med deras närmaste omgivningar. Ortsmarkeringen på kartan är schematisk, den markerar inte specifika
platser inom orten.

Utvecklingsområde för verksamheter. Knivsta vill öka
andelen arbetsplatser i kommunen och har som mål att
möjliggöra etablering av fler verksamheter i kommunen.
Ar ligger inom markeringen för ”prioriterade utvecklingsområden för bebyggelse” och är det område som kommer
att utvecklas i första hand. På sikt finns det även möjlighet att utveckla ett nytt verksamhetsområde söder om Nor,
detta förutsätter att en ny av- och påfart till E4:an byggs i
södra delen av kommunen. Markeringen söder om Nor är
schematisk och pekar inte ut en specifik plats, den måste
utredas vidare när det blir aktuellt. Utöver det ska kommunen möjliggöra verksamhetsutveckling på landsbygden där
det passar platsens förutsättningar. Verksamheter på landsbygden kan exempelvis utvecklas i de delar av kommunen
som berörs av flygbuller. Dessa ytor är markerade med två
olika gråa fält på kartan. Där är det inte möjligt att utveckla
ny bostadsbebyggelse utan endast verksamheter, som exempelvis i delar av Husby-Långhundra socken.
Kopplingar mellan utvecklingsområden med bebyggelse
och kommunikationer. På sikt ska kopplingen mellan tätorterna och markerade byar stärkas. Det görs inom områden som markeras med streckade pilar på kartan. Det kan
till exempel handla om ny bebyggelse, kollektivtrafikutbyggnad och nya cykelstråk. Utbyggnaden är i vissa fall beroende av utvecklad infrastruktur, så som förbättrade vägar
eller utbyggnad av vatten och avlopp. Pilmarkeringar betyder inte att det ska finnas bebyggelse längs hela sträckan
som markeras. Bebyggelsen kommer att kunna utredas på
vissa ställen längs markeringen som kommunen preliminärt bedömer som lämplig för bebyggelse. Vissa delar av
områden där pilarna är markerade ingår i riksintresseområden och det betyder att inom dessa områden råder en

rad restriktioner och speciell hänsyn och försiktighet ska
tas vid utveckling och nybyggnation i dessa områden. Pilen
söder om Knivsta tätort, som markerar ”ny passage förbi
spåren”, är en schematisk markering. Den geografiska placeringen har inte utretts och förutsätter en ny av- och påfart
till E4:an.
Utbyggnad av infrastruktur. Knivsta kommun verkar för
fyra större infrastrukturprojekt i kommunen. En utbyggnad av järnvägen till fyra spår genom kommunen, istället
för dagens två, skulle möjliggöra en pendeltågsstation i
Alsike, där en ny knutpunkt då kan etableras. Knivsta vill
även ha två nya av- och påfarter till E4:an. En i den norra delen av kommunen som kopplar till Alsike och Lagga
kyrkby och på sikt även en i södra delen av kommunen
som kan avlasta trafik genom Knivsta tätort och försörja ett
nytt verksamhetsområde söder om Nor. Markeringarna för
ny infrastruktur är schematiska och behöver utredas vidare
geografiskt innan specificerade platser kan pekas ut.
Centrum. Knivsta centrum, som är markerat på kartan
med en mörkgrå ruta, är och ska förbli det enda centrumet
i kommunen. Förutom bostäder ska nya kontor, handeloch kulturverksamheter ges plats i centrum och bebyggelsetätheten vara högst i kommunen.
Viktiga tätortsnära grönområden. Inom tätorterna pekas
sex naturområden ut som särskilt viktiga. Dessa ska vara en
del av tätorternas framtida struktur och tillgängliggöras för
Knivstas invånare. Några av områdena kommer på sikt att
omvandlas till parker eller parkliknande grönområden som
möjliggör rekreation, samtidigt som viktiga gröna samband
behålls och stärks.

Uppsala
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1 Framtida utveckling i Knivsta kommun
Knivsta är en av landets snabbast växande kommuner.
En fortsatt stor befolkningstillväxt under de kommande åren innebär att Knivsta står inför ett omfattande
stadsbyggande med flera nya bostäder, arbetsplatser
samt offentliga miljöer som torg och parker. Det behövs exempelvis cirka 370 nya bostäder per 1000 nya
invånare under förutsättning att det i snitt även fortsättningsvis bor 2,7 personer/hushåll i Knivsta. Detta
ställer krav på kommunen att även bygga nya förskolor, skolor, idrotts- och kulturanläggningar, anlägga
nya parker, lekplatser, rekreationsytor och planera
service för kommunens invånare.
De nya bostäderna kommer i huvudsak att planeras
inom centralorterna Knivsta och Alsike. En del kommer även att byggas i Lagga kyrkby, Vassunda och
Spakbacken/Östuna. Enstaka hus kommer att kunna
byggas utanför kommunens tätorter och de nämnda
byarna. På sikt kommer även en del av byggnationerna att ske längs stråk mellan de två centralorterna och
byarna.
Hur snabbt antalet invånare i Knivsta kommun kommer att öka beror på flera faktorer, både på interna
(kommunala) och på externa faktorer. Översiktsplanen ska kunna fungera som ett vägledande planeringsdokument, både om befolkningstillväxten är
hög men också om den är låg. För att underlätta fortsatt planering i kommunen används två typer av begrepp i översiktsplanen. Begreppen beskriver planerade satsningar och investeringar. De satsningar som

ligger närmare i tid kallas för ”prioriterade” medan
de satsningar som kommer att bli viktigare i framtiden beskrivs med orden ”på sikt”.
Den kraftiga befolkningsökningen tillsammans med
Knivstas centrala läge i närheten av Stockholm, Uppsala och Arlanda flygplats är de faktorer som har störst
betydelse för Knivstas näringslivsutveckling. En stor
del av tillkommande verksamhetslokaler, speciellt de
mer ytkrävande, kommer att planeras i Ar, ett område som redan idag fungerar som verksamhetsområde. Ars placering intill motorväg E4 tillsammans
med stora oexploaterade ytor möjliggör flera nya
etableringar. På sikt kan även ett område som ligger
söder om Nor innehålla verksamheter.
Den växande efterfrågan på stationsnära lägen för
kontorslokaler och kunskapsintensiva verksamheter
innebär att de mest attraktiva platserna i regionen

blir allt dyrare. Detta skapar en chans för Knivsta
tätort som är strategiskt placerad centralt i Stockholmsregionen. Knivsta centrum, med sin tillgång
till järnvägsstation, kommer att kunna locka kontorsverksamheter och expansiva företag som söker sig till
stationsnära lägen men som inte nödvändigtvis behöver hyra eller äga dyrare kontor i centrala Stockholm
eller Uppsala.
En klar majoritet av de, i kommunen, pågående planerna möjliggör bebyggelse i Knivsta tätort samt i Alsike. Översiktsplanen möjliggör att kommunen kan
tillgodose bostadsbehovet fram till år 2035 inom de
prioriterade utvecklingsområdena och visar på möjligheter för fortsatt utbyggnad även fram till år 2050.
Detta är möjligt under förutsättning att Knivsta kommun, på ett effektivt sätt, använder kommunens mark
och planerar täta och integrerade stadsstrukturer.
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2 Knivstas vision
VISION 2025

Vision 2025

”Den moderna och kunskapsintensiva
småstaden med förankring i en
aktiv och levande landsbygd – mitt i
tillväxtregionen Stockholm-Uppsala
– skapar attraktionskraft både för
boende och företag och befäster
Knivsta som en föregångskommun
för det hållbara samhället. ”

Knivstas vision, som beskrivs i molnet till höger, fastställdes av
kommunfullmäktige under år 2013. Den är grunden till Knivstas
utveckling och utgångspunkten i arbetet med den kommunövergripande översiktsplanen.
Knivstas identitet

•
•
•
•
•
•
•

En växande kommun
En kommun öppen för förändringar
En modern småstad och en levande landsbygd i samverkan
En del av tillväxtregionen Stockholm-Uppsala
En föregångskommun och mötesplats för ett hållbart samhälle
Ett näringsliv i utveckling med fler kunskapsintensiva företag
En ökande andel av befolkningen arbetar i Knivsta

Hållbar utveckling

Ekonomiskt

Ekologiskt

Socialt

Utvecklad infrastruktur

Arbete

Lärande

Livskvaliet

Bra kommunikationer

Energi och miljö

Entreprenörskap
Lokal energiproduktion

Fler jobb i Knivsta

Landsbygd i utveckling
Besöksnäring och
närturism

Hög kvalitet på skolans
utbildning

Livslångt lärande

Lära ut och lära in

Delaktighet

Folkhälsa

Aktivt föreningsliv

Fungerande
kollektivtrafik

Demokrati
Livspussel
Boendemiljö
Fritid och kultur
Valfrihet

Mångfald av
boendeformer

Fokusområden för fortsatt arbete med kommunens vision som matris.

Närodlad mat
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En växande kommun och en
kommun öppen för förändringar
Befolkningsutveckling

Efterfrågan på att bygga bostäder och att bosätta sig i
Knivsta kommun har varit stor sedan flera år. Knivsta
kommun har haft en klart snabbare befolkningsökning än både riket och länet de senaste åren. I nuläget bedömer kommunen att efterfrågan på bostäder
är större än utbudet. Knivsta kommun har en mycket stor andel barn i jämförelse med genomsnittet i
Sverige och på grund av det är barnperspektivet vid
planering i kommunen väldigt viktigt.
Bebyggelseutveckling

Knivsta tätort har en intressant och rik historia. Det
strategiska läget vid de stora kommunikationslederna
har medfört en stark och dynamisk utveckling under
de senaste hundra åren. Det lilla stationssamhället
med ett par hus har först förvandlats till en livlig industriort, sedan till ett tjänstedominerat pendlarsamhälle. Nu håller det på att omvandlas till en dynamisk
och levande stad samtidigt som småstadskaraktären
behålls och förstärks. Prioriterat fram till 2035 är att
tätorterna Knivsta och Alsike ska växa och inrymma
majoriteten av de nya invånarna som flyttar till kommunen. Det ska finnas en blandning av olika hustyper, i varierande höjder och med olika arkitektoniska
uttryck. Ju närmare centrum och järnvägsstationen,
desto högre täthet eftersträvas. När offentliga platser
och lokaler utformas ska plats för offentlig konst ges.

Det är viktigt att tänka på säkra trafiklösningar och att
kommunala verksamheter så som skolor och förskolor lokaliseras i områden intill parker eller grönområden, gärna med bilfria passager eller gångfartszoner
för att möjliggöra en säker miljö och trafiksituation.
På sikt ska Knivsta och Alsike byggas ihop till en
”ringstad” runt naturområdena vid Gredelby hagar
och Trunsta träsk samt Boängsskogen. Bebyggelseutvecklingen ska ske utifrån befintliga tätorter som
med tiden ska växa mot varandra.
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I småstaden Knivsta
harmoniserar ny bebyggelse med den
befintliga bebyggelsen genom en
variation av småhus och tätare stadsbebyggelse med närhet till parker och
naturområden. Staden har ett tätt och
sammanhållet centrum med god tillgång
till handel, arbetsplatser och service.
Karaktären kännetecknas av en stadsmässig bebyggelse i gatulivet och
familjevänliga miljöer

Näringslivsutveckling

Kommunens centrum finns vid järnvägsstationen i
Knivsta tätort. Här kommer det att byggas med en
tätare exploatering. Förutom bostäder ska även kontor, handel och kulturverksamheter ges plats i Knivsta centrum. Kommunen ska locka nya företag och
etableringar till Knivsta centrum. Väster om stationen planeras ett nytt bostadsområde, Nydal. Genom
denna etablering kommer det även på den västra sidan att utvecklas närservice och kontor närmast järnvägsstationen. Alsike kommer också att växa mycket
och erbjuda de boende närservice. Utbyggnaden av
service i Alsike, Nydal och Ar ska komplettera Knivsta centrum.

Levande landsbygd

Omkring 23% av kommunens invånare bor på landsbygden. Ett viktigt mål för kommunen är att Knivstas
landsbygd ska vara en levande del av kommunen där
man kan bo, arbeta och tillbringa sin fritid.
Landskapet är ett resultat av växelverkan mellan naturförutsättningar, politiska beslut och den tekniska,
ekonomiska och sociala utvecklingen. Landskapsbilden är det synliga uttrycket för dessa processer.
Den speglar vår tids men också gångna tiders sätt att
använda landskapet och naturen. I landskapsbilden
sammanfattas det fysiska uttrycket för och de rumsliga sambanden mellan markanvändning, bebyggelsetraditioner, kulturmiljöer i vid bemärkelse och bevarandeåtgärder till en helhet.
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Det öppna landskap vi ser i kommunen är resultatet
av ett aktivt jordbruk. En levande landsbygd är med
andra ord en förutsättning om vi vill behålla öppna
landskap.

Vad innebär organisk tillväxt?
Organisk tillväxt innebär att staden eller samhället planeras och växer utifrån den befintliga
bebyggelsens förutsättningar och strukturer. Utvecklingen sker i småskaliga etapper utefter stadens eller samhällets föränderliga behov. På det
viset ökar möjligheterna för framtida anpassning
till ny teknik och nya behov på ett mer hållbart
sätt. Motsatsen till organisk tillväxt är sådan
planering där storskaliga planer tas fram och
färdigställs i en och samma etapp utan möjlighet
för framtida anpassning och utveckling.

Nybyggnation på landsbygden ska ske med respekt
för de som redan bor och verkar där. Vid planering av
bostäder och verksamheter på landsbygden krävs en
genomtänkt avvägning mellan nybyggnation och bevarande av kulturmiljöer, produktiv jordbruksmark
och skogsmark, landskapsbild och naturvärden
för rekreation och friluftsliv. Vid utveckling av bostadsbebyggelse på landsbygden prioriteras följande
landsbygdssocknar: Vassunda, Lagga, Östuna/Spakbacken. Den tillkommande bostadsbebyggelsen ska
ta vara på områdenas specifika förutsättningar och
anpassas till byarnas struktur, karaktär och skala. Tillväxten och bebyggelseutvecklingen ska ske organiskt.
Knivsta kommun är positiv till verksamheter på landsbygden, främst de med koppling till jord- och skogsbruket, så länge detta sker med hänsyn till befintliga
bostäder och framtida intressen kring bostadsutvecklingen. Vid konflikt mellan ny planerad bebyggelse
och befintliga verksamheter eller produktiv jordbruksmark och skogsmark eller verksamheter med koppling till jord- och skogsbruk krävs extra övervägning.
Kommunen ska då väga möjligheten av utveckling
av de areella näringarna samt möjligheten att fortsatt
bedriva verksamhet som bidrar till en levande landsbygd tungt.

En del av tillväxtregionen
Stockholm-Uppsala

Knivsta har ett utmärkt läge för pendling till hela regionen. För att förbättra detta ytterligare vill Knivsta
kommun verka för utbyggnad av Ostkustbanan till
fyra spår samt en ny station i Alsike. I samband med
förbättrade spår måste barriäreffekter minskas.
Motorvägen är en viktig kommunikationslänk i kommunen. Knivsta ska verka för ny trafikplats med avoch påfart till E4:an i kommunens norra del, nordost
om Alsike. För att förbättra tillgängligheten i Knivsta
tätort samt möjliggöra verksamhetsutveckling söder
om Nor ska kommunen även verka för en ny trafikplats med av- och påfart till E4:an i kommunens
södra del. Den södra trafikplatsen bör även kopplas samman med en ny bilpassage över spåren söder
om Knivsta för att avlasta passagen i centrala Knivsta.
Placeringen av dessa trafikplatser är inte utredd varför markeringen på kartan ska ses som ungefärlig.

En föregångskommun och
mötesplats för ett hållbart samhälle

När kommunen utvecklas är det viktigt att det planeras för nya mötesplatser och grönska. Inom tätorterna finns sex områden utpekade som särskilt viktiga
tätortsnära naturområden; Margaretaskogen, Hammaren, Kölängen, Gredelby hagar och Trunsta träsk,
Boängsskogen samt Ängbyskogen. Dessa områden
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ska stärkas och utvecklas i takt med att kommunen
växer. Vissa av dessa områden har kulturhistoriska
värden som ska beaktas. Några av de befintliga naturområden som ligger i tätorten kommer att tillgängligöras och möjligtvis få en ändrad karaktär till mer
parkliknande områden med utrymme för lek, konst
och aktivitet. Centrum ska främst ge plats åt bebyggelse och attraktiva mötesplatser som torg eller mindre parker. Förutom de utpekade områdena behövs
även mindre grönytor och parker inom tätorterna.
En hållbar utvecklingsstrategi för Knivsta kommun
är att det närmaste decenniet i huvudsak fokusera
bebyggelseutvecklingen till tätorten och nyttja den
befintliga strukturen. Genom att integrera ny och befintlig bebyggelse och skapa kontinuitet i bebyggelsen påverkas människors beteende, rörelsemönster
och val av transportmedel. Kommunen kommer att
arbeta för snabb kollektivtrafik mellan Uppsala, Alsike, Knivsta och söderut. Följande prioriteringsordning av trafikslagen gäller vid all planering i Knivsta:
1. Gång- och cykeltrafik
2. Kollektivtrafik
3. Biltrafik
Det ska vara enkelt och bekvämt att gå, cykla eller
resa med kollektivtrafik mellan olika målpunkter.
Knivsta ska utveckla cykelvägnätet i kommunen och
även planera för bra anslutningar från tätorterna till
de större cykelstråken, både inom kommunen och

Sågverkstorget i Knivsta centrum.

från Knivsta mot Uppsala och Sigtuna kommun. Vid
planering av nya områden och omvandlingar av befintliga områden ska fokus ligga på att skapa trygga
miljöer för barn så att de kan gå eller cykla på egen
hand till skolan.

etablera fler kunskapsintensiva företag ska kontorslokaler erbjudas. Knivsta har ett attraktivt läge med närhet till Arlanda, Uppsala och hela Stockholmsregionen. Området vid stationen ska prioriteras för kontor,
handel, kulturverksamheter och service.

En ökande andel av befolkningen arbetar
i Knivsta och näringslivet utvecklas med
fler kunskapsintensiva företag

Nya platser för verksamheter kan etableras i Ar och
på sikt även söder om Nor. Utöver det ska kommunen möjliggöra verksamhetsutveckling på landsbygden där det passar platsens förutsättningar. Kommersiell verksamhet ska fokuseras till de centrala delarna
av kommunen.

Småföretagandet växer snabbt i Knivsta. Kommunen
har haft flest andel nyföretagare i Uppsala län och
ligger även över rikets snitt de senaste åren. För att
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3 Befolkningsutveckling i kommunen
Sedan kommunstarten 2003 har Knivstas befolkning
ökat med cirka 38%, från 12 586 invånare år 2002 till
17 323 år 2016. Det ger en genomsnittlig ökningstakt på 2,3% per år, vilket är tre gånger så högt som
befolkningsutvecklingen i riket under samma period. Den senaste tioårsperioden har Knivsta kommun
vuxit i genomsnitt med 2,5% per år, medan riket har
vuxit med 0,9%. Under samma period har Uppsala
och Stockholms län (de två län som i huvudsak utgör det lokala arbetsmarknadsområdet som Knivsta
kommun tillhör) vuxit i genomsnitt med 1,5% per
år. Knivsta kommun har med andra ord haft en klart
snabbare befolkningsökning än både riket och länet.
Nedan presenteras tre scenarier för den framtida befolkningsutvecklingen. De benämns som ”A”, ”B”
och ”C”:
Befolkningsscenario ”A” − Samma ökningstakt som
i Uppsala och Stockholms län haft i genomsnitt de
senaste 10 åren, vilket innebär en befolkningsökning
på 1,5% per år för perioden 2017-2050. Folkmängden i kommunen ökar till 23 000 personer år 2035
och 28 700 personer år 2050.
Befolkningsscenario ”B” − Samma ökningstakt som
Knivsta kommun har i genomsnitt de senaste 10
åren, vilket innebär en befolkningsökning om 2,5%
per år för perioden 2017-2050. Folkmängden i kommunen ökar till 27 800 personer år 2035 och 40 100
personer år 2050.

Befolkningsscenario ”C” − Följer Knivsta kommuns
befolkningsprognos fram till 2025 och därefter
samma ökningstakt som prognosgenomsnittet vilket
innebär en befolkningsökning om 5% per år för perioden 2017-2050. Folkmängden i kommunen ökar
till 44 700 personer år 2035 och 92 900 personer år
2050.
Om Knivsta kommun skulle växa lika mycket som
man gjort per år under perioden 2002 till 2016 blir
utvecklingen ungefär enligt scenario ”A”. Utvecklingen enligt scenario ”C” innebär att folkmängden
i Knivsta femdubblas till år 2050 och att kommunen
ska växa med nästan två Enköping på 34 år, det vill
säga en mycket snabb utveckling.
Scenario ”A” innebär ett genomsnittligt årligt bostadsbehov om 120 bostäder, medan scenario ”B”
medför ett behov om 250 tillkommande bostäder
per år. I scenario ”C” blir det genomsnittliga årliga bostadsbehovet 820 bostäder. En sådan snabb
ökning av bostadsbeståndet ställer höga krav på hela
planerings- och byggkedjan. Diagrammet visar det
historiska årliga bostadstillskottet i Knivsta kommun
enligt statistik från SCB och det beräknade årliga
bostadsbehovet till 2050 enligt de tre scenarierna.

Bostadsförsörjning

År 2016 antog kommunfullmäktige ”Bostadsförsörjningsprogram 2016-2020”. Bostadsförsörjningsprogrammet fungerar som ett huvudsakligt underlag vid

Summering av tre scenarier
Scenario "A"
23 000 personer år 2035 och 28 700 personer år
2050. Bostadsbehov om 120 bostäder per år.
Scenario "B"
27 800 personer år 2035 och 40 100 personer år
2050. Bostadsbehov om 250 bostäder per år.
Scenario "C"
44 700 personer år 2035 och 92 900 personer år
2050. Bostadsbehov om 820 bostäder per år.

kommunens planering av bostäder. Syftet med detta
program är att redovisa vilken omfattning planerat
bostadsbyggande har, vilken riktning utvecklingen
av bostadsbyggandet tar samt vilken planberedskap
Knivsta kommun har. Ett ytterligare mål är att ge en
övergripande bild av bostadsläget i kommunen. I nuläget bedömer kommunen att efterfrågan på bostäder
är större än utbudet. Detta gäller både Knivsta tätort
och Alsike samt för kommunen som helhet. Speciellt är efterfrågan på hyresrätter hög och kommunen
bedömer att det bör byggas fler än100 hyresrätter per
år. Kötiden för en hyresrätt hos det allmännyttiga
bostadsbolaget Knivsta bostäder är runt 6-8 år. De
grupper som anses ha särskilt svårt att få tillgång till
en bostad i kommunen är ungdomar, studenter, flyktingar samt äldre som vill flytta till en mindre bostad.
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Befolkningstillväxtens drivkrafter

För kommuner som är en del av en sammanhängande arbets- och bostadsmarknadsregion Stockholm-Uppsala, är det främst förändringen av bostadsbeståndet som bestämmer befolkningsutvecklingen.
Integreringen av Stockholm och Uppsala har pågått
under en längre tid och allt pekar på att utvecklingen kommer att fortgå framöver. Därmed kommer
bostadsbyggandet i Knivsta kommun ha en stor påverkan på hur stor befolkningstillväxten i kommunen
blir men det är inte bara bostadsbyggandet som styr
utvecklingen.
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Vid planering av nya bostäder ska hänsyn tas till
följande trender och egenskaper karaktäristiska för
Knivsta kommun:
• En stor del av bostäderna bör planeras för unga
personer och barnfamiljer då kommunens invånare har en låg medelålder samt består av en stor
andel barnfamiljer.
• En stor andel nya bostäder ska planeras i omedelbar närhet till järnvägsstationen då Knivsta
kommun är belägen i närheten av Uppsala och
Stockholm. Det finns stor möjlighet för pendling
till andra orter i regionen.
• Många bor i eller flyttar till Knivsta tack vare
småstadskaraktären och närheten till natur och
grönska. Dessa två egenskaper bör nyttjas och
stärkas vid planeringen av nya bostäder.

År
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Statistik

A: 1,5% per år

B: 2,5% per år

C: 5% per år

Historisk befolkningsutveckling i Knivsta kommun och tre framskrivningsscenarier.
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Historiskt har perioder med snabb tillväxt följts av perioder med långsammare tillväxt. Det gäller för såväl
Sverige som helhet som för kommunerna. Till stor
del drivs detta av immigrationen till landet. I perioder av stor inflyttning till landet har befolkningen
ökat snabbare i både riket och storstadsregionerna.
För Stockholm-Uppsalaregionen har den snabba
befolkningsökningen den senaste tioårsperioden till
hälften drivits av utrikes inflyttning, ungefär 40% av
nyfödda och 10% av inrikes inflyttning. Naturligtvis
skiljer sig fördelningen av tillväxten åt från kommun
till kommun men om den övergripande befolkningstillväxten i regionen minskar, kommer detta sannolikt påverka tillväxten i alla kommuner, oavsett vilka
det idag är som flyttar till kommunen. Om tillväxten
blir långsam i regionen Stockholm-Uppsala kommer
möjligheten att snabba på befolkningstillväxten, genom att bygga fler bostäder, bli mindre. Eftersom utrikesinflyttning spelar så stor roll i Sverige är det till
stor del oförutsägbara aspekter som är viktiga. Detta kan vara olika konflikter som pågår i världen och
framtida förändringar av migrationspolitiken. Något
som också kan påverka är om det i framtiden kommer finnas ett större inslag av till exempel klimatflyktingar som söker sig norrut.
Sett över den senaste 10, 20, 30, 40 respektive 50-årsperioden har den kommun som haft snabbast relativ
befolkningstillväxt vuxit med mellan 2,5% och 3,3%
årligen över respektive period. Vilka kommuner som
vuxit snabbast skiljer sig åt mellan de olika tidperio-

derna, dock återfinns alla i Stockholm-Uppsala-regionen. Att det växlar vilka kommuner som växt snabbast beror just på att en snabb tillväxt i en kommun
till slut tenderar att mattas av och följas av en period
med långsammare tillväxt.
Sammantaget medför detta att scenario "C" med
en genomsnittlig tillväxttakt på 5% årligen i Knivsta kommun över en dryg trettioårsperiod är mycket
mindre sannolik än scenarierna "A" och "B". För att

Läsande barn i Knivsta bibliotek.

realisera scenario "C" skulle befolkningstillväxten i
regionen som helhet troligen behöva vara mycket
stor. Detta skulle kunna bli verklighet till följd av en
mycket generös migrationspolitik på riks- och kommunnivå samt byggnation av väldigt stora mängder
bostäder i kommunen. En sådan snabb befolkningsutveckling skulle vidare ställa väldigt stora krav på
utveckling av infrastruktur och service i kommunen,
allt från vägar och VA-system till skolor, fritidsanläggningar och vårdcentraler.
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4 Utveckling i Knivsta och Alsike tätorter
STÄLLNINGSTAGANDEN
Knivsta

• En stor del av den framtida bebyggelseutvecklingen i kommunen ska ske i Knivsta tätort.
• Bland bostäder ska det finnas en blandning av
olika upplåtelseformer, hustyper, hushöjder
och olika arkitektoniska uttryck. Ju närmare
centrum och järnvägsstationen desto högre
täthet.
• Flera naturområden som ligger i tätorten eller
i dess närhet ska bli mer tillgängliga och tryggare. Vissa kan komma att bli mer parkliknande och erbjuda fler rekreationsmöjligheter.
• Förutom bostäder ska även nya kontor, handel- och kulturverksamheter ges plats i Knivsta
centrum. Kommunen ska locka nya företag
och etableringar till Knivsta centrum.
• I Knivsta centrum ska nya markparkeringslösningar undvikas och plats ska ges främst åt
bebyggelse och attraktiva mötesplatser så som
torg eller mindre parker.

Alsike

• Alsike är den andra prioriterade tätorten där en
stor andel nybebyggelse kommer att ske, med en
blandning av olika hustyper men med en lägre
täthet än i Knivsta tätort.
• I Alsike ska bostäder med olika upplåtelseformer
planeras.
• Högre täthet och inslag av närservice ska finnas
vid den framtida potentiella knutpunkten och
pendeltågsstationen i Alsike. En högre täthet av
bebyggelse ska planeras längs viktiga stråk, så som
vid Brunnbyvägen och Björkkällevägen.
• Flera av de naturområden som ligger i tätorten
eller i tätortens närhet ska göras mer tillgängliga
och erbjuda fler rekreationsmöjligheter.

Samband mellan Knivsta och Alsike

• Brunnbyvägen och Gredelbyleden ska bli mer
stadsmässiga i sin utformning där bland annat
ny bebyggelse utvecklas längs vägarna. Samtidigt ska gröna samband behållas och stärkas.
• Boängsvägen bör behålla sin lokala karaktär
och ny exploatering längs vägen kan ske endast i undantagsfall. Viktiga gröna kopplingar
mellan Boängsskogen, Gredelby hagar och
Trunsta träsk ska behållas och stärkas.
• Knivsta ska utveckla ett gång- och cykelstråk
längs järnvägsspåret och Knivstaån.
• På sikt ska förbindelsen mellan Knivsta och
Alsike väster om järnvägen (Trunstavägen och
Björkkällevägen) utvecklas så att tätorterna
växer ihop från varsitt håll.
• Prioriteringen av trafikslagen från kommunens trafikstrategi ska tillämpas vid planering
av nya områden och när nya länkar och passager skapas.
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Omkring 77% av kommunens invånare bor i de två
centralorterna Knivsta tätort och Alsike, resterande
23% bor på landsbygden. Under de kommande åren
kommer denna relation förändras till förmån för
centralorterna då en stor del av nybyggnationerna
kommer att ske just i centralorterna. Samtidigt som
orterna utvecklas och förändras ska småstadskaraktären i både Knivsta tätort och i Alsike behållas och
förstärkas. Knivstas karaktär ligger i småskaligheten
och naturen ses som en resurs snarare än ett hinder.
Många byggnader är terränganpassade och man har
varit mån om att bevara gamla tallar och stenblock
när nya bostadsområden har byggts.
Markytorna kommer att användas mer effektivt. Före
detta industrimark kommer att omvandlas till stad
med bland annat ny bebyggelse, nya parker, torg
och attraktiva gatumiljöer. Ny bebyggelse kommer
att samspela med äldre bebyggelse och tillsammans
kommer både det gamla och det nya bidra till att
göra stadsmiljön i centralorterna mer spännande och
dynamisk. Vid planering av ny bebyggelse bör hänsyn tas till topografin och bebyggelsens gestaltning
ska hålla hög nivå. Knivsta ska utvecklas på sådant
sätt att en långsiktig attraktivitet behålls, både i högoch lågkonjunktur.
Vissa vägar som idag domineras av biltrafik kommer
att omvandlas till trädplanterade stadsgator som tydligt ramas in av bebyggelse och där mer plats ges till
gående, cyklister och kollektivtrafik. Järnvägen med
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sina två stationer (en befintlig i Knivsta och en ny i
Alsike) kommer att vara en viktig och integrerad del
av centralorterna. Järnvägens barriäreffekter kommer
successivt att minskas då nya passager kommer att
länka samman den västra och östra sidan av centralorterna. Detta skapar bättre förutsättningar för en
sammanhållen stad. Nya parker och gator bör anläggas i både befintliga och nya stadsdelar och tillgången till tätortsnära naturområden bör förstärkas.
Knivsta kommun ser positivt på stadsodling och kommer uppmuntra kommuninvånarna till bostadsnära
odling i tätorterna.

Det kommer även i fortsättningen att byggas villor,
radhus och parhus i Knivsta tätort, dock i mindre omfattning än tidigare. Denna typ av bebyggelse kommer att blandas med tätare och högre bebyggelse och
vara placerad längre bort från centrum. Bebyggelsen
kommer att planeras på så sätt att betydligt mindre
ytor tas i anspråk jämfört med när de befintliga småhusområdena byggdes i Knivsta.

Knivsta tätort

En stor del av den framtida bebyggelseutvecklingen
i kommunen kommer att ske i Knivsta tätort. Knivsta
tätort har under de senaste decennierna omvandlats
från ett mindre stationssamhälle till en småstad i en
storstadsregion. Nu håller tätorten på att omvandlas till en dynamisk och levande stad samtidigt som
småstadskaraktären behålls och förstärks. Under de
senaste åren har det byggts relativt många flerfamiljshus och fler mer täta områden i Knivsta tätort. I och
med det har andelen småhus minskat i förhållande
till flerfamiljshus. Denna trend kommer att fortsätta i framtiden. I Knivsta kommer det att finnas en
god blandning av olika hustyper, allt från villor och
radhus till täta och gröna kvarter med flerfamiljshus
i varierande höjder och med olika arkitektoniska uttryck. Ju närmare centrum och järnvägsstationen, desto högre täthet kommer den nya bebyggelsen att ha.

Bostadshus i Knivsta sett från Apoteksvägen.

En annan egenskap som kommer att vara karaktäristisk för utveckling av Knivsta tätort blir en bebyggelse med stadsmässig karaktär. Bostadshus bör blandas
med verksamhetslokaler, kontor och ha handel i bottenvåningarna, speciellt i de centrala delarna.
Att förändra befintliga områden i en snabbt växande
stad är oundvikligt och kan ses som ett sätt att utnyttja
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marken mer effektivt och göra redan bebyggda stadsdelar mer attraktiva och levande. Vid komplettering i
befintliga områden är det viktigt att se till att den nya
bebyggelsen harmoniserar med den befintliga.
Ju tätare Knivsta tätort blir desto mer varierad bebyggelse bör staden ha. Det blir då än viktigare att skapa
attraktiva grönytor i samband med utvecklingen av
orten. I dagsläget finns väldigt få mindre grönområden som upplevs som parker i Knivsta tätort. Detta
kommer att förändras under de närmaste åren. Fler
befintliga grönområden som ligger i tätorten kommer
att tillgängliggöras och integreras med nya utbyggnadsområden. Detta kommer att innebära fler rekreationsytor och lekytor för barn. Därmed kommer
Knivsta att upplevas som både grönare och tryggare.
I både nya och omvandlade grönområden kommer
det att finnas plats för lek, konst och möjligheter att
utöva olika sporter och även platser för avkoppling.
I dagsläget bor en klar majoritet av Knivstaborna öster om järnvägen. För närvarande pågår planering av
flera större bostadsområden väster om järnvägen. Exempelvis planeras en ny stadsdel, Nydal, med en yta
på cirka 100 hektar. I stadsdelen kommer flera tusen
invånare att bo. Nydal ska knytas till Knivstas centrum med stationen som målpunkt. Samtidigt som
Nydal kommer att ha en tät kvartersstruktur, kommer
de boende ha både närhet och bra tillgång till större
och mindre grönområden. Det offentliga rummet i
Nydal kommer att hålla hög arkitektonisk kvalitet,

mångfald och variation. I Nydal kommer inte bara
bostäder utan även arbetsplatser och närservice att
finnas.
Under de kommande åren och decennierna kommer
det att byggas mycket både öster och väster om järnvägen. Ju mer bebyggelse som tillkommer på västra
sidan av järnvägen desto viktigare blir det att bygga
bort järnvägens barriäreffekter. Kommunen kommer att behöva planera nya passager förbi järnvägen.
Båda sidorna om järnvägen ska upplevas som framsidor och ska ha bra tillgänglighet till service, handel
och kollektivtrafik. Nya passager ska vara tillgängliga
och attraktiva för främst gående, cyklister och kollektivtrafik. I framtiden kommer det även att behövas
nya passager för biltrafik. Vid denna planering krävs
bredare perspektiv och analys av påverkan på trafiksituationen inom hela kommunen samt regionen. Å
ena sidan ska nya passager inte öka andelen bilresor
inom kommunen, å andra sidan ska inte tillgängligheten och framkomligheten för biltrafiken försämras.
Vid planering av ny trafikinfrastruktur ska kommunen följa prioriteringen av trafikslagen som presenterades i kommunens trafikstrategi, dvs. gående och
cyklister ska prioriteras högst, därefter kommer kollektivtrafiken och sist kommer biltrafiken. Det ska
naturligtvis finnas plats för alla trafikslag i Knivsta
tätort, prioritering fyller dock en viktig roll vid planeringen av en hållbar stad. Det nya gatunätet ska
så långt som möjligt integreras med det befintliga
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och gynna hållbara trafikmedel som kollektivtrafik
och cykel. Ett välintegrerat gatunät kommer att kunna skapa förutsättningar för en god stadsmiljö med
närhet och starka samband mellan viktiga målpunkter, hög trafiksäkerhet och miljöer där det är lätt att
orientera sig. Ett effektivt gatunät i en tät stad har
även en positiv påverkan på kommunens ekonomi då
det byggs färre och kortare vägar som nyttjas av fler
brukare.

Vad är närservice och hur skiljer
den sig från centrumservice?
Närservice definieras som verksamheter som
invånarna i ett bostadsområde eller en stadsdel
efterfrågar för att på ett smidigt och effektivt sätt
lösa sina vardagsärenden. Närservice kompletterar
det utbud som normalt finns i stadskärnor eller på
externt belägna marknadsplatser, exempelvis genom
en mindre livsmedelsbutik eller verksamheter så
som apotek, florist, frisör, hud- och skönhetsvård
samt annan kommersiell service.
Centrumservice har ett bredare utbud och en
bredare mångfald av verksamheter och besöks
av kunder från ett större geografiskt område.
Centrumservice består därför av en högre grad av
verksamheter inom sällanköpsvaruhandeln, så som
kläder, skor eller hemelektronik.

Knivsta centrum

När kommunen växer och Knivstaborna blir fler ställs
krav på att Knivsta centrum anpassas till den växande
staden. Knivsta centrum är och ska förbli det enda
centrumet i kommunen och ska ha en överordnad
roll. Det är den mest dynamiska delen av kommunen som även förändras snabbt och utmärks av hög
blandning av olika stadsfunktioner och markanvändningar. Förutom bostäder ska även nya kontor, handel- och kulturverksamheter ges plats i Knivsta centrum. Knivsta centrum ska även karakteriseras av de
tätaste bebyggelsestrukturerna och av kommunens
högsta bebyggelse.
Knivsta station ligger i Knivsta centrum och tack vare
det fungerar centrumet som den mest tillgängliga
och mest attraktiva lokaliserade platsen i kommunen
där nya kunskapsintensiva arbetsplatser kan skapas.
I centrum ska marken användas effektivt, exempelvis ska bebyggelsetätheten vara högst i kommunen
här. Markparkeringslösningar ska undvikas och plats
ska ges främst åt bebyggelse, torg eller mindre parker. Kommunen arbetar med en parkeringsstrategi
som ska vara vägledande vid beslut av parkeringslösningar. Knivsta kommun ska ständigt arbeta med att
erbjuda både kommersiella och icke-kommersiella
mötesplatser till sina invånare och besökare.
Knivsta kommun kommer att arbeta intensivt med
att locka nya företag och etableringar till Knivsta
centrum. Ju fler arbetsplatser och bättre handelsut-

Knivsta centrum.
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bud, desto större chans att proportionen mellan utpendlingen och inpendlingen till kommunen jämnas ut i framtiden.
Knivsta centrums stora fördel är att det är kompakt,
kan nås snabbt från exempelvis Uppsala, Arlanda
eller Stockholm samt har betydligt lägre mark- och
uthyrningspriser jämfört med större städer i regionen. För att ständigt stärka centrumets attraktivitet
ska kommunen prioritera planarbete i centrum, satsa på god arkitektur och moderna mötesplatser med
markbeläggning av god kvalité och urban grönska.
Centrumet ska vara välkomnande, tryggt och lättillgängligt för alla. Tillgängligheten till centrum ska
vara stark och sambanden mellan centrumet och andra kommundelar ska ständigt stärkas och förbättras.
Även om bilarna och speciellt bilparkeringar inte får
dominera, ska det vara möjligt att komma till centrumet med bil. Intill stationen ska det finnas attraktiva
och trygga pendlarparkeringar för både cyklar och bilar. Det är viktigt att dessa parkeringar är yteffektiva
och inte tar för stora ytor i anspråk. Tillgänglighet för
kollektivtrafikresenärer, cyklister och gående ska prioriteras. Exempelvis ska det finnas tillräckligt många
cykelparkeringar vid viktiga målpunkter i Knivsta
centrum.

Alsike tätort

Alsike är den andra prioriterade tätorten där en stor
del av bebyggelseutvecklingen kommer att ske. Alsike kommer att fortsätta utvecklas och nya bostäder,

skolor, förskolor och övriga typer av lokaler kommer
att byggas. Till skillnad från Knivsta tätort har Alsike betydligt större andel småhus jämfört med flerbostadshus. Även om relationen mellan typerna av
bebyggelse på sikt kommer att jämnas ut, ska Alsike förbli orten i kommunen där en stor del av bostadsbebyggelsen utgörs av villor, parhus och radhus.
Bebyggelse med högre täthet och större höjdvariation ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis
Brunnbyvägen och Björkkällevägen. Högre täthet
med inslag av närservice kommer att utmärka nybyggnadsområdena vid den framtida pendeltågsstationen i Alsike. I området närmast den framtida stationen ska det vara möjligt att parkera sin cykel eller
bil för att byta till buss eller tåg, eller byta mellan de
två kollektivtrafikslagen. Pendlarparkeringar ska vara
trygga och inte alltför ytkrävande så att plats ges till
exempelvis bebyggelse, torg och parker.
För närvarande pågår planering med delar av Alsike
belägna öster om järnvägen. Ett av dessa områden
ligger norr om Brunnbyvägen och kallas för Alsike
nord. Där pågår skissarbete för att utveckla möjliggöra byggnation av bostäder för cirka 4000 invånare samt närservice och skolor. I ett område öster om
järnvägen och söder om Brunnbyvägen pågår planering som innebär förtätning inom befintlig bebyggelse och byggnation av nya områden. Inom denna del
av Alsike kan bostäder för cirka 850 nya invånare tillkomma. Totalt kommer dessa två områden belägna
öster om järnvägen innebära att Alsike kan få cirka

6 250 nya invånare under förutsättning att det i snitt
bor 2,7 personer/hushåll i Knivsta kommun.
I senare skede kommer kommunen även arbeta med
planläggning av områden belägna väster om järnvägen. I dessa områden kommer det vara möjligt att
bygga bostäder för cirka 4000 nya invånare.

5400
nya
invånare
4000
nya
invånare

JJ

ALSIKE
850
nya
invånare

Björkkällevägen

Schematisk redovisning av planerad utveckling av Alsike. Öster
om järnvägen pågår planering för bostäder. I nästa etapp utvecklas områden på västra sidan av järnvägen. Ungefärlig placering
av den föreslagna pendeltågsstationen markerad.
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Vid exploatering av områden på respektive sidor om
spåret är det viktigt att skapa tydliga och starka länkar
och passager mellan de olika delarna. Länkarna ska
skapas för alla trafikantgrupperna: gående, cyklister,
bilister och kollektivtrafikresenärer. Prioriteringen av
trafikslagen från kommunens trafikstrategi ska tillämpas vid planering av nya områden och när länkar och
passager skapas. Nya passager kommer att bli viktigare ju mer bebyggelse som sker väster om järnvägen.

Alsike karakteriseras av att både äldre och nyare bostadsområden ligger i nära anslutning till grönområden. Denna närhet ska även i framtiden vara karakteristisk för tätorten. I samband med tillkommande av
ny bebyggelse kommer kommunen att behöva göra
fler skogsområden mer tillgängliga för exempelvis
lek, rekreation och motion. Delar av vissa skogsområden kommer att kunna omvandlas till mer öppna
och parkliknande grönområden med hjälp av bland
annat stigar, bänkar, belysning och öppna ytor.

Nya områden ska ha tydliga och starka kopplingar
med redan befintliga strukturer. Nytt gatunät ska integreras med befintliga strukturer, detsamma gäller
infrastrukturen för gående och cyklister. Byggnation
av områden som är isolerade från omgivningen genom exempelvis naturmark eller som innehåller
återvändsgator ska undvikas. Nya områden ska ha
stadsmässig karaktär, vara täta och ska även utgöras
av bebyggelse med olika höjder och olika arkitektoniska uttryck. För att skapa en sammanhållen stad ska
ny bebyggelse med nya kvarter kanta viktiga gator,
rama in dem, skydda från trafikbuller och skapa tydlighet och riktning.
Förtätning i redan bebyggda, glesare delar av Alsike
krävs för att skapa en hållbar och välintegrerad tätort.
De områden som är svagt länkade med omgivningen
ska integreras med hjälp av ny bebyggelse och nya
stråk. Förtätning ska prioriteras längs huvudgator och
större vägar samt i närheten av den potentiella pendeltågsstationen.

I Alsike bor många unga familjer med ungdomar och
barn varför det är särskilt viktigt att kommunen planerar för fler lekytor intill ny bebyggelse och att barnperspektivet väger tungt vid planering. Kommunen
ska även planera för nya skolor, förskolor och lekytor.

Samband mellan Knivsta tätort och Alsike

Bebyggelse i södra Alsike. Brunnbyvägen leder genom tätorten.

Avståndet mellan Knivsta tätort och Alsike är kort,
trots detta finns få fysiska förbindelser mellan orterna. Den viktigaste och starkaste länken utgörs av Gredelbyleden och Brunnbyvägen. En stor del av sträckan mellan tätorterna är obebyggd vilket kan göra att
avståndet mellan orterna upplevs som längre än vad
det faktiskt är. Det finns därför en stor potential i att
omvandla Gredelbyleden till en stadsgata med lägre
hastigheter för motorfordon och attraktivare miljöer
för cyklister och gångtrafikanter. Gredelbyleden kan
kompletteras med stadsbebyggelse som kantar gatan
och skapar stadsmässiga miljöer och gatusektioner.
Brunnbyvägen har idag en betydligt mer stadsmäs-
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Trunstavägen och Björkkällevägen kommer på sikt
fungera som ännu en sammanbindande länk mellan
Knivsta och Alsike. Denna länk ligger längre fram i
planeringen och den kommer att stärka förbindelsen
mellan orterna väster om järnvägen. Förbindelsen
har idag en landsbygdskaraktär då det finns endast
enstaka byggnader längs detta stråk. Ytorna närmast
länken domineras av åkermark, skogar och skogsgrupper. Stråket ligger i ett område som kallas för
”utvecklingsområde för bebyggelse – på sikt”. Det
innebär att exploatering av detta område har lägre
prioritet än områdena i och omkring tätorterna. Ytor
längs stråket kommer på sikt att kunna bebyggas för
att möjliggöra att Knivsta och Alsike, på ett organiskt

ALSIKE
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n
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äng

Boängsvägen utgör ytterligare en vägförbindelse
mellan Knivsta tätort och Alsike. Vägen har dock
en annorlunda karaktär då den är smalare och betydligt mer krokig än Gredelbyleden och Brunnbyvägen. Bebyggelsen längs Boängsvägen är småskalig
och placerad i mindre grupper. Vägen kan upplevas
som en landsbygdsväg då det finns större skogs- och
åkermarksområden i dess närhet. Boängsvägen ska
behålla sin lokala karaktär och ny exploatering längs
vägen kan ske endast i undantagsfall. Vid eventuell
planering av bebyggelse längs Boängsvägen ska kommunen ta fram detaljplaner. De viktiga gröna sambanden mellan Boängsskogen och Trunsta får inte

Den som går eller cyklar kan idag använda Boängsvägen, Brunnbyvägen eller Trunstavägen mellan
Alsike och Knivsta tätort eller välja en väg via motionsspåren i Boängsskogen. I framtiden kommer
kommunens invånare även ha möjlighet att gå eller
cykla längs med järnvägsspåret och Knivstaån där
kommunen planerar att utveckla ett grönt gång- och
cykelstråk med stora rekreationsvärden. Detta stråk
kommer att vara ett snabbare och kortare alternativ
mellan centrala Knivsta och den kommande stationen i Alsike.

sätt, växer ihop. Vid exploatering längs detta stråk är
det viktigt att vägarna omvandlas till gator där plats
ges åt fotgängare, cyklister och kollektivtrafik med
tillhörande hållplatser. I området närmast Alsike ska
ett grönt samband mellan Lunsen, Gredelby hagar
och Trunsta träsk samt Boängsskogen behållas. Den
gröna länken ska utgöra en integrerad del av de framtida stadsstrukturerna.

Bo

Samtidigt som kommunen planerar för ny bebyggelse längs Gredelbyleden och Brunnbyvägen ska kommunen se till att viktiga grönytor och gröna samband
mellan Knivsta tätort och Alsike inte byggs bort.
Ytorna bör utgöra viktiga kopplingar mellan Knivsta
och Alsike i den nya stadsstrukturen. Gröna samband
finns bland annat mellan Boängsskogen och Kölängen. Sambanden är viktiga med tanke på ekologiska
aspekter och rekreationsvärden.

försämras genom att de byggs bort. Områdena fungerar idag både som natur- och rekreationsområden för
kommunens invånare varför deras bevarande blir än
viktigare ju mer det byggs i tätorterna.

ägen
st av
n
u
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sig karaktär än Gredelbyleden, men även den kan bli
mer stadsmässig och erbjuda mer attraktiva ytor för
fotgängare och cyklister. Vid omvandlingen av dessa
två gator ska kommunen se till att gatornas trafikkapacitet inte försämras. Ny bebyggelse i form av både
bostäder och verksamheter kan tillkomma söder om
Alsike på östra sidan av Brunnbyvägen.
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JVG
Konceptbild som redovisar de viktigaste länkarna som ska
utvecklas för att binda ihop Knivsta tätort med Alsike.
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5 Hur kan bebyggelsen planeras i framtiden?
Stadens täthet påverkar hur människor upplever
och vistas i den bebyggda miljön. En tät stad med
ett gång- och cykelvänligt gatunät samt med god
parktillgång ökar förutsättningarna för hållbar stadsutveckling. Idag finns det en stor enighet inom stadsbyggnads- och transportforskningen att tätheten har
väldigt stor betydelse för att skapa både stadskvalitet
och ett minskat beroende av motoriserade transporter. Resonemanget kring tätheten och exploateringen i detta kapitel har som mål att hjälpa kommunen
att förverkliga visionen av Knivsta som en modern
småstad.
Höga hus innebär inte alltid högre täthet. Det är
möjligt att bygga mycket tätt med relativt låg bebyggelse. Tätheten styrs även av hur husen är placerade
i förhållande till varandra och hur stora öppna ytor
som lämnas mellan bebyggelsen. Olika bebyggelsestrukturer kan skapa samma täthet i ett område; exempelvis kan ett område med höga punkthus som är
placerade långt ifrån varandra och ett område med
radhus placerade nära varandra ha samma exploateringstal och samma befolkningstäthet. Begreppet
”täthet” innefattar alltså inte vilken typ av bebyggelse
som finns eller kan byggas.
Det finns flera samband mellan täthet i ett område
och det hur människor rör sig i området. Exempelvis har ett tättbefolkat område ett större underlag av
personer och därav ofta ett bättre serviceutbud. I täta
områden kan exempelvis skolor och butiker lokalise-

Exploateringstal
Exploateringstal visar relationen mellan BTA
(bruttoarea) och markyta inom ett givet område.
I BTA inkluderas inte endast bostadsarea på alla
våningsplan utan även trappuppgångar, entré och
övriga ytor i byggnaden. Det medför exempelvis
att ett område på 1 hektar med 5 stycken tvåvåningshus á 200 kvm (sammanlagt 1000 kvm) har
en exploateringstal på 0.1.

Befolkningstäthet
Befolkningstäthet visar kvoten mellan antalet
invånare och ytan i ett givet område. I planeringssammanhang mäts detta vanligen i invånare
per hektar (ha). Knivsta kommun hade år 2016
en befolkning på 17,323 och kommunytan är
28,200 ha vilket ger en befolkningstäthet på cirka 0,6 invånare per hektar.

ras närmare invånarna och närheten till målpunkter
uppmuntrar fler att gå eller cykla istället för att ta bilen. Detta resulterar i att täta områden på många sätt
är bättre för miljön. En mer koncentrerad befolkning
ökar även underlag för en tätare och bättre kollektivtrafik, vilket minskar bilberoendet. Högre täthet
innebär också en mer effektiv markanvändning än
utspridda bostadsområden, vilket sparar på jordens
resurser. Detta blir mer viktigt ju starkare urbaniseringstrenden i Sverige är.

Knivsta och Alsike tätorterna kännetecknas i huvudsak av låg bebyggelse i glesa områden som ofta är
separerade av vägar och större grönområden. Detta
resulterar i att Knivsta tätort och Alsike har låg täthet
i Europa- eller världsmått jämfört med andra städer
av liknande storlek. På nästa sida illustreras jämförelse mellan yta och befolkningstäthet mellan Knivsta
tätort och fem andra städer, alla med ungefär lika
många invånare. I de redovisade tätortsytorna ingår
den funktionella ytan av staden som upptas av bebyggelse och tillhörande infrastruktur. Knivsta tätorts
yta och befolkningstäthet jämförs här med yta och
täthet i fyra andra städer: Covington i USA, Homberg i Tyskland, Leersum i Nederländerna och Onil
i Spanien. Jämförelsen visar tydligt att, Knivsta tätort
med sina 5,9 invånare per hektar, har låg befolkningstäthet jämfört med exempelvis nederländska Leersum eller spanska Onil där befolkningstäthet är 16,2
respektive 38,3 invånare per hektar. Detta innebär
att befolkningen i Knivsta tätort är utspridd på en yta
som är tre gånger större än Leersum och drygt sex
gånger större än Onil. Det som är viktigt att påpeka
är att Leersum och Onil kännetecknas av betydligt
större befolkningstäthet än Knivsta tack vare täta och
välintegrerade stadsstrukturer där bebyggelsen utgörs
av radhus, lägre flerfamiljshus och villor. Varken i
Onil eller Leersum finns höga punkthus. I de båda
städerna finns parker, torg och bollplaner. Dessa städer har dock både färre och mindre grönytor inom
sina gränser och de grönytor som finns har betydligt
mer urban karaktär jämfört med Knivstas skogsområden.

ÖVERSIKTSPLAN 2017

40 inv/ha

38,3

30 inv/ha
20 inv/ha

16,2
11,4

10 inv/ha
3,3

5,9

Covington Knivsta

Homberg Leersum

Onil

Befolkningstäthet redovisad som antal invånare per hektar i
Knivsta tätort och fyra andra städer.
Covington, USA

Knivsta tätort

Täthet: 3,3 inv./ha
Befolkning: ca 9 000
Yta: 2 750 ha

Täthet: 5,9 inv./ha
Befolkning: ca 8 000
Yta: 1 352 ha

Homberg, Tyskland

Leersum, Nederländerna

Onil, Spanien

Täthet: 11,4 inv./ha
Befolkning: ca 7 500
Yta: 659 ha

Täthet: 16,2 inv./ha
Befolkning: ca 7 500
Yta: 463 ha

Täthet: 38,3 inv./ha
Befolkning: ca 7 500
Yta: 196 ha

3 km

Jämförelse av ytan av Knivsta tätort med fyra andra städer
med ungefär lika många invånare. Yta av Knivsta tätort, enligt
metodiken presenterad i översiktsplanen, skiljer sig från ytan
som Statistiska centralbyrån (SCB) definierar som yta av Knivsta
tätort. Enligt SCB är Knivsta tätorts yta endast 416 hektar; i
översiktsplanen antas att ytan av Knivsta tätorts är 1 352 hektar.

Under de senaste åren har befolkningsökning i
Knivsta kommun och speciellt i de två centralorterna Knivsta och Alsike, varit snabb. Denna ökning
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skulle många av kommunens grönområden och produktiv jordbruksmark behöva
exploateras för att ge
Knivsta tätort
plats för ny bebyggelse och infrastruktur. Detta kan
kategoriseras som urban sprawl, vilket innebär att staden växer med gles bebyggelse vilket ökar stadens yta
markant utan stor befolkningstillväxt. Det i sin tur
riskerar att leda till sämre underlag för service som
kollektivtrafik, skolor och vård.

Studier visar att närhet till service och grönområden
uppfattas attraktivt både för bostäder och kontor vilket innebär att det är en bra strategi att kombinera en
tätare bebyggelse med grönstruktur och större grönområden. Det innebär att en högre exploateringsgrad
och högre täthet i centrum och stationsnära områden
både önskvärda och nödvändiga för att möjliggöra en
lägre exploateringstal utanför tätorterna samt ge rum
för grönområden och parker.
Kvalitativa grönområden i närhet till bebyggelse
minskar ofta den upplevda tätheten mer än bortglömda ytor mellan vägar och hus, trots samma storlek. Den upplevda kvalitén av grönyta i en stad är
ofta viktigare för känslan än den faktiska mängden.
Studier visar på att områden med samma exploateringstal upplevs väldigt olika när det kommer till
mängden grönyta. Detta kan ofta bero på att parker,
alléer och strukturerade grönområden framträder
tydligare än skogsdungar och icke-formade grönområden. Därför är det centralt för kommunen att
utveckla kvalitativa parker och grönområden i samband med tillkommande av nya urbana stadsstrukturer. Attraktiviteten ökar också med tillgång på kulturoch fritidsaktiviteter.
Idag har den genomsnittliga invånaren i Knivsta
kommun en bostadsarea på 42 kvm vilket kan jämföras med Stockholms stads genomsnittliga invånare
som har 33 kvm. Om detta omräknas till BTA (bruttoarea) har den genomsnittliga invånaren i Knivsta
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en BTA på cirka 48 kvm jämfört med den genomsnittliga invånaren i Stockholms stad som har en
bruttoarea på cirka 38 kvm. Figurerna 1-8 på nästa
sida visar olika typer av bebyggelse som ger olika exploateringstal. Dessa kompletteras med en uppskattning av antal invånare per hektar förutsatt att den genomsnittliga bostadsarean per invånare i kommunen
förblir oförändrad. Vilket exploateringstal och vilka
bebyggelsetyper som väljs kommer beslutas i kommande arbete med program och detaljplaner. Kommunen bör bygga tätare och högre bebyggelse i centrala Knivsta, längs viktiga stråk, i kollektivtrafiknära
lägen och i närheten av den tillkommande stationen
i Alsike. För att skapa blandstad med varierat utbud
av bostäder bör kommunen planera för olika typer av
bebyggelse i olika delar av kommunen. De nya strukturerna bestå inte enbart av bostadsbebyggelse utan
även av skolor, lokaler för kontor, service, handel, arbetsplatser och lokaler för kulturverksamheter. Detta
är speciellt viktigt i centrala och stationsnära lägen.
Då Knivsta är en av de procentuellt snabbast växande kommunen i Sverige, är det svårt att förutse hur
befolkningstillväxten kommer att se ut i framtiden.
Därför har kommunen tagit fram tre olika tillväxtscenarion. Scenarierna presenterades i kapitel 3.
"Befolkningsutveckling i kommunen". På nästa sida
presenteras befolkningstätheten för de tre olika scenarierna för år 2035 och år 2050, detta för att förmedla en uppfattning kring vad en viss täthet innebär.
Befolkningstätheten som redovisas är beräknad med

förenklat antagande att 70 % av nyinflyttade ska bosätta sig i Knivsta tätort. Detta då den största andelen
av de nyinflyttade till kommunen förväntas flytta till
Knivsta tätort.
Av de tre tillväxtscenarion som tagits fram kommer
det scenario med lägst tillväxt "A" resultera i att Knivsta tätort får en täthet på 9 invånare per hektar år
2035. År 2050 kommer denna tillväxttakt medföra
en befolkningstäthet på 12 invånare per hektar vilket
kan liknas med Homberg som har 11,4 invånare per
hektar. Om tillväxten följer medel-alternativet "B"
kommer Knivsta att ha en täthet på 11,5 invånare
per hektar år 2035. Vidare kommer "B" alternativet
att innebära en befolkningstäthet på 17,9 invånare
per hektar år 2050, vilket kan jämföras med Leersum
som har 16,2 invånare per hektar. Exemplet med hög
befolkningstillväxt "C" skulle resultera i en täthet på
cirka 20,3 invånare per hektar år 2035. Denna utveckling skulle resultera i ca 45,4 invånare per hektar
år 2050, vilket kan jämföras med Onil som har 38,3
invånare per hektar.
Dessa siffror är kalkylerade på en jämn fördelning av
befolkning i hela tätorten vilket inte är att förvänta.
Högre befolkningstäthet är att räkna med i centrala
områden vilket resulterar i lägre befolkningstäthet i
andra delar av Knivsta tätort. Likaså kan en viss typ av
täthet se ut på många olika sätt varför illustrationerna
inte belyser hur Knivsta kommer att utvecklas vid en
viss täthet utan istället förmedlar en förståelse kring

hur olika typer av befolkningstäthet kan se ut. Exploateringstalen och befolkningstätheten blir alltså en
fingervisning i hur olika typer av bebyggelsestruktur
kan komma att se ut i Knivsta vid fortsatt befolkningsökning.
Kommunen bör ha som mål att, i huvudsak, planera
för en högre täthet med hjälp av markeffektiva stadsstrukturer som består av bebyggelsetyper som efterfrågas mest. Den nya bebyggelsen ska vara välintegrerad med redan befintliga strukturer. Kommunen bör
samtidigt undvika stadens utglesning och inte planera för områden som är utspridda över större ytor, är
isolerade från varandra och svagt kopplade med staden. För ett bevara tätorternas småstadskaraktär och
samtidigt ta hand om den snabba befolkningstillväxten bör kommunen lägga större fokus på "täthet" och
inte endast på "hushöjden". Som det tidigare nämndes i detta kapitel är det möjligt att bygga mycket tätt
med relativt låg bebyggelse och höga hus innebär
inte alltid högre täthet.

Bostadsarea
Bostadsarea är den yta i ett hus som är inrättat för boende. Det är endast lägenhetsarean i en
byggnad som räknas och inte biytor så som exempelvis trappuppgång eller källare. Den genomsnittliga bostadsarean i Knivsta kommun är 42
kvm per invånare.
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förutsättning att Knivsta tätorts yta inte förändras över tid.

Figur 1. Gles villabebyggelse med en exploateringstal på 0.1.
Beräknat på den genomsnittliga bostadsarean per person i kommunen ger denna typ av bebyggelse 15-25 invånare per ha.

Figur 2. Tät villabebyggelse med en exploateringstal på 0.3. Beräknat på den genomsnittliga bostadsarean per person i kommunen ger denna typ av bebyggelse 50-80 invånare per ha.

Figur 3. Radhusbebyggelse med en exploateringstal på 0.5. Beräknat på den genomsnittliga bostadsarean per person i kommunen ger denna typ av bebyggelse 120-160 invånare per ha.

Figur 4. Blandad bebyggelse med en exploateringstal på 0.7. Beräknat på den genomsnittliga bostadsarean per person i kommunen ger denna typ av bebyggelse 140-190 invånare per ha.

Figur 5. Område med flerbostadshus med en exploateringstal på
1.0. Beräknat på den genomsnittliga bostadsarean per person i
kommunen ger denna typ av bebyggelse190-260 invånare per ha.

Figur 6. Tät radhusbebyggelse med en exploateringstal på 1.4.
Beräknat på den genomsnittliga bostadsarean per person i kommunen ger denna typ av bebyggelse 250-350 invånare per ha.

Figur 7. Flerbostadshus i kvartersbebyggelse med en exploateringstal på 1.7. Beräknat på den genomsnittliga bostadsarean
per person i kommunen ger denna typ av bebyggelse 300-450
invånare per ha.

Figur 8. Flerbostadshus i sluten kvartersbebyggelse med en
exploateringstal på 2.0. Beräknat på den genomsnittliga bostadsarean per person i kommunen ger denna typ av bebyggelse
350-550 invånare per ha.
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6 Utveckling på landsbygden
STÄLLNINGSTAGANDEN
Landsbygdsutveckling

• Knivstas landsbygd ska vara en levande del av
kommunen med plats för boende, arbete och
fritidsaktiviteter.
• Vid planering på landsbygden krävs alltid en
genomtänkt avvägning mellan nybyggnation
och bevarande av kulturmiljöer, landskapsbild och naturvärden för rekreation och friluftsliv.
• På landsbygden ska utvecklingen av de areella näringarna såsom jord- och skogsbruk
samt möjligheten att fortsätta driva verksamheter som bidrar till en levande landsbygd
prioriteras.
• Kommunen ska arbeta aktivt med bredbandsutbyggnad på landsbygden.

Verksamhetsutveckling

• Kommunen är positiv till verksamheter på
landsbygden. De prioriterade verksamheterna
på landsbygden är sådana som har koppling
till jord- och skogsbruk.
• Faktorer som ska tas hänsyn till vid lokalisering av verksamheter på landsbygden är:
ŖŖ Närheten till väginfrastruktur och kollektivtrafik.
ŖŖ Möjlighet för anslutning till teknisk försörjning.
ŖŖ Tillkommande verksamheter ska inte stå i
konflikt med kommunens framtida intressen kring bostadsutveckling eller riskera att
ge påtaglig negativ inverkan på befintliga
bostäder.
ŖŖ Hänsyn ska tas till eventuella negativa störningar för omgivningen (exempelvis buller,
lukt och tung trafik) samt till eventuell negativ påverkan för miljön.
ŖŖ Bebyggelsens utformning och placering
anpassas till det omgivande landskapet.

Bostadsutveckling

• En stor andel av den kommande befolkningstillväxten och bostadsutvecklingen kommer
att ske i Knivsta och Alsike tätorter. Vid utveckling av bostadsbebyggelse på landsbygden prioriteras Vassunda, Östuna/Spakbacken
samt Lagga.
• Ny bostadsbebyggelse på landsbygden ska i
första hand lokaliseras i närheten av kollektivtrafik, koncentreras till befintliga byar, ha bra
tillgång till teknisk försörjning samt ha anslutning till hållbar VA-lösning.
• Exploatering av åkermark och produktiv
skogsmark samt intill betesmark ska i största
möjliga utsträckning undvikas. Lämplig mark
att bebygga är främst impediment, förbuskad
betesmark eller åkermark med odlingshinder.
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Landsbygdsutveckling

Cirka 23% av invånarna i Knivsta bor på landsbygden. Även om en stor andel av den kommande befolkningstillväxten kommer att ske i kommunens
tätorter så är målet att Knivstas landsbygd även i
framtiden ska vara en levande del av kommunen. På
landsbygden ska invånare både kunna bo, arbeta och
tillbringa sin fritid. Knivstas landsbygd har stor potential för utveckling av nya verksamheter, bostadshus och attraktionspunkter för besökare. Här finns ett
rikt natur- och kulturlandskap samt ett antal små och
medelstora företag som skapar arbetstillfällen.
En hållbar landsbygdsutveckling innebär att det
finns förutsättningar för att utveckla det unika som
landsbygden har att erbjuda. En levande landsbygd
förutsätter att möjligheter finns för att utveckla bra
boende, entreprenörskap och företagande. Kyrkbyar och byar ska fungera som naturnära platser som
är attraktiva för boende och verksamheter samtidigt
som landsbygdskaraktären och kulturlandskapets
kvalitéer bevaras för framtida generationer.
I 3 kap. 4§ miljöbalken anges följande om jord- och
skogsbruk: ”Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk
för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen
och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan

mark tas i anspråk. Skogsmark som har betydelse för
skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk.” All brukningsvärd åkermark, ska i största möjliga utsträckning, skyddas från exploatering enligt
hushållningsbestämmelserna. När åkermark ändå tas
i anspråk för exploatering för att tillgodose väsentligt
samhällsintresse ska en noggrann analys genomföras
och hänsyn tas till arrondering av åkermarken så att
den kvarvarande åkermarken ska kunna brukas på ett
rationellt och ekonomiskt sätt. Åkermarken är även
av stor betydelse för den fortsatta livsmedels- och energiförsörjningen i landet.
En levande landsbygd bidrar till närproducerad mat
och ökad biologisk mångfald. Förutsättningarna för
en levande landsbygd är att det finns ett livskraftigt
jord- och skogsbruk, befolkningsunderlag för samhällsservice, lokala verksamheter och att det finns
mötesplatser som möjliggör social sammanhållning.
Exempelvis bidrar skolor till landsbygdens attraktivitet. En organisk och stabil tillväxt möjliggör att
kommunens två landsbygdsskolor, Lagga skola och
Långhundra skola, kan fortsätta drivas och bidra till
landsbygdens utveckling.
Vid planering på landsbygden krävs alltid en genomtänkt avvägning mellan nybyggnation och bevarande
av kulturmiljöer, landskapsbild och naturvärden för
rekreation och friluftsliv. Det krävs även en avvägning
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mellan olika intressen från de som bor och verkar på
landsbygden samt från de som tillbringar sin fritid
inom landsbygdsområden. Vid konflikter mellan ny
bebyggelse och befintlig bebyggelse ska möjligheten
till utveckling av de areella näringarna som jord- och
skogsbruk samt möjligheten att fortsatta driva verksamheter som bidrar till en levande landsbygd väga
tungt. Nybyggnation av bostäder och verksamheter
ska ske med respekt för spår av äldre tider, befintliga
boenden och verksamheter, natur- och djurliv, riksintressen, allmänna intressen samt framtida generationers möjligheter att använda landskapet.
Ett väl utbyggt bredband är nödvändigt för att utveckla bra boende, entreprenörskap och företagande på
landsbygden. Även om en del av befolkningen på
landsbygden också verkar på platsen så har merparten av invånarna sina arbeten i Knivsta tätort eller
utanför kommunen. Utbyggnaden av bredband möjliggör för fler landsbygdsbor att distansarbeta, driva
företag och e-handla. Tillsammans med berörda aktörer kommer Knivsta kommun att fortsätta arbeta
aktivt med bredbandsutbyggnad.
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Spakbacken. Det är även tänkbart att planera bebyggelse längs vägar som sammanbinder ovannämnda
orter med Knivsta tätort och Alsike.
Vid planering av bebyggelse på landsbygden längs de
utpekade stråken ska sambanden mellan Knivsta tätort, Alsike och byarna stärkas. Detta görs genom en
förstärkning av befintliga kollektivtrafikstråk samt genom nya cykelvägar. Snabb kollektivtrafik med kortare restider samt bra cykelvägar utmed huvudstråken bör prioriteras högt för att möjliggöra pendling
och öka attraktivitet för inflyttning och kvarboende.
Genom att förstärka kommunikationerna och styra
ny bebyggelse till dessa stråk ökar möjligheterna att
behålla och utveckla både kommersiell och offentlig
service på landsbygden.
Den tillkommande bostadsbebyggelsen ska ta till
vara på områdenas specifika förutsättningar och anpassas till byarnas struktur, karaktär och skala. Tillväxten och bebyggelseutvecklingen ska ske organiskt.
Nya bebyggelsegrupper ska integreras med befintliga
strukturer. Lämplig mark att bebygga är främst impediment, förbuskad betesmark eller åkermark med
odlingshinder.
Vid planering av nya bebyggelseområden på landsbygden krävs en bred dialog och samsyn med det
lokala samhället samt analyser av konsekvenser och
kostnader för att exempelvis säkerställa kommunal

service som vatten och avlopp, infrastrukturutbyggnad eller skolskjuts till den nya bebyggelsen.
Spridd bostadsbebyggelse på landsbygden tillåts endast i en begränsad utsträckning. Det är mest lämpligt
att bygga i områden som redan idag har bra tillgång
till teknisk försörjning och som har förutsättningar
för anslutning till hållbar VA-lösning. Exploatering
av åkermark och produktiv skogsmark samt intill betesmark ska i största möjliga utsträckning undvikas.
Det är även olämpligt att planera bebyggelse som
bryter gröna samband i befintliga skogar.

Verksamheter

Kommunen har en positiv syn på verksamheter på
landsbygden då målet om en levande landsbygd är
en viktig del av Knivstas vision. Vid lokalisering av
verksamheter på landsbygden är närheten till väginfrastruktur samt möjlighet för anslutning till teknisk
försörjning viktigt. Även närhet till kollektivtrafik ses
som en fördel. Tillkommande verksamheter ska inte
stå i konflikt med framtida planer för bostadsutveckling eller anläggas där de riskerar att ge en påtaglig negativ inverkan på befintliga bostadsområden.
Hänsyn ska tas till eventuella negativa störningar på
omgivningen som exempelvis buller, lukt, tung trafik, samt till eventuell negativ påverkan på miljön.
Bebyggelsens utformning och placering ska anpassas till det omgivande landskapet. Vid planering för
lantbruksverksamheter eller andra verksamheter på

landsbygden är det viktigt att säkerställa tillgängligheten och framkomligheten till dessa verksamheter
med tanke på att lantbruksfordon ofta är stora, breda
och ytkrävande.
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På grund av Arlandas influensområde finns restriktioner gällande bostadsbebyggelse i de södra och östra delarna av kommunen. På grund av främst höga
bullernivåer tillåts endast verksamhets- och kontorsutveckling inom influensområdet. Delar av Husby-Långhundra och området söder om Nor ligger
exempelvis inom influensområdet. Mark längs väg
273 kan erbjuda intressanta alternativ till lokalisering
för företag. Detta gäller särskilt företag inom fraktoch transportsektorn med koppling till Arlanda eller
hamnen i Norrtälje/Kapellskär. Närmare studier av
förutsättningarna för och konsekvenserna av etablering av verksamheter inom områden intill väg 273
bör göras i samband med detaljplaneläggning.

Bygglov och detaljplaneläggning
på landsbygden

Stora delar av landsbygden är inte planlagda. Knivsta
kommun prövar därför ny bebyggelse på landsbygden
utifrån flera faktorer såsom kommunens vision för utveckling, riksintressen, allmänna intressen, eventuella konflikter samt hänsyn till kommunens kostnader.
Kommunen kan bedöma att det är olämpligt att tillåta detaljplaneläggning av ny bebyggelse som medför
stora kostnader för utbyggnad av infrastruktur såsom
vägar, vatten och avlopp. Exempelvis bidrar stora
avstånd till ökade biltransporter, långa skolskjutssträckor och behov av utökad kollektivtrafik. Om ett
område utgörs av ett tillsynsområde skall alla fattade
bygglovsbeslut inom det geografiskt avgränsade området tillsändas Länsstyrelsen för prövning enligt 11
kap 12 § Plan- och bygglagen (PBL).

Plan- och bygglagen fastställer i 4kap. 2§ 1. att “ny
sammanhållen bebyggelse behöver regleras med en
detaljplan endast om det behövs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen”. Detta lämnar utrymme för kommunen att
bedöma behovet av detaljplan. Det innebär att det
inte per automatik uppkommer ett detaljplanekrav
vid etablering av enstaka bostadshus inom redan
sammanhållen bebyggelse.
Ett område vid Mälaren i västra delen av kommunen,
Krusenberg, är klassat som ett så kallat tillsynsområde
enligt 11 kap. 12 § PBL, enligt förordnande av länsstyrelsen. Det innebär att alla fattade bygglovsbeslut
inom det geografiskt avgränsade området ska tillsändas länsstyrelsen för prövning enligt 11 kap 12 § PBL.
Vid ny bebyggelse på landsbygden ställs i vissa fall
krav på framtagande av detaljplan. Nedan listas faktorer som kan påverka att Knivsta kommun kräver att
detaljplan på landsbygden upprättas:
• Om möjligheterna att lösa vatten- och avloppförsörjning på ett hållbart sätt är begränsade och
kommunen bedömer att VA-frågan för ny bebyggelse ska utredas.
• Om kommunen medverkar i genomförandet av
till exempel kommunalt VA eller kommunala
vägar.
• I områden med stort exploateringstryck, till exempel i närheten av tätortsutvecklingsområden
eller i starka kollektivtrafik- och trafiknoder.

• I områden som är lokaliserade inom och intill
riksintresseområden eller i områden där värdefulla natur- och kulturmiljöer berörs på ett sätt
att det krävs analys av eventuell påverkan av den
tillkommande bebyggelsen på omgivningen.
• Om ett byggnadsverk får en betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken ska tas fram.
• Om förutsättningarna är för komplexa för att
kunna hanteras i bygglovsprövningen.

Bebyggelse i Lagga.
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7 Utveckling av kommersiell service och verksamheter
STÄLLNINGSTAGANDEN
• I Knivsta ska kommersiell service koncentreras till de centrala delarna av staden
eller förläggas till huvudgator med starka
flöden.
• I Alsike och Nydal ska när- och vardagsservice finnas för att tillgodose den lokala
efterfrågan.
• Vid all planering och etablering av verksamheter ska hänsyn tas till befintliga
natur- och kulturvärden och befintlig bebyggd miljö.
• Ar ska fortsätta utvecklas som det viktigaste
verksamhetsområdet i Knivsta kommun.
• På sikt kan kommunen utveckla ett nytt
verksamhetsområde söder om Nor.
Handel är viktigt för att skapa attraktiva och levande
stadsmiljöer. Hur handel lokaliseras och planeras påverkar hur tillgänglig mark nyttjas. För kommersiella
aktörer kan det vara attraktivt att etablera verksamheter i externa handelslägen, så som köpcentrum med
närhet till god infrastruktur och starka flöden. I dessa
lägen är marken ofta billigare vilket kan attrahera
större och mer ytkrävande handelskoncept. De externa etableringarna kan dock innebära att handelns
konkurrenskraft i en stads centrala lägen försvagas.

Externa handelslägen kan å andra sidan innebära
minskade transporter i en stads centrala delar, både
gällande person- som godstrafik. Det är därför inte
önskvärt att lokalisera handel med skrymmande varor i den täta bebyggelsen, exempelvis bilhandel eller lagerlokaler. Var handel lokaliseras är en viktig
strategisk fråga för samhällsplaneringen.
Knivsta är en attraktiv småstad med goda kommersiella kvaliteter. Närheten till större handelsplatser,
såsom Stockholm, Uppsala samt närliggande större
externhandelsområden, gör dock att Knivstas kommersiella roll i regionen är begränsad. För att nyttja
småstadens kvaliteter som mötesplats ska all kommersiell verksamhet fokuseras till de centrala delarna
av Knivsta. Ett samlat erbjudande stärker den lokala
konkurrenskraften och underlättar för kommunens
invånare att göra sina inköp lokalt. För att stärka den
kommersiella kraften i Knivsta centrum kan lokaler i
bottenvåningar skapas vid nybyggnation i de fall där
det finns ett kommersiellt underlag för detta.
I Alsike och Nydal ska när- och vardagsservice finnas
för att tillgodose den lokala efterfrågan. Ett småskaligt kommersiellt utbud kan finnas för att möta de
boendes vardagsbehov.

Verksamheter

Knivsta har verksamhetsområden med god exponering och tillgänglighet, både vid järnvägen och E4.
Närheten till större marknadsområden, såsom Stock-

Butiker vid Sågverkstorget, Knivsta centrum.
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holm, Uppsala och Arlanda, gör kommunens områden attraktiva för flera typer av verksamheter.
Vid all planering och etablering av verksamheter ska
hänsyn tas till befintliga natur- och kulturvärden.
Hänsyn ska även tas till befintlig bebyggd miljö för
att undvika buller och störningar. Tillkommande
verksamheter ska lokaliseras i anslutning till befintlig
och fungerande infrastruktur och bör ej stå i konflikt
med kommunens framtida intressen kring bostadsutveckling.

Ar

Ar verksamhetsområde är detaljplanerat och stora
delar av området är fortfarande oexploaterade. Efterfrågan på mark i området är dock stor. Ar är idag
kommunens största arbetsområde för ytkrävande
verksamheter inom lättare tillverkningsindustri och
andra mindre störande verksamheter. Ar ska fortsätta
utvecklas som kommunens viktigaste verksamhetsområde med större lokaler, ofta med industrikaraktär. Ars läge intill E4:an gör även området attraktivt
för verksamheter som inte lämpar sig i kommunens
tätorter. En fortsatt expansion av Ar är möjlig längs
med E4:ans västra sida.

Området söder om Nor

På sikt kan kommunen utveckla ett nytt verksamhetsområde söder om Nor. Områdets läge intill E4 gör
området attraktivt för verksamheter som inte lämpar
sig i kommunens tätorter och som kan lokaliseras

inom influensområdet för Arlanda. Utvecklingen av
området förutsätter att en ny trafikplats med av- och
påfart byggs på E4:an i kommunens södra delar. I utvecklingen av området ska bruks-, natur- och kulturvärden beaktas samt åtgärder vidtas för att minimera
buller och andra störningar.

Störande verksamheter

Vissa verksamheter påverkar människors hälsa samt
upplevda livskvalitet negativt. Det är därför inte
lämpligt att lokaliseras i närheten av bostäder då
dessa verksamheter ofta genererar buller och mycket
tung trafik. Verksamheter som hanterar miljöfarliga
ämnen kan medföra, utöver en negativ påverkan på
omgivningen, en risk för brand eller olyckor och kan
därför utgöra en stor fara för närliggande områden.
Den här typen av verksamheter ska därför planeras
långt ifrån bostäder, skolor, förskolor och andra lokaler där människor vistas. Dessa verksamheter ska lokaliseras till särskilt utpekade områden i kommunen.
Verksamheter som kan innebära miljörisker ska, med
hänsyn till bostäder och känsliga naturområden, lokaliseras där miljöpåverkan blir så liten som möjligt.
Anläggningar som alstrar trafik med farligt gods ska
förläggas utanför tätbebyggda områden intill leder
där farligt gods tillåts att transporteras.
I Ar tillåts lokalisering av ytkrävande verksamheter
inom lättare tillverkningsindustri och andra mindre
störande verksamheter. På sikt kommer sådana typer
av verksamheter kunna lokaliseras söder om Nor.

Fjärrvärmeverk i Knivsta. Foto: Bo Gyllander.
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8 Utveckling av infrastrukturen
STÄLLNINGSTAGANDEN
Allmänna ställningstaganden

• Följande prioriteringsordning av trafikslagen
gäller vid all planering
1. Gång- och cykeltrafik
2. Kollektivtrafik
3. Biltrafik
• Det ska vara enkelt och bekvämt att gå, cykla eller resa med kollektivtrafik mellan olika
målpunkter.
• Knivsta och Alsike ska vara sammankopplade
med trivsamma och trygga stråk för att möjliggöra för en stor del av kommuninvånarna
att gå, cykla eller resa med kollektivtrafik.
• Vid planering av nya områden och omvandling av befintliga ska fokus ligga i att skapa
trygga miljöer för barn, där det möjliggörs att
barnen kan gå och cykla på egen hand till
skolan.
• För att motivera personer att välja nya och
mer hållbara resvanor tillämpas mobility
management-åtgärder (beteendepåverkade
åtgärder).
• Den fysiska miljön ska utformas på så sätt
att den blir tillgänglig för alla (t.ex. personer
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga).

Gång/Cykel

• Knivsta kommun ska satsa på infrastruktur för gående och cyklister. Gångtrafik och cykeltrafik ska
behandlas som egna och prioriterade trafikslag
vid planering och drift.
• Den fysiska miljön ska utformas så att gång- och
cykeltrafiken gynnas och får en högre status.

Järnväg

• Knivsta kommun verkar för utbyggnad av Ostkustbanan till fyra spår samt anläggning av en ny
station i Alsike.
• I all kommande planering intill järnvägen ska
hänsyn till markreservatet för spårutbyggnad tas.
• I samband med planering av områden intill järnvägen ska bedömning gällande påverkan från
buller och risker göras.

Vägar

• Knivsta ska verka för att styra bort tung genomfartstrafik från Knivsta tätort för att kunna omvandla Gredelbyleden till stadsgata.
• På sikt ska ny bilpassage som kopplar ihop Nydal
och området söder om Nor skapas. Väglänken
ska ansluta till en ny trafikplats på E4 i södra delen av Knivsta kommun.
• Markreservat reserveras för två nya motorvägstrafikplatser inom kommunen, en nordöst om Aliske och en söder om Knivsta tätort vid gränsen till
Sigtuna kommun.

Farligt gods

• Rådande regler och säkerhetsavstånd till transportleder för farligt gods som rekommenderas
av Trafikverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller regionala organ som
arbetar med farligt gods ska följas.
• I samband med planering av områden inom
150 meter från transportleder för farligt gods,
ska risker förknippade med farligt god beaktas.
• Om rekommenderade skyddsavstånd inte kan
hållas, bör en riskanalys tas fram för att klargöra vilka skyddsåtgärder som kan bli nödvändiga
för att planerad markanvändning ska bedömas
som lämplig utifrån risksynpunkt.
• Anläggningar som alstrar trafik med farligt gods
bör förläggas utanför befintliga tätbebyggda
områden eller planerade områden, intill leder
där farligt gods transporteras.

Färja

• Knivsta är öppen för möjligheten till en färjeförbindelse på Mälaren, mellan Knivsta kommun och Håbo kommun, om sådant initiativ
skulle presenteras. För- och nackdelar av färjeförbindelsen ska utredas.
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Utveckling av infrastrukturen

Den planerade bebyggelseutvecklingen i kommunen
kräver nya trafiklösningar i form av nya vägar, gångoch cykelvägar, passager över/under järnvägen, parkeringar och andra ytor för kommunikationer. Kommunen eftersträvar en struktur som främjar byggande
i goda kommunikationslägen med god tillgänglighet
till kollektivtrafik och natur. Det är viktigt att se trafikinfrastrukturen som en integrerad del av staden.
En tätare, attraktivare och hållbar stad ger förutsättningar för en ökad gång-, cykel- och kollektivtrafik
men ställer också krav på trafikplaneringen. För att
trafiksystemet ska bidra till en attraktiv stad och att
resultatet ska vara långsiktigt hållbart krävs en helhetssyn i samhällsplaneringen där trafikplanering,
markanvändning och planering av ny bebyggelse
samverkar. I planeringen av ett växande Knivsta ska
trafikplaneringen utgöra en del av stadsplaneringen
och inte ses som en parallell process som sker vid sidan av bebyggelseplaneringen. Ett sådant angreppssätt möjliggör för utveckling av en sammanhållen
småstad samtidigt som det skapas utrymme för alla
trafikslag och skapar en trygg och trivsam stad där det
är enkelt att förflytta sig mellan olika delar.
Hög tillgänglighet och en god kollektivtrafik är ett
grundkrav för att ett centrum ska vara attraktivt för
alla och det är även en rättvise- och jämlikhetsfråga.

Åtgärder både inom planering av kollektivtrafik samt
i planeringen av den fysiska miljön för att underlätta för individer med olika typer av funktionsnedsättningar ska prioriteras.
De viktigaste trafikutvecklingsplanerna och åtgärderna som Knivsta kommun vill se är bland annat
förbättrad kapacitet på Ostkustbanan, flera nya cykelvägar och flera nya passager över/under järnvägen.
Även ombyggnation av Gredelbyleden till stadsgata
och två nya trafikplatser på E4:an är prioriterade trafikutvecklingsplaner. Knivsta planerar även för flera
trafiksäkerhetsåtgärder i olika delar av kommunen.
Dessa planeras inte bara i centralorterna men även i
byarna och andra delar av landsbygden.

mer att gälla för åren 2018-2029. Inom planområdet
finns nedanstående projekt upptagna i investeringsplanerna: En ny gång- och cykelväg planeras mellan
Vassunda och Knivsta längs väg 1046. I uppdraget
kommer även trafiksäkerheten förbättras i Vassunda.
Byggstart för projektet planeras till hösten 2017.

Dit

Nationella och regionala
infrastrukturplaner

Planering, finansiering och tidsplan för genomförande av om- och nybyggnadsåtgärder på det statliga vägnätet och järnväg styrs av Nationell plan för
transportsystemet 2014-2025 samt Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025. Länsplanen
i Uppsala län omfattar även statlig medfinansiering
till kommunala åtgärder i form av cykelvägar, kollektivtrafik samt trafiksäkerhets- och miljöåtgärder.
Investeringsplanerna är under revidering, och både
den nationella planen liksom länsplanen kommer
inom kort att gå ut på remiss. De nya planerna kom-

Hit

splan

Åtgärd
Del 1

länsplan för regional
transportinfrastruktur 2014-2025

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025.
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Trafikstrategi för Knivsta

År 2014 antogs ”Trafikstrategi för Knivsta kommun
för åren 2014-2025”. Trafikstrategin har utgått ifrån
kommunens vision 2025 och redovisar bland annat
hur trafikinfrastrukturen ska utvecklas i en snabbt
växande kommun. Trafikstrategin beskriver verktyg
och strategier som ska säkerställa att Knivsta kommun ska utvecklas med en hållbar trafikstruktur där
hänsyn tas till olika målgrupper och olika trafikmedel. I strategin återspeglas kommunens ansvar och
rådighet över att skapa förutsättningar för invånarna
att välja de mest hållbara transportslagen.
I strategin redovisades följande prioriteringsordning
av trafikslagen som gäller vid all planering:
1. Gång- och cykeltrafik
2. Kollektivtrafik
3. Biltrafik
Gång- och cykeltrafiken är de mest klimatsmarta,
hälsofrämjande och resurssnåla trafikslagen vad
gäller energiförbrukning, markförbrukning och infrastrukturinvesteringar, därefter kommer kollektivtrafiken. Dessa trafikslag prioriteras högst och utgör
grunden i Knivsta kommuns transportsystem. Målet
med trafikstrategin är att främja en välfungerande balans mellan gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik så
att invånarna får tillgång till ett attraktivt och hållbart
transportsystem, attraktiva boendemiljöer och en levande stadskärna.

2

3

1

Prioritering av trafikslag i Knivsta kommun.

De mest hållbara trafikslagen ska utgöra grunden för
transportsystemet i tätorterna tack vare utformningen
av Knivstas och Alsikes gatumiljöer. Det ska även finnas enkla och effektiva trafikstrukturer med utrymme
för kollektivtrafiken vid sammanhållen bebyggelse
på landsbygden.
Nedan presenteras de viktigaste målen och ställningstagandena från trafikstrategin som ska vara vägledande och som ska återspeglas i fortsatt planering
av Knivsta kommun:
• Det ska vara enkelt och bekvämt att gå, cykla eller
resa med kollektivtrafik mellan olika målpunkter.
• Knivsta och Alsike ska vara tydligt sammankopplade med trivsamma och trygga stråk för att möjliggöra för en stor del av tätortsbefolkningen att
gå, cykla eller resa med kollektivtrafik.

• Vid planering av nya områden och omvandlingar
av de befintliga områdena ska fokus ligga i att skapa trygga miljöer för barn, där det möjliggörs att
barnen kan gå och cykla på egen hand till skolan.
• För att motivera personer att välja nya och mer
hållbara resvanor tillämpas beteendepåverkande
åtgärder (mobility management-åtgärder).
• Den fysiska miljön ska utformas så att gångtrafiken gynnas och får en högre status, exempelvis
genom gestaltning, grönska, belysning och trygga
gångpassager.
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Gång- och cykeltrafik

Knivsta kommuns mål är att andelen invånare som
dagligen går och cyklar till skola, arbete eller andra
målpunkter successivt ska öka. Detta innebär även
att andelen barn och elever som går eller cyklar till
förskolan eller skolan ska öka. För att möjliggöra att
detta mål uppfylls kommer Knivsta kommun satsa på
infrastruktur för gående och cyklister samt skapa förutsättningar för kommuninvånare att välja de mest
hållbara trafikslagen i vardagen. Ett av verktygen
som kommunen ska satsa på är att arbeta med olika
slags mobility management-åtgärder. Några exempel
på sådana åtgärder är: samåkningsprojekt, initiering

Mobility management
Mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder
och beteenden. Det handlar dels om att genom
information och marknadsföring tillgängliggöra
och skapa trygghet i de hållbara trafikslagen så
att de upplevs mer attraktiva. Exempelvis informera om var cykelvägen finns, när bussen avgår
eller hur man bokar en bilpoolsbil. Detta förutsätter bland annat att bra och trafiksäkra gångoch cykelvägar samt att en fungerande kollektivtrafik är etablerat från och med inflyttningen
till ett område för att främja dessa resor framför
bilresor.

av bilpooler för företag samt i bostadsområden eller
stöttning av företagens arbete med miljöanpassning
av transporter.
Gång- och cykeltrafik ska behandlas som egna och
prioriterade trafikslag vid planering och drift. Den
fysiska miljön ska utvecklas så att gång- och cykeltrafiken gynnas och får en högre status, exempelvis genom ett sammanhängande cykelvägnät och
tilltalande gestaltning med grönska och belysning.
Kommunen har som mål att länka samman viktiga
målpunkter med trivsamma och attraktiva cykelstråk,
både inom centralorterna samt mellan centralorterna och byarna och andra regionala målpunkter.
På grund av mindre täthet, större avstånd mellan
målpunkter och sämre tillgång till gång- och cykelvägar är mål om ökad andel av gående och cyklister
mycket svårare att uppfylla på landsbygden. Knivsta
kommun planerar att successivt bygga ut cykelvägnätet för att koppla ihop byarna med Knivsta och Alsike tätort. Vid utbyggnaden kommer kommunen att
lägga stor fokus på att skapa trygga och säkra passager
och korsningar, speciellt vid de som är placerade i
närheten av målpunkter så som skolor, förskolor, fritidsaktiviteter och verksamheter som har ett större
antal besökare och arbetsplatser.

det krävs satsningar på cykelinfrastruktur. En rad generella mål och konkreta åtgärder som ska resultera i
förbättringar för cyklister i Knivsta kommun presenteras i kommunens trafikstrategi.

Cykeltrafikens andel av det totala resandet har stor
potential att öka såväl inom och mellan tätorterna
som till närliggande regionala målpunkter, men för

Knivsta kommun har satsat mycket på utbyggnad och
underhåll av cykelinfrastrukturen de senaste åren. I
den fortsatta planeringen inom tätorterna kommer
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kommunen prioritera att knyta viktiga målpunkter
med cykelvägar och komplettera viktiga cykelkopplingar som saknas. Huvudmålet är att cykelvägnätet
alltid ska vara enkelt, smidigt och garantera en så kort
restid som möjligt. Satsning på cykelinfrastrukturen
kommer att underlätta för kommunens invånare i deras vardag och kommer även att innebära miljö- och
samhällsekonomiska vinster.
Knivsta kommun kommer successivt att förbättra
befintliga cykelvägar samt bygga nya, många av dem
på landsbygden. Fler cykelvägar kommer att ha en
strategisk betydelse för kommunen då de kommer att
koppla samman centralorterna med byarna. Nedan
presenteras fler större planerade cykelvägar mellan
Knivsta tätort och byar på landsbygden:
•
•
•
•

Knivsta tätort – Vassunda
Knivsta tätort – Nor
Knivsta tätort – Lagga kyrkby
Knivsta tätort – Uppsala

De två projekt som ligger närmast i tiden är byggnation av separata gång- och cykelbanor från Knivsta
tätort till Vassunda respektive till Nor. Trafiksäkerheten kommer att förbättras och fler kommer att kunna cykla mellan de båda orterna. Knivsta kommun
kommer att verka för att cykelvägen fortsätter vidare
norrut längs väg 255 som går vid Mälaren och vidare
mot Uppsala. Den andra sträckningen är en cykelväg
från Nor. Cykelvägen ska anläggas längs Ledingevä-

gen från korsningen vid Forsbyvägen och fram till
Nor där Ledingevägen möter Olof Thunmans väg.
Från korsningen Ledingevägen - Forsbyvägen söderut finns en gång- och cykelväg till Knivstas gamla
kyrka. Norrut mot Knivsta centrum finns separata
gång- och cykelvägar.
En viktig cykelväg som kommer att ha regional betydelse kommer att anläggas mellan Märsta, Knivsta
tätort, Alsike och vidare mot Uppsala. Den kommer
att koppla Knivsta kommun med Sigtuna kommun
i söder och Uppsala kommun i norr. Inom Knivsta
kommun kommer cykelvägen gå längs järnvägen
och Knivstaån.
Ett samarbete gällande den exakta dragningen, finansieringen och tidplanen krävs med de berörda
kommunerna samt med Trafikverket. Cykelvägen
kommer även att utgöra en ny viktig länk lokalt inom
centralorterna då den kommer att fungera som en
stark koppling mellan centrala Knivsta och centrala Alsike. På sikt planeras även anläggning av cykelvägar som kopplar centralorterna med kyrkbyarna
Lagga och Husby-Långhundra. Vid utvecklingen av
cykelstråken ska kommunen se över trafiksituationen
för att uppfylla mål om trygga och säkra gång- och
cykelförbindelser och passager inom orterna. Cykelvägarna kommer att möjliggöra för landsbygdsborna
att välja cykeln före bilen vid resor till Knivsta och
Alsike. De som bor i Knivsta och Alsike tätorter kommer på ett enklare och tryggare sätt kunna cykla till

byar och andra punkter längs de nya cykelvägarna.
Satsningen kommer att kunna främja utveckling av
rekreation och turism samt nya arbetstillfällen på
landsbygden.

Busstrafik

Endast en liten andel av alla resor i kommunen utgörs av bussresor. Knivsta kommun har en ambition
att andelen bussresor successivt ska öka i framtiden.
I Knivsta tätort och i Alsike är tillgången till busstrafiken relativt god, medan den är betydligt sämre på
landsbygden. Eftersom befolkningen i kommunen
kommer att öka kraftigt under de kommande åren
finns stor potential för att öka tillgången till busstrafiken och öka busstrafikens popularitet. Om busstrafiken ska kunna utvecklas och bli ett attraktivt transportslag ska exploatering ske i stråk som kan försörjas
med kollektivtrafik så att högre turtäthet möjliggörs.
Noderna i busstrafiknätet ska utvecklas så att enkla
och snabba byten mellan olika linjer och med andra
trafikslag kan ske. I samband med att Knivsta tätort
och Alsike tätort växer och förändras måste en utökning av busstrafiken planeras till de nya områdena.
Knivsta kommun kommer att fortsätta föra dialog
och samarbete med både UL (Upplands lokaltrafik)
och SL (Storstockholms lokaltrafik). Vid utveckling
av nya områden ska busstrafiken finnas på plats då de
första invånarna flyttar in i ett nytt område så att de
nya invånarna har möjlighet att välja de mest hållbara trafikslagen. För att möjliggöra detta ska kommunen samråda med UL i tidiga planeringsskeden.

43

44

ÖVERSIKTSPLAN 2017

tivt arbeta med att undersöka om nya infartsparkeringar ska anläggas eller om de befintliga ska utökas
eller moderniseras.

JVG
ALSIKE

Knivstas ringlinje

Kapacitetsbrist på Ostkustbanan gör det svårt att
uppföra ytterligare stationer på sträckan Stockholm-Uppsala. För att öka kapaciteten och möjliggöra ytterligare stationer föreslår Trafikverket i den
nationella transportplanen för 2018-2029 att sträckan Uppsala-Stockholm byggs ut till fyra spår. Förslaget innebär åtgärder som leder till en upprustning,
modernisering och utbyggnad av järnvägen med ett
fokus på trafiksäkerhet samt ny teknik och digitalisering. Satsningen förutsätter att överenskommelser
tecknas med berörda kommuner om bostadsåtaganden som möjliggörs av åtgärden.

IKATION

Med tillgänglig busstrafik menas att avståndet till
närmaste hållplats understiger 800 meter från bostaden eller annan målpunkt. Detta avstånd bör vara
mindre i centralorterna då de som bor i mer täta områden förväntas ha bättre tillgång och kortare avstånd
till bussarna. Hög turtäthet innebär minst en avgång
var 30:e minut. Detta kan endast ske om befolkningen på landsbygden ökar i stråk som kan försörjas med
busstrafik. För att underlätta vardagslivet för de som
pendlar med buss är det viktigt med tillgång till infartsparkering för cykel och bil. Kommunen ska ak-

Järnväg

UN
MM
KO

Stadsbuss i Knivsta (UL).

E

Den busslinje som har störst potential att utvecklas,
och därmed göra busstrafiken till ett mer attraktivt
trafikslag, är Knivstas ringlinje (buss nummer 180
och 181). Denna linje kopplar ihop järnvägsstationen med norra delen av centrala Knivsta samt med
Alsike. Kommunen planerar att uppföra flera nya
bostäder i närheten av busshållplatser där ringlinjen
trafikerar. Detta kommer på sikt att möjliggöra ökad
turtäthet och binda samman de två centralorterna ytterligare. I framtiden kommer ringlinjen även koppla
ihop den befintliga järnvägsstationen i Knivsta med
en ny kollektivtrafikknutpunkt i Alsike.

RINGL
IN
J

E4

KNIVSTA

Konceptbild som redovisar Knivsta och Alsike som tillsammans
kan bilda en ”ringstad”.

Knivsta kommun berörs av utbyggnationen av Ostkustbanan till fyra spår samt en ny pendeltågsstation i Alsike. Knivsta kommun har sedan flera år
arbetat med att planera för en ny station i Alsike. När
stationen byggs är i dagsläget inte bestämt men den
är tänkt att ligga strax norr om nuvarande planskilda
vägkorsning med Björkkällevägen.
I all kommande planering intill järnvägen ska hänsyn tas till markreservatet för spårutbyggnaden i hela
kommunen samt för en ny station i Alsike. Hänsyn
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ska även tas till negativa effekter såsom trafikbuller
eller risker kopplade till transporter av farligt gods eller urspårning. Vid all ny exploatering intill markreservatet bör en analys göras avseende på hur eller om
dessa effekter påverkar projektet.
De två viktigaste infrastruktursatsningarna för Knivsta kommun är en utbyggnation av Ostkustbanan
till fyra spår samt en ny pendeltågsstation i Alsike.
Knivsta kommun har sedan flera år arbetat med att
planera för en ny station i Alsike. När stationen byggs
är i dagsläget inte bestämt. Den planerade stationen
är tänkt att ligga strax norr om nuvarande planskilda
vägkorsning med Björkkällevägen. En förutsättning
för ny station i Alsike är en utbyggnad till fyra spår på

Järnvägen genom Knivsta tätort.

sträckan genom Knivsta kommun. I all kommande
planering intill järnvägen ska hänsyn tas till markreservatet för spårutbyggnaden i hela kommunen och
för en ny station i Alsike. Hänsyn ska även tas till negativa effekter såsom trafikbuller eller risker kopplade till transporter av farligt gods eller urspårning.

på befintlig trafik. Stationen kan komma att byggas
i närheten av Björkkällevägens vägbro som passerar
över järnvägen. En ny väglänk mellan Björkkällevägen och Finnvretsvägen kan då bli nödvändig. Den
befintliga järnvägsbron i Alsike kommer att behöva
byggas om i samband med utbyggnaden.

De två befintliga spåren genom kommunen kommer
troligtvis behålla sitt läge. Vid Knivsta station kommer de framtida spåren troligtvis anläggas på vardera
sidan om de befintliga spåren. Lösningen innebär att
den befintliga mittplattform som kan angöras från
innerspåren inte behöver byggas om. Genom att två
spår läggs väster om de befintliga spåren i Alsike kan
den nya stationen byggas med relativ liten påverkan

Intill den kommande knutpunkten i Alsike ska tätare
bebyggelse planeras och plats för angöring för cykeloch bilparkeringar ska skapas. Byte mellan tåg och
andra trafikslag ska möjliggöras och göras så smidigt
som möjligt. Det är även viktigt att skapa en funktionell koppling mellan den nya stationen och Björkkällevägen.
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I samband med planeringen av byggnationen av en
ny station i Alsike ska kommunen, Trafikverket och
övriga inblandade parter verka för att bygga bort barriärer mellan västra och östra Alsike och se till så att
nya tillgängliga passagelösningar skapas. En ny station och dess närmaste omgivning ska ha hög tillgänglighet. Byggnationen av en ny station kan stärka
Alsike som en attraktiv tätort och skapa förutsättningar för att fungera som en attraktiv mötesplats och bytesplats i kommunen. I närheten av den nya stationen ska närservice samt attraktiva allmänna platser
som torg och parker planeras.
De två stora järnvägssatsningarna, spårutbyggnaden
och en ny station i Alsike, kommer på sikt öka tillgängligheten till järnvägstrafiken för ännu fler kommuninvånare samt göra kommunen ännu mer attraktiv i regionen.

Biltrafik

Bilvägar lägger grunden för trafikförsörjningen i
kommunen då bilen är det mest använda trafikmedlet. Även om Knivsta kommun har ett mål att andelen kollektivtrafik- och cykelresor ska öka så kommer
bilen att behålla sin dominerande position inom en
överskådlig framtid. Många kommuninvånare väljer
att ta bilen då de upplever att det är det snabbaste,
bekvämaste och smidigaste transportsättet i deras vardag. Detta gäller speciellt de som bor på landsbygden
och de som bor eller arbetar långt ifrån kollektivtrafiken.

Stadsbuss i Knivsta (UL).

Knivsta kommun, tillsammans med Trafikverket,
kommer att se till att väginfrastrukturen håller en god
standard med avseende på framkomlighet, säkerhet
och underhåll. Här krävs även regional samverkan
med exempelvis grannkommuner. Vid planering av
nya vägar och modernisering av befintliga vägstrukturer kommer kommunen se till att framkomligheten för buss- och biltrafik säkerställs även om cyklister
och gående ges mer plats och får högre prioritering
jämfört med dagens situation. I all infrastrukturplanering ska framkomligheten för utryckningsfordon
att prioriteras. Knivsta kommun, tillsammans med
Trafikverket, kommer se till att väginfrastrukturen

håller en god standard med avseende på framkomlighet, säkerhet och underhåll. Här krävs även regional
samverkan med grannkommuner och regioner.
Två nya trafikplatser på E4

Mark reserveras för två nya motorvägstrafikplatser
inom kommunen, den första nordöst om Alsike där
Björkkällevägen passerar under E4 och den andra
strax norr om kommungränsen mellan Knivsta och
Sigtuna kommun. Anläggningen av den förstnämnda trafikplatsen ligger närmare i tid medan den södra trafikplatsen kommer att kunna byggas i samband
med att området söder om Nor utvecklas.
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En ny trafikplats nordost om Alsike kommer att kunna förkorta restider mellan Alsike och Uppsala samt
andra målpunkter norr om kommunen. Den kommer även resultera i att trafiken på Brunnbyvägen
minskar. Prioriteringen av trafikplatsen blir viktigare
ju mer Alsike växer. Under planeringen av den nya
trafikplatsen och analysen av trafikstrukturer i norra
delen av kommunen ska Knivsta kommun fokusera
på en sådan lösning som innebär positiva effekter för
både bil- och kollektivtrafiken. Exempelvis skulle
kollektivtrafiken gynnas genom att norrgående busslinjer från kommunen planeras om och effektiviseras
samt att kollektivtrafikens turtäthet utökas kraftigt.
Vid anläggande av den nya trafikplatsen bör trafiksäkerheten av Björkkällevägen ses över.
Trafikplatsen i södra delen av kommunen kommer
att kunna förbättra tillgängligheten till södra Knivsta
och avlasta den befintliga trafikplatsen samt minska
trafiken på Gredelbyleden och Forsbyvägen. Den
nya väglänken mellan Nydal och den planerade trafikplatsen ska utformas som stadsgata där gående, cyklister och kollektivtrafiken är prioriterade. Samtidigt
ska kapaciteten för både bil- och busstrafik vara hög
på denna sträcka. Inom området söder om Nor planerar Knivsta på sikt att utveckla ett nytt verksamhetsområde. Verksamhetsområdet kan inte skapas förrän
den nya trafikplatsen är färdig. Utan denna trafikplats
finns en risk att alla transporter behöver gå genom
Knivsta tätort och i och med det öka bullernivåer och
orsaka andra negativa effekter i centralorten.

Knivsta kommun ska föra dialog med Trafikverket
om planering av de nya trafikplatserna. Dialog med
Uppsala kommun krävs vid planering av den norra
trafikplatsen. Den södra trafikplatsen kräver dialog
med Sigtuna kommun. Hur de två föreslagna trafikplatserna påverkar trafikmönstren i kommunen och i
regionen ska studeras närmare i den fortsatta planeringen.
Gredelbyleden

Genomfartstrafik, speciellt tung trafik, är ett växande problem i Knivsta tätort. Många lastbilar som kör
mellan Kapellskärs hamn, Norrtälje och Norrtälje
hamn och sedan vidare mot Enköping och Västerås,
väljer att åka på Gredelbyleden genom Knivsta. Detta resulterar i ökade bullernivåer, försämrad gatumiljö och större slitage av Gredelbyleden i Knivsta tätort. Denna tunga trafik bör styras mot E4 och sedan
eventuellt mot väg 267 vid Rotebro och vidare mot
E18. På så sätt behöver den inte passera Knivsta tätort. Styrning av denna tunga trafik är en mellankommunal fråga och bör diskuteras mellan Knivsta kommun och andra berörda kommuner där tung trafik
från hamnar passerar. Bortstyrning av tung trafik från
Knivsta tätort är ett viktigt mål och en förutsättning
för att möjliggöra en omvandling av Gredelbyleden
till stadsgata.
Även planerad nybyggnation av bostäder längs den
befintliga Gredelbyleden kan påverkas negativt av de
trängsel-, luft- och bullerproblem som uppstår om all

trafik från den västra sidan av Knivsta måste passera
genom centrala Knivsta för att nå E4.

Farligt gods

Farligt gods transporteras till, från och genom Knivsta på både järnväg och väg. Följande vägar i kommunen är rekommenderade och primära transportleder
för farligt gods: Ostkustbanan (järnväg), E4, väg 77
och väg 273. Det finns inga rekommenderade sekundära vägar inom kommunen.
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Vid planering och byggande i närheten av järnvägen
och vid vägar där farligt gods transporteras ska följande gälla:
• Rådande regler och säkerhetsavstånd som rekommenderas av Trafikverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller regionala organ
som arbetar med farligt gods ska följas.
• I samband med planering av områden inom 150
meter från stråk där transporter med farligt gods
kan förekomma, ska risker förknippade med farligt god beaktas.
• Om rekommenderade skyddsavstånd inte kan
hållas, bör en riskanalys tas fram för att klargöra
vilka skyddsåtgärder som kan bli nödvändiga för
att planerad markanvändning ska bedömas som
lämplig utifrån risksynpunkt. Förslag på eventuella skyddsåtgärder ska tas fram och tillämpas.
• I utredningsarbetet ska kommunen utgå från beräknad trafik i prognosår 2040.
• Anläggningar som alstrar trafik med farligt gods
bör förläggas utanför befintliga tätbebyggda områden eller planerade områden. De bör även lokaliseras intill leder där farligt gods får transporteras.
Det är viktigt att bostäder, samlingslokaler eller annan bebyggelse där människor vistas inte lokaliseras
alltför nära transportleder där farligt gods transporteras. I de fall där bebyggelse är lokaliserad längs transportleder ska lämpliga varningssystem finnas och

trafiken ska kunna styras om till mer lämpliga trafikleder. Olyckor i samband med transporter av farligt
gods kan medföra stora skador på människor, djur,
miljö och egendom. Säkerheten vid transporter regleras av internationella och nationella bestämmelser
där tillverkare, chaufförer och godsmottagare har ett
stort ansvar.
I kommande arbete med planering i områden berörda av leder för farligt gods, ska kommunen bland
annat ta hänsyn till risker kopplade till urspårning av
tåg samt transport av farligt gods på järnvägen.

Säkerhetsavstånd utmed 			
statlig infrastruktur
Tillståndspliktig zon utmed det allmänna vägnätet

Länsstyrelsens tillstånd krävs om byggnader eller anläggningar som kan inverka på trafiksäkerheten ska
uppföras inom den tillståndspliktiga zonen, det så
kallade byggnadsfria avståndet (47§ väglagen). Den
tillståndspliktiga zonen sträcker sig generellt 12 meter från den allmänna vägens vägområde. Utmed de
flesta större vägar har zonen utökats efter beslut från
Länsstyrelsen. Inom planområdet gäller utökad tillståndspliktig zon utmed vägarna E4, 77, 225 och 273
där zonen sträcker sig 50 meter från vägområdet utmed E4 och 30 meter för väg 77, 225 och 273. Länsstyrelsens tillstånd krävs inte om åtgärden prövas i en
detaljplan eller i ett bygglov.

Skyddsområden utmed järnväg

Längs järnvägen bör generellt sett ingen ny bebyggelse tillåtas inom 30 meter från närmaste spårmitt.
Skyddsavståndet syftar till att skydda bebyggelse från
urspårning av tåg och ger utrymme vid eventuella
räddningsinsatser om det skulle ske en olycka. Avståndet 30 meter beaktar dock inte spridning av farliga ämnen, brand explosion etc., som eventuellt kan
uppstå i samband med en olycka där farligt gods är
inblandat, vilket kan påverka områden på ett större
avstånd från järnvägen.

Färja mellan Knivsta kommun 			
och Håbo kommun

Knivsta är öppen för möjligheten till en färjeförbindelse på Mälaren genom Knivsta kommun och Håbo
kommun, om någon huvudman skulle presentera ett
sådant initiativ. För att kunna gå vidare med planeringen krävs, förutom ett initiativ från någon huvudman, också ett förarbete där för- och nackdelar av
förbindelsen samt genomförande- och finansieringsfrågor utreds.
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Lokalförsörjning

STÄLLNINGTAGANDEN

Förskolor och skolor

• Lokalförsörjningsprogrammet för skolor
och förskolor ska regelbundet revideras
och ställning till dess aktualitet ska tas under varje mandatperiod.
• Kommunala lokaler ska kunna samnyttjas
då det är möjligt.
• Tillkommande skolor och förskolor bör lokaliseras i områden intill parker eller grönområden, gärna med bilfria- eller gångfartszoner, för att skapa en trafiksäker miljö.
• Seniorbostäder, särskilda boenden för äldre
och bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning ska lokaliseras nära Knivsta centrum eller i lägen med
närhet till både offentlig och kommersiell
service samt kommunikationer.

För att trygga framtidens behov av lokaler för skola,
förskola och äldreboende behöver kommunen göra
flera stora investeringar. Bra och central lokalisering
med närhet till kollektivtrafik och god tillgänglighet
är viktigt för att underlätta vardagen för kommunens
barnfamiljer. Goda utemiljöer är viktiga för både förskolor och skolor. Detta gäller särskilt i tätbebyggda
områden där skolor etableras i bottenvåningar på
flerfamiljshus. Tillkommande skolor och förskolor
bör därför lokaliseras i områden intill parker eller
grönområden. Kring både förskolor och skolor kan
bilfria- eller gångfartszoner utvecklas för att möjliggöra en säker miljö och trafiksituation för både elever
och föräldrar. För att skapa liv och rörelse under dygnets alla timmar bör kommunens lokaler nyttjas för
flera typer av verksamheter och funktioner. Tillkommande lokaler bör därför utformas så flexibelt som
möjligt för att möta framtidens lokalbehov.

Knivsta förutses ha en snabb befolkningstillväxt inom
de närmaste åren och fler unga barnfamiljer väljer att
flytta till kommen. Exempelvis beräknas antal barn i
kommunen i åldern 1-5 öka från cirka 1500 år 2017
till drygt 2500 år 2025. Den snabbaste tillväxten beräknas ske i Knivsta tätort och Alsike tätort varför de
största satsningarna på lokaler för barn och unga ska
ske i dessa orter. Även behovet av boenden för äldre
bedöms öka då antalet invånare i denna åldersgrupp
successivt kommer öka under de kommande åren.

Kommunens lokalförsörjningsplan visar utvecklingen fram till år 2025. Lokalförsörjningsprogrammet
för skolor och förskolor ska regelbundet revideras och
ställning till dess aktualitet ska tas under varje mandatperiod. Då flera nya bostadsområden planeras, exempelvis i Ängby och Nydal, behövs på sikt flera nya
förskolor och skolor för att trygga framtidens behov
av lokaler. Andra åtgärder som utbyggnad av befintliga förskolor och skolor eller omflyttning av elever
mellan skolor kan bli aktuellt för att lösa lokalbehov.

Alsikeskola.

Bostäder för äldre och
för personer med vårdbehov

Antalet äldre i kommunen ökar och denna ökning
kommer att påverka bostadsmarknaden. Efterfrågan
på mer anpassade boenden för äldre kommer att öka
och nya boendeformer kommer att utvecklas. Kommunen behöver planera för ett ökat vårdbehov och
lokaler för offentlig service. Många äldre har önskemål om att få bo kvar i hemmiljön och att möjliggöra kvarboende för äldre är ett av kommunens mål.
Seniorbostäder och särskilda boenden för äldre ska
lokaliseras så nära Knivsta centrum som möjligt eller
i lägen med närhet till kollektivtrafik samt kommersiell och kommunal service. Detta är viktigt för att äldre ska ha närhet till service och därmed så länge som
möjligt kunna leva ett aktivt liv. Viktiga faktorer vid
planering av dessa boenden är tillgång till anpassad
utemiljö, närhet till kommersiell service, kommunikationer, tillgång till träffpunkter, närhet till primärvården och närhet till hemtjänst.
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Utveckling av kultur, idrott och turism

STÄLLNINGSTAGANDEN
• Satsningarna på idrott, kultur och friluftsliv
ska öka så att tillgängligheten och utbudet
förbättras i förhållande till antalet invånare
och i takt med att kommunen växer.
• Lokaler och anläggningar för kultur, och
idrott ska lokaliseras i centrala lägen, ha god
tillgång till kollektivtrafik och vara tillgängliga för gående och cyklister.
• Lokaler för kultur, idrott och andra fritidsaktiviteter ska samutnyttjas då det är möjligt.
• När tätorterna förtätas och utvecklas kan
verksamheter behöva flyttas inom kommunen. Dessa ska då ersättas inom ett rimligt
avstånd och med god tillgänglighet, innan
de befintliga tas bort.
• Viktiga grönområden för friluftsliv och rekreation ska ha tydliga entréer samt ska
kopplas samman med gång- och cykelvägnätet.
• Knivsta kommun ska arbeta med att öka attraktivitet av de mest populära turistdestinationerna i kommunen.
• Mark kommer att upplåtas för bostadsnära
odling, såsom stadsodling och odlingsområden i anslutning till nya bostadsområden.

Kultur

I Knivsta ska kulturaktiviteter rikta sig till människor i
alla åldrar och kommunens mötesplatser ska det möjliggöra generationsöverskridande möten. I Knivsta
tätort finns idag service knuten till kultur och fritid
såsom bibliotek, fritidsgård och kulturskola. Med en
växande befolkning behövs nya kulturaktiviteter och
lokaler. Det nya allaktivitetshuset CIK (Centrum för
Idrott och Kultur) beräknas tas i drift i etapper under år 2019/2020. Här kommer bland annat en större
scenkonstlokal, en ishall och idrottslokaler att finnas
som möjliggör fler aktiviteter samt kultur- och sportarrangemang.

Idrott och friluftsliv

I Knivsta finns möjlighet till friluftsaktiveter i flera
naturområden, exempelvis vid sjöarna Valloxen och
Mälaren samt längs med deras stränder, i spår, leder
och i skogar. Tillgång till idrottsaktiviteter finns bland
annat vid kommunens fotbollsplaner, spontanidrottsplatser, Hälsohuset, i kommande allaktivitetshuset
CIK och fritidsaktiviteter i skolornas lokaler. Idrott
och friluftsliv är därmed möjligt året om.
I Alsike pågår planering med ett idrotts- och allaktivitetshus. I Idrottsdelen kommer en fullstor idrottshall med läktare, ett gym och en danslokal att ingå. I

I Knivsta ska lokaler och anläggningar för kultur och
andra fritidsaktiviteter lokaliseras i centrala lägen, ha
god tillgång till kollektivtrafik och vara tillgängliga
med gång och cykel på ett trafiksäkert sätt. Lokaler
för skola, idrott, kultur och andra fritidsaktiviteter ska
samutnyttjas då det är möjligt. När offentliga platser
och lokaler utformas ska konstnärlig gestaltning vara
en central faktor. Kultur och sociala aspekter bör karakterisera och spela en viktig roll i Kommunen. I
samband med att naturområdena kring Knivstaån
förädlas och tillgängliggörs ska en natur- och kulturstig anläggas. I kommunen har invånare och turister
även möjlighet att uppleva kulturvandringsleder.
Ett kultur- och fritidspolitiskt program håller på att
tas fram och beräknas vara färdigt 2018.

Visualisering av Centrum för Idrott och Kultur (CIK).
Källa: Norconsult
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kulturdelen kommer lokaler för bibliotek, ungdomsverksamhet och kulturskola att inrymmas. Idrottsoch aktivitetshuset planeras att invigas senast år 2020.
I samband med att en stad växer behövs plats för
idrott, rekreation, lekplatser, bollplaner och sporthallar som kan nyttjas över olika årstider. I takt med
att kommunen växer måste satsningarna inom idrott,
kultur och friluftsliv öka så att tillgängligheten och
utbudet inte minskar i förhållande till antalet invånare.
När tätorterna förtätas och utvecklas kan verksamheter behöva flyttas inom kommunen. Dessa ska då

ersättas inom ett rimligt avstånd och med god tillgänglighet innan de befintliga tas bort. Lokaler och
anläggningar för idrott och andra fritidsaktiviteter ska
främst lokaliseras i centrala lägen, ha god tillgång till
kollektivtrafik och vara tillgängliga via gång och cykel på ett trafiksäkert sätt.
Kommunens invånare ska ha nära till naturen. Viktiga grönområden för friluftsliv och rekreation ska ha
tydliga entréer samt ska kopplas samman med gångoch cykelvägnätet. Kölängen ska utvecklas till en
idrotts- och friluftsplats med förbättrad tillgänglighet
till Valloxen.

Turism

Turistnäringen kan bli ett viktigt utvecklingsområde
i samverkan med grannkommunerna. Kommunens
läge vid E4:an, närheten till Stockholm och Arlanda
och förutsättningar i form av höga natur-, kultur- och
upplevelsevärden ger möjligheter att utveckla besöksnäringen i framtiden. Kulturlandskapet i sin helhet
bör betraktas som en strategisk resurs. Särskilt intressant i sammanhanget är Mälaren med sitt natursköna
herrgårdslandskap och sina höga natur- och upplevelsevärden. Andra intressanta sevärdheter i Knivsta
kommun är exempelvis badplatser vid Mälaren och
Valloxen, ett flertal natursköna områden, kulturvandringsleder och sevärdheter som Mora stenar och
fornborgen Broborg.
Uppsala län pekar i ”Regional Utvecklingsstrategi för
Uppsala län” (RUS) ut ett mål gällande turism som
lyder: “utveckla destinationer för stärkt och hållbar
besöksnäring”. Där pekas på att det är viktigt att satsa
på besöksnäringen då den bidrar med livskraft och
utveckling för både städer och landsbygd. Satsningar
på kultur- och matupplevelser ses som särskilt viktigt
då ett rikt kulturliv ökar attraktiviteten. Ytterligare ett
viktigt mål är att erbjuda tydligare information och
bättre möjligheter för turister att ta del av kommunens turisterbjudanden. Knivsta kommun har som
mål att öka antal tillgängliga kultur- och naturmiljöer samt evenemang.

Skridskoseglare.
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11 Utveckling av grön- och vattenområden
STÄLLNINGSTAGANDEN
• Inom tätorterna finns sex naturområden utpekade som är särskilt viktiga att ta hänsyn till i den
framtida utvecklingen av kommunen. Dessa ska
värnas och utvecklas i takt med att kommunen
växer:
1. Margaretaskogen
2. Hammaren
3. Kölängen
4. Gredelby hagar och Trunsta träsk
5. Boängsskogen
6. Ängbyskogen
• I samband med utveckling och förtätning ska
kommunen planera nya mindre grönytor och
parkområden inom tätorterna (utöver de sex utpekade).
• Skogsområdet Lunsen ska vårdas som tyst område.
• Det gröna stråket från Lunsen i nordväst mot
Valloxen i sydost ska behållas, stärkas och vårdas.
• Kölängens funktion som ett aktivt friluftsområde
ska stärkas.
I kommunens grönstrukturplan från 2016 beskrivs
hur grönstrukturen ska bevaras och utvecklas. Grönstrukturplanen tydliggör kommunens arbete med
grönstrukturens sociala och biologiska värden. Den
fungerar som fördjupning av översiktsplanen och har

• Valloxen och Knivstaån är utpekade som viktiga tätortsnära vatten. Tillgänglighet och närhet
till dessa ska stärkas.
• Kommunen ska arbeta med att förbättra vattenkvalitén i sina sjöar och vattendrag. Knivstaån,
Mälaren, Valloxen och Säbysjön är särskilt prioriterade.
• Kommunen ska under år 2018 fastställa ett lokalt åtgärdsprogram för Knivstaån.
• Vid framtagande av detaljplan för bebyggelse, väg eller annan anläggning närmare än 30
meter från en sjö eller ett vattendrag*, ska en
inventering av naturvärden genomföras och
utformningen av den planerade bebyggelsen
eller anläggningen ska, så långt möjligt, anpassas med syfte att bevara de identifierade naturvärden och ekosystemtjänster som är knutna till
sjön/ vattendraget.
• Kommunen ska prioritera utvecklingen av turism och friluftsliv vid Mälaren.

en viktig roll i arbetet med den fysiska planeringen,
hela vägen från översiktsplan till detaljplanering och
bygglov. Ställningstaganden och riktlinjer i grönstrukturplanen komplementerar översiktsplanens ställningstaganden.

* med vattendrag avses vattenförekomster som räknas enligt VISS (VattenInformationsSystem Sverige).

En stor del av den framtida utvecklingen i kommunen kommer att ske i Knivsta tätort och Alsike tätort.
Inom tätorterna finns sex naturområden utpekade
som särskilt viktiga att ta hänsyn till i den framtida
utvecklingen av kommunen. Dessa är Margaretaskogen, Hammaren, Kölängen, Gredelby hagar och
Trunsta träsk, Boängsskogen och Ängbyskogen. I
samband med tillväxten av Knivsta och Alsike ska
dessa naturområden inkluderas och integreras i de
framtida strukturerna samt tillgängliggöras för Knivstas invånare. I takt med att tätorterna växer och
förtätas, kommer flera av dessa områden på sikt
kunna omvandlas till parker och kompletteras med
parkinfrastruktur. All den förändring ska göra grönområdena mer attraktiva så att de kan fungera som

Grönstrukturplan för Knivsta kommun är en av bilagorna
till den kommuntäckande översiktsplanen.
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Mellan Alsike och Knivsta finns ett sammanhängande grönt stråk, från Lunsen i nordväst ner
mot Valloxen i sydost. Två punkter länkar samman stråket väster och öster om brandstationen
som ligger vid Gredelbyleden. I takt med att ny
bebyggelse tillkommer, exempelvis i västra Alsike samt längs Gredelbyleden och Brunnbyvägen, ska det gröna stråket behållas, stärkas och
vårdas. Sambandet är viktigt med tanke på dess
såväl biologiska aspekter och rekreationsvärden,
men även dess funktion som viltpassage. Det är
speciellt viktigt att denna koppling behålls i de
smalaste eller svagaste delarna av länken som exempelvis i höjd av Boängsvägen och Gredelbyleden.
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Lunsen ligger i omedelbar närhet till det utpekade utvecklingsområdet och ska vårdas som tyst
område. I samband med den nya planerade utvecklingen av kommunen och förtätningen i tätorterna behövs, förutom de utpekade områdena,
även en sammanhållen grönstruktur av mindre
grönytor och parkområden inom tätorterna. Det
är också viktigt att stärka kopplingar för gående
och cyklister. Valloxen och Knivstaån är utpekade som viktiga tätortsnära vatten. Tillgänglighet
och upplevd känsla av närhet till dessa ska stärkas.
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Naturområdet Kölängen är genomkorsat av stigar
och är ett populärt friluftsområde för stora delar av
invånarna i Knivsta tätort. Knivsta kommun ska stärka Kölängens funktion som ett aktivt friluftsområde
och även tydliggöra entrén vidare ut i naturen. Utvecklingen av Kölängen kommer att stärka upplevelsevärdet av vatten nära staden då Kölängen kopplar
samman Knivsta tätort med sjön Valloxen. I samband
med utvecklingen av Knivsta är det särskilt viktigt att
säkerställa att anslutning till Kölängen fungerar med
cykel och till fots.
Boängsskogen såväl som Gredelby hagar och Trunsta träsk är populära natur- och rekreationsområden
för kommunens invånare och får en ökad betydelse
ju mer Alsike och Knivsta växer. Dessa naturområden kan behöva stärkas och utvecklas med stigar och
belysning, Boängsskogen kommer att utgöra en betydelsefull grön mötesplats när tätorterna utvecklas i
riktning mot varandra.
Ängbyskogen är ett område med stora rekreativa värden. Den har flera vandringsstigar och Upplandsleden binder ihop skogen med omgivningen. Ängbyskogen kommer att fungera som ett viktigt större
grönområde för dem som bor i Knivsta tätort på västra sidan av järnvägen.
Lunsen är högt beläget och sträcker sig över Uppsalas kommungräns där det är skyddat som naturreservat. Utmärkande för Lunsen är att skogsområdet inte

är brutet eller genomkorsat av några bilvägar. Detta
gör Lunsen till ett av kommunens få tysta områden.
Detta ska vårdas vid exploatering i delar av Alsike
närmast Lunsen. Eftersom Uppsala kommun planerar för ett sammanhängande grönt stråk från centrala Uppsala till Lunsen bör Knivsta kommun inleda
samarbete med Uppsala kommun för att tillsammans
skapa ett sammanhängande grönt stråk från centrala
Uppsala hela vägen till Valloxen.
Naturområdena Hammaren och Margaretaskogen
fyller båda en viktig funktion som stadsnära naturområden. I takt med att Nydal utvecklas vid Hammaren
och ny bebyggelse tillkommer vid Margaretaskogen
ska naturområdenas funktion som parker stärkas med
stigar, ljus och bänkar.
Stråket längs med Knivstaån skapar en blågrön infrastruktur genom hela tätorten. Knivstaån ska göras
mer attraktiv och mer populär bland kommunens
invånare. Stråket ska stärkas med en mer utpräglad
parkstruktur samt göras mer tillgänglig för de som vill
gå och cykla längs den. Det utvecklade stråket längs
med ån kommer även att länka samman Knivsta centrum med naturområdena Gredelby hagar och Trunsta träsk. Knivsta kommun ska arbeta aktivt med att
förbättra vattenkvalitén i ån så att miljökvalitetsnormerna uppfylls och sjön uppnår god status. Under
år 2018 kommer kommunen ta fram och fastställa
ett åtgärdsprogram för Knivstaån som ska möjliggöra förbättring av åns vattenkvalité. Knivsta kommun

Vandrare vid Vallbyåsen.
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analyserar även möjligheter för att ta fram lokala åtgärdsprogram för andra vattendrag och sjöar.
Vid framtagande av detaljplan för bebyggelse, väg
eller annan anläggning närmare än 30 meter från
en sjö eller ett vattendrag, ska en inventering av naturvärden genomföras och utformningen av den planerade bebyggelsen eller anläggningen ska anpassas
med syfte att bevara de identifierade naturvärden och
ekosystemtjänster som är knutna till sjön/ vattendraget. I de fall detaljplan saknas ska samma krav ställas
i beslut om strandskyddsdispens.
Det gröna sambandet runt Valloxen är värdefullt och
är utpekat som viltpassage. Det är angeläget att detta
samband inte bryts och att kopplingen från Knivsta
tätort till sjön stärks och badplatser tillgängliggörs.
Valloxens nordvästra del ska utvecklas med en strandpromenad vilket kommer att göra området mer attraktivt och tillgängligt för kommunens invånare.
När Kölängen utvecklas för ett mer tillgängligt friluftsliv ska det göras på ett sådant sätt att det gröna
sambandet som viltpassage bevaras. Valloxen hör till
de näringsrika lerslättsjöar som är känsliga för föroreningar och har klassificerats som ett ekologiskt känsligt område. Valloxen är också en av länets större och
djupare sjöar. Miljökvalitetsnormerna för Valloxens
vatten nås inte. Knivsta kommun ska arbeta aktivt
med att förbättra vattenkvalitén i sjön så att miljökvalitetsnormerna uppfylls och sjön uppnår god status.

När Knivsta kommun utvecklas bör de viktigaste
gröna kopplingarna och kilarna sparas mellan bebyggelsen. Inom de utpekade utvecklingsområdena
i Knivsta och Alsike finns områden utpekade som
nyckelbiotoper. Vid förtätning och exploatering ska
dessa skyddas och bevaras.
Säbysjön ligger strax söder om Knivsta tätort och är
en populär fågellokal. Vattnet är mycket näringsrikt
vilket tillsammans med vattenvegetationen skapar
mycket ansträngda syrgasförhållanden. Runt Säbysjön finns ett grönområde med höga naturvärden.
Området ligger i direkt anslutning till ett utpekat utvecklingsområde för södra Knivsta varför hänsyn ska
tas vid hantering av dagvatten vid förtätning.
I västra delarna av kommunen sätter Mälaren sin prägel på landskapet. Mälaren, med öar och strandområden, är utpekat som riksintresse. Det värdefulla natur- och kulturlandskapet, turismen och friluftslivet
ska särskilt beaktas. Områdets prägel av omväxlande
natur- och kulturlandskap ska bevaras genom fortsatt
jord- och skogsbruk där stor hänsyn tas till naturvärden. Småskalig exploatering och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast under förutsättning
att hänsyn tas till riksintressen, strandskydd och om
teknisk försörjning med vatten och avlopp säkerställs.
I kommunens grönstrukturplan finns fler och mer
omfattande beskrivningar av naturområden, dess värden samt ställningstaganden och riktlinjer gällande
kommunens grönstruktur.

Mälaren skymtar genom träden.
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12 Teknisk försörjning
STÄLLNINGSTAGANDEN
Vatten och avlopp

• Knivsta kommuns invånare ska ha tillgång till
dricksvatten och avloppshantering av god kvalitet.
• En förutsättning för att få bygglov är att det
går att lösa vattenförsörjningen och avloppshanteringen på ett säkert sätt med hänsyn till
skyddet för människor hälsa och miljön.
• Vid planering utanför verksamhetsområdet
för allmänt vatten och avlopp ska riktlinjer
och krav ställda i kommunens aktuella VAplan följas.
• Områden med sammanhängande bebyggelse
ska så långt det är möjligt ha gemensamma
eller kommunala vatten- och avloppsanläggningar.
• Knivsta kommun ska verka för en anslutning
till Käppala reningsverk.
• Kommunen ska undersöka möjligheterna att
utveckla kretsloppsanpassade tekniker för att
ta hand om avloppsslam.

Dagvatten

• Arbetet med dagvattenhanteringen ska ingå i
planeringens olika skeden, från översiktsplanering till drift och underhåll av färdig anläggning. Berörda aktörer ska medverka i rätt
skede av processen.
• Dagvattenhanteringen ska bidra till en attraktiv stadsmiljö, anläggningarna ska utformas så
att de främjar så många ekosystemtjänster som
möjligt samt vara kostnadseffektiva.
• Bebyggelse och dagvattenhantering ska anpassas efter platsens förutsättningar. Mark och
vegetation ska utnyttjas för fördröjning och
rening.
• Dagvatten ska tas om hand så nära källan som
möjligt genom att dagvattnet infiltreras, renas
och fördröjs på respektive fastighet.
• Kommunen ska verka för att så lite orenat dagvatten som möjligt når Knivstaån.

Dricksvatten

• För att säkra dricksvattenförsörjningen i kommunen bör reservvattentäkter med tillräcklig kapacitet skapas.
Avfallshantering

• Knivsta kommun ska planera för en ny återvinningscentral i Knivsta tätort.
Fjärrvärme, el och bredband

• Knivsta strävar efter att fasa ut fossila bränslen
för uppvärmning av bostäder och verksamheter.
Övergång till fjärrvärme kan vara ett alternativ.
• Andelen förnybar energi i kommunen ska gradvis
öka och energianvändningen ska minimera sin
påverkan på miljön.
• Kommunen ska verka för att kraftledningar vid
områden som exploateras grävs ner och att luftledningar kan avlägsnas.
• Kommunen ska verka för att skapa förutsättningar för snabb bredbandsanslutning. Målsättningen
är att 90% av kommunens befolkning och företag
ska ha tillgång till 1000 Mbit/sekund år 2020.

ÖVERSIKTSPLAN 2017

Vatten och avlopp

Knivsta kommuns invånare ska ha tillgång till dricksvatten och avloppshantering av god kvalitet. I kommunens vatten- och avloppsplan (VA-plan) beskrivs
hur vattenresurserna ska skyddas och utvecklas.
VA-planen tydliggör och samlar kommunens arbete
med vattenförsörjning och avloppshantering. Den
har också en viktig roll i arbetet med den fysiska planeringen, hela vägen från översiktsplanering till detaljplanering och bygglov. Enligt VA-planen ska miljökvalitetsnormer för vatten tillämpas vid prövning
och tillsyn av verksamheter och planer med målet
att nå god status. En förutsättning för att få bygglov
är att det går att lösa vattenförsörjning och avloppshantering på ett sätt som tar hänsyn till människors
hälsa och miljön. Detta gäller även i områden där
kommunen planerat utöka sitt verksamhetsområde
för VA samt områden med samlad bebyggelse där
potentiella problem med VA-försörjningen påträffats.
Det innebär att kommunen kan neka bygglov i de fall
då det inte är möjligt att lösa vatten- och avloppsförsörjning inom det aktuella området på ett säkert sätt,
både ur ett ekonomiskt-, hälso- och miljöperspektiv.
Om nybyggnation ska tillåtas i ett område utanför ett
kommunalt verksamhetsområde finns följande förutsättningar:
• Att det inte medför en risk att förstärka eventuella
problem med VA i området
• Att det inte försvårar en framtida kommunal
VA-utbyggnad

• Att det inte finns risk för belastning på närliggande recipient (vattenområde som används som
mottagare av avloppsvatten/dagvatten)
• Att det inte finns en risk för en försämring av status hos vattenförekomster
• Att det går att säkerställa en VA-lösning som kan
godtas med hänsyn till skyddet för människors
hälsa och miljön.
I områden med planerad VA-utbyggnad längre än tre
år fram i tiden är utgångspunkten att nybyggnation
kan tillåtas under förutsättning att en enskild VA-lösning som tar tillräcklig hänsyn till människors hälsa
och miljön installeras. Detta ska i så gott som alla
fall ses som en temporär lösning som ordnas fram
till dess att allmänt vatten och avlopp finns på plats
samt att nybyggnationen inte försvårar VA-utbyggnaden. Vid planering utanför verksamhetsområde
för allmänt vatten och avlopp ska riktlinjer och krav
ställda i kommunens VA-plan följas. Områden med
sammanhängande bebyggelse ska, så långt som möjligt, ha gemensamma eller kommunala VA-anläggningar. Vid nybyggnation av enstaka hus bör behovet
av VA-utredning undersökas av kommunen i samband med inkommen ansökan om förhandsbesked,
bygglov och avlopp.
Knivsta kommun har pekat ut tre typer av områden
utanför tätorterna där VA-frågor ska hanteras på följande sätt:

• Utbyggnadsområden är områden där kommunen
redan idag bedöms ha ansvar för VA och därför
ska bygga ut allmänt VA.
• Utredningsområden är områden inom vilka frågan om kommunens skyldighet att ordna allmänt
VA behöver utredas ytterligare då tillräckligt underlag för bedömning av behovet saknas.
• Bevakningsområden är områden som inte är aktuella för utbyggnad av kommunalt VA. Dessa
områden ska dock hållas under uppsikt för att
säkerställa att behov inte uppstår utan beredskap.
I ej utpekade områden krävs en VA-utredning i ett
tidigt skede, där både ekonomi, miljö och tekniska
aspekter utreds.
Totalt har 8 utbyggnadsområden, 6 utredningsområden och 22 bevakningsområden identifierats i
VA-planen med preliminär tidsplan för utbyggnad.
VA-planen kommer att följas upp minst en gång per
år och kommer att revideras regelbundet. Nästa revidering är planerad år 2020 men kan tidigareläggas
om behov finns.
Inför prövning av förhandsbesked eller bygglov i
utbyggnadsområden och utredningsområden ska
Knivsta kommun informera sökanden om planerna
gällande utbyggnad av kommunalt VA samt vad som
gäller avseende anläggnings- och brukningsavgifter
för kommunalt VA. I de fall byggnation tillåts i utredningsområden behöver hänsyn tas till pågående

57

58

ÖVERSIKTSPLAN 2017

VA-utredning. I bevakningsområden kan ytterligare
bebyggelse medföra att området får behov av allmänt
vatten och avlopp. Vatten- och avloppsfrågor måste
därför beaktas med stor noggrannhet i samband med
ärenden som rör förhandsbesked/bygglov eller andra
typer av exploateringar. Förtätning i sådana områden
kan riskera att det uppkommer ett krav på att kommunen inrättar allmänt vatten och avlopp. Detta kan
medföra krav på stora investeringar och utgifter som
inte kan anses vara godtagbara av varken kommunen
eller den enskilde fastighetsägaren. Kommunen har
rätt att neka bygglov eller detaljplaneläggning i sådana fall där det inte finns planer att bygga ut kommunalt vatten och avlopp under de närmaste åren eller
om det inte finns möjlighet att skapa en godtagbar
och hållbar vatten- och avloppslösning.
Finansiering av VA-verksamheten sker genom uttag
av avgifter enligt VA-taxa från abonnenterna. Kostnader för utökning av verksamhetsområdet måste finansieras av de fastigheter som ansluts. Utbyggnad av
VA kan innebära att ledningshavare ansöker om ledningsrätt eller att gemensamhetsanläggningar bildas.
Detta genomförs genom en lantmäteriförrättning.
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Avloppsvatten från tätorterna Knivsta och Alsike behandlas i Knivsta reningsverk. Reningsverkets kapacitet är begränsad och under de närmaste åren förväntas kapacitetstaket nås. På grund av detta arbetar
kommunen aktivt för att säkerställa en hållbar av-
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loppsreningslösning. Flera olika alternativ har studerats, bland annat utbyggnad av nuvarande avloppsreningsverk och anläggning av ett nytt. Efter att ha
analyserat för- och nackdelar har Knivsta kommun
tillsammans med Roslagsvatten och Knivstavatten
bedömt att en anslutning till Käppala reningsverk är
det bästa alternativet. Detta val är baserat på den befolkningsökning som väntas i kommunen samt viljan
att exploatera området Nydal. Det befintliga reningsverket ligger i Nydal och begränsar möjligheterna för
en effektiv exploatering i reningsverkets närområde.
En anslutning till en större anläggning kommer att
innebära en rad positiva miljöeffekter där den mest
påtagliga skulle vara det minskade utsläppet av renat
avloppsvatten till Mälaren, Sveriges förmodligen viktigaste dricksvattentäkt och även Knivstas vattentäkt.
Hur anslutningen kan komma att se ut är inte säkert,
men det kan komma att ske genom en ledning till
Märsta för att sedan gå vidare till Lidingö och Käppalaverket.
I ett första steg har Knivsta kommun ansökt om medlemskap till Käppalaförbundet där ett antal kommuner från regionen redan ingår. Tidigast förväntas
Knivsta kunna skicka sitt avloppsvatten till Käppalaverket runt år 2025. Om medlemskapet inte godkänns måste Knivsta kommun bygga ut det befintliga reningsverket, alternativt anlägga ett nytt. Detta
är dock inte önskvärda scenarion då det betyder att
Knivsta reningsverk kommer fortsätta utgöra ett hinder för utveckling av Nydal och att utsläppen till Mälaren kommer fortsätta.

Dagvatten
Allt eftersom Knivsta utvecklas och förtätas måste
kommunen aktivt arbeta för att förebygga problem
och ta tillvara på möjligheterna med dagvatten. Dagvatten ska utnyttjas som en resurs för att i hårdgjorda
miljöer främja rekreativa och estetiska värden, samt
gynna den biologiska mångfalden. Detta är speciellt
viktigt i Knivsta tätort och Alsike där andelen hårdgjorda ytor idag är som störst och förväntas bli ännu
större i framtiden. En långsiktigt hållbar dagvattenhantering kräver samarbete och samverkan mellan
kommunen och andra aktörer. Dagvattenhantering
ska vara en del av hela planeringsprocessen: från
översiktlig planering och markförsäljning till bygglov,
genomförande, drift och skötsel av anläggningar.
Under år 2017 tog Knivsta kommun fram dagvattenstrategi för kommunen. Dagvattenstrategin är en
bilaga till den här översiktsplanen och anger riktlinjer och ska vara vägledande för hur kommunen ska
förhålla sig till dagvattenhanteringen. Den riktar sig
också till aktörer utanför kommunen, exempelvis
fastighetsägare, exploatörer och byggherrar.
De övergripande målen för dagvattenstrategin i Knivsta är:
• Dagvattenhanteringen ska bidra till att förbättra
vattenkvaliteten i Knivstas sjöar och vattendrag.
• Vattnets naturliga rörelse och grundvattennivån
ska påverkas så lite som möjligt av stadsbyggandet.

• Stadsbyggandet och dagvattenhanteringen ska
vara anpassade efter ökande nederbördsmängder
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.
Vad är dagvatten?
Dagvatten är tillfälliga flöden av regnvatten, smältvatten, spolvatten eller framträngande grundvatten
som rinner på markytan.

Vad är ekosystemtjänster?
Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster
som naturens ekosystem ger oss människor och
som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Begreppet ekosystemtjänster används för att visa den nytta
människan får från naturens arbete.

De viktigaste strategierna gällande dagvattenhanteringen beskrivs nedan:
• Bebyggelse och dagvattenhantering anpassas efter platsens förutsättningar.
• Höjdsättning av bebyggelse och annan infrastruktur ska säkerställas på så sätt att konsekvenserna
av översvämningar minimeras.
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• Dagvatten ska tas om hand så nära källan som
möjligt genom att dagvattnet infiltreras, renas
och fördröjs på respektive fastighet.
• Vattnets naturliga rörelse och naturliga reningsprocesser ska efterliknas så långt det är möjligt.
Mark och vegetation ska utnyttjas för fördröjning
och rening.
• Dagvatten som når Knivstaån ska ha genomgått
en renande effekt och möjliggöra förbättring av
vattenkvalitén.
• Marken ska utnyttjas så effektivt som möjligt genom att utforma grönstruktur och dagvattenhantering tillsammans och genom att säkerställa att
dagvattenanläggningar gynnar så många ekosystemtjänster som möjligt, inkl. estetiska värden
och rekreation.
• Arbetet med dagvattenhanteringen ska ingå i planeringen i olika skeden, från översiktsplanering
till drift och underhåll av färdig anläggning. Berörda aktörer ska medverka i rätt skede av processen. Ansvar för dagvattenanläggningarna ska definieras tidigt i planeringsprocessen i samarbete
mellan berörda parter.

Dricksvatten

Grunden för en god dricksvattenförsörjning är en
fungerande infrastruktur. För att denna infrastruktur ska fungera långsiktigt behöver den underhållas,
utvecklas och förnyas. Detta blir särskilt viktigt när
bebyggelsen i kommunen utvecklas i så snabb takt
som den gör idag. Dricksvatten till Knivsta tätort och

Alsike levereras från Mälaren via vattenverk i Järfälla
kommun. Ledningen går till Knivsta via Märsta och
det finns god kapacitet till att försörja kommunens
nuvarande och framtida behov. Mellan Märsta och
Knivsta finns enbart en ledning i dagsläget vilket
innebär att det inte finns någon reservvattenförsörjning. För att säkra dricksvattenförsörjningen i kommunen bör reservvattentäkter med tillräcklig kapacitet utses. Kommunen samarbetar med Norrvatten
för att hitta en lämplig plats där en reservvattentäkt
kan anläggas så att det finns en nödvattenlösning
utifall det skulle ske en olycka eller någon form av
funktionsstörning med ledningen från Märsta. När
en plats bestämts för reservvattentäkt kommer arbetet med att reservera mark för teknisk anordning att
påbörjas. Arbetet med en reservvattenförsörjning beräknas vara färdigställd 2020-2025.

fallsplanen beskrivs hur Knivsta kommun avser bidra
till att de nationella miljömålen uppfylls. Eftersom
kommunens befolkningsprognos visar på en fortsatt
ökning i snabb takt under de kommande åren, kommer den totala avfallsmängden att öka. Kommunen
bedömer att även avfallsmängden per person kommer att fortsätta öka. Det ställer än högre krav både
på ett aktivt arbete med att förebygga avfall och på att
ha flexibla och samtidigt robusta system för omhändertagandet av avfallet.

Det finns även planer på att förlänga ledningen från
Märsta till Uppsala och då skulle Knivsta kommun
koppla upp sig mot detta dricksvattennät. Detta skulle leda till att både Uppsala och Knivsta skulle kunna
agera som redundans för varandra om något skulle
hända med respektive kommuns dricksvattenförsörjning. Den eventuella förlängningen av ledningen
utreds av Uppsala kommun i samarbete med Knivsta
kommun.

EU:s avfallshierarki eller avfallstrappan som den också kallas symboliserar graden av resurshushållning.
Ju högre upp i trappan, desto bättre tar man vara på
resurserna och minskar belastningen på miljön.

Avfallshantering

Under år 2014 antog Knivsta kommun en avfallsplan,
den kommer att gälla fram till och med år 2019. I av-

I avfallsplanen finns fyra inriktningsmål som anger kommunens övergripande målsättningar. Under
dessa inriktningsmål finns ett antal delmål som konkretiserar kommunens målsättningar. Till varje delmål finns åtgärder som visar hur kommunen och andra berörda ska och kan arbeta för att uppfylla målen.

Inriktningsmål 1: Klättra uppåt i avfallstrappan
A. Minimera avfallsmängderna
B. Ökad material- och energiåtervinning
C. Alla kommunala verksamheter ska sortera
sitt avfall
D. Fortsatt minskning av mängden avfall till deponi
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Inriktningsmål 2: Minimerad miljöpåverkan
A. Minskad andel farligt avfall och elavfall i soppåsen
B. Fortsatt hög kvalitet på insamlat matavfall
C. Liten miljöpåverkan från avfallsinsamlingen
D. Liten miljöpåverkan från gamla deponier
Inriktningsmål 3: En avfallshantering
anpassad till människan
A. Fortsatt samverkan för en god arbetsmiljö
B. Enkla och lättillgängliga insamlingssystem
C. Hög medvetenhet och kunskap
Inriktningsmål 4: Effektiva system för avfallshantering
A. Effektiv avfallshantering
B. Avfallshanteringen ska finnas med i
planeringsprocesserna
Eftersom Knivsta kommun växer snabbt och Knivstaborna blir fler, kommer det finnas behov av en ny
återvinningscentral i Knivsta tätort i framtiden. Vid
lokaliseringen av återvinningscentralen ska hänsyn
tas till sådana aspekter som närhet till bostäder, störningar som lukt och buller samt tillgänglighet till
centralen. Ytbehov för återvinningscentralen uppskattas vara mellan 5 000 – 10 000 kvm.

Fjärrvärme

Knivsta kommun strävar efter att fasa ut fossila bränslen för uppvärmning av bostäder och verksamheter.
Övergång till fjärrvärme kan vara ett alternativ för ett
mer miljövänligt uppvärmningssystem. Fjärrvärme

FÖREBYGGANDE
ÅTERANVÄNDNING
MATERIALÅTERVINNING
ENERGIÅTERVINNING
DEPONERING
• Restavfall som inte

kan återvinnas eller
återanvändas läggs
på tipp

• Förpackniungar,

• Brännbart avfall
återvinns genom
förbränning till
värme och el

tidingar, metall
med mera kan
materialåtervinnas
till nya produkter

• Genom en medveten

konsumtion kan mängden avfall minska

• Produkter kan ofta

repareras eller byta
ägare i stället för
att slängas

Avfallstrappan symboliserar graden av resurshushållning.

är en driftsäker, miljövänlig och nästan underhållsfri form av värme. Den produceras centralt i ett värmeverk och transporteras därefter direkt till konsumenten. Möjligheten att ansluta sig, eller bygga ut
fjärrvärmenätet i nya exploateringsområden bedöms
i varje enskilt fall.

öka och energianvändningen ska minimera sin påverkan på miljön. Kommunen ska verka för att mindre kraftledningar grävs ner och att luftledningar kan
avlägsnas. Detta skulle medföra att skyddsavstånden
till ledningarna minskas och att ytor frigörs för exempelvis exploatering.

Elförsörjning och kraftnät

I Knivsta kommun har Svenska kraftnät tre stycken
400 kV-kraftledningar och en 220 kV-ledning tillhörande stamnätet för el. Enligt Svenska Kraftnäts
magnetfältspolicy ska byggnader där människor vistas dagligen placeras minst 80 meter från en 220
kV-ledning och 130 meter från en 400 kV-ledning

Planerad exploatering i kommunen, främst i Knivsta
tätort samt i Alsike, kräver att såväl regionnätet som
lokalnätet successivt byggs ut och förstärks för att klara det ökade behovet. Ett av målen i kommunen är
att andelen förnybar energi i kommunen ska gradvis
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Kommunen ska samråda med ledningsägaren vid
planering av exploatering av områden i närheten av
ledningarna. I samband med planläggning och exploatering i anslutning till kraftledningar ska ledningsägarna kontaktas, byggnadsfritt avstånd ska respekteras och försiktighetsprincipen tillämpas. Vid
planläggning ska kontakt även tas i ett tidigt skede för
att säkerställa att nödvändigt utrymme för exempelvis
transformatorstationer finns.

med avseende på magnetfält. Samråd ska hållas med
Svenska kraftnät när åtgärder planeras inom 250 meter från stamnätsledningar och stationer.
Kommunen ska ta hänsyn till magnetfält och annan
negativ påverkan vid planering av ny bebyggelse vid
befintliga och planerade stamnätsledningar. Vad gäller avstånd mellan kraftledning och bebyggelse ska
kommunen utgå från gällande regler och riktlinjer
för magnetfält. En speciellt stor hänsyn för risker och
säkerhetsavstånd till ledningsnätet ska tas vid lokalisering av skolor, förskolor, bostäder eller verksamheter med brandfarliga och explosiva varor.

Svenska kraftnät utreder en ny 400 kV-förbindelse
mellan Odensala och Överby som delvis tangerar
den södra delen av Knivsta kommun. Knivsta kommun ska ta hänsyn till planerad kraftledningssträcka
i kommande planeringssammanhang och ska samråda med Svenska kraftnät vid detaljplanering och
bygglovsgivning som rör det aktuella planområdet
samt det berörda området för den framtida kraftledningens sträckning.

Bredband

En välutbyggd infrastruktur, både gällande väg,
data- och telekommunikation, är nödvändig för att
skapa och utveckla bra boende, entreprenörskap och
företagande. Kommunen kommer därför verka för
att skapa förutsättningar för snabb bredbandsanslutning. Detta gäller både i kommunens tätorter och på
landsbygden. Knivsta kommun har en samordnande funktion av bredbandsutbyggnaden och hjälper
kommuninvånare, samfälligheter och företag med
planeringsunderlag, kontakter, strategimöten och

allmän rådgivning. Kommunen anordnar även styrgruppsmöten med olika bredbandsoperatörer för att
påvisa kommunens behov i olika områden. Knivsta
kommun verkar för att skapa förutsättningar för snabb
bredbandsanslutning. Målsättningen är att 90% av
kommunens befolkning och företag ska ha tillgång
till 1000 Mbit/sekund år 2020. Den enda teknik som
idag uppfyller kraven på minst 1000 Mbit/sekund är
fiberkablar. Tekniken är även anpassad för uppgradering till högre hastigheter.
Utbyggnad av fibernätet kan innebära att ledningshavare ansöker om ledningsrätt eller att gemensamhetsanläggningar bildas. Detta genomförs genom en
lantmäteriförrättning.
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13 Påverkan på riksintressen
STÄLLNINGSTAGANDEN
• Vid all planering ska kommunen kontrollera om planeringsområdet befinner sig i
något riksintresseområde. Om riksintresseområdet berörs ska påverkan på riksintresseområdet konsekvensbeskrivas.
• Vid planering av större exploatering inom
riksintresseområden ska detaljplan upprättas.
• I samband med planläggning av områden
på landsbygden som ingår i riksintresseområden för kulturmiljövården ska ett kulturmiljöprogram eller analys av eventuell påverkan på kulturmiljön tas fram.
• All typ av verksamhet eller planering som
kan påverka riksintressen för naturvård eller Natura 2000-områden ska konsekvensbeskrivas.
• Inom riksintresseområdet för friluftslivet
Mälaren ska turismens och friluftslivets intressen beaktas vid bedömningen av exploatering eller andra ingrepp i miljön.
• Mark- och vattenområden av betydelse för
totalförsvaret ska skyddas mot åtgärder som
motverkar totalförsvarets intressen och begränsar försvarets verksamhet

I översiktsplanen pekas framtida utvecklingsområden
ut i vilka stora förändringar, i form av exempelvis ny
eller förändrad bebyggelse, kommer att ske. I vissa
fall överlappar utvecklingsområdena med utpekade riksintresseområden. Det kan betyda att Knivsta
kommun ska utreda närmare om riksintressena kan

påverkas negativt av den kommande utvecklingen.
Riksintresseområdenas bärande värden får inte skadas påtagligt.
En stor del av utvecklingen som presenteras i översiktsplanen kommer att ske i Knivsta tätort och i

Utvecklingsområde

Konflikt med riksintresseområde

Knivsta tätort

Riksintresse Kulturmiljövård: “Landskapet
kring Valloxen och Säbysjön”

Alsike tätort

Inga konflikter

Knivsta tätort och Alsike
(utveckling på sikt)

Riksintresse Kulturmiljövård: “Alsike”

Vassunda

Inga konflikter

Husby-Långhundra

Riksintresse Kulturmiljövård: “Långhundraleden”

Lagga + stråk till Alsike

Riksintresse Kulturmiljövård: “Långhundraleden”
Natura 2000: “Sävjaån-Funbosjön”
Riksintresse Naturvård: “Lagga”

Östuna/Spakbacken +
stråk till Knivsta tätort

Riksintresse Kulturmiljövård: “Landskapet kring Valloxen och
Säbysjön” + “Långhundraleden”; Natura 2000: “Sävjaån-Funbosjön”
Riksintresse Naturvård: “Valloxenområdet”

Söder om Nor

Riksintresse Kulturmiljövård: “Landskapet
kring Valloxen och Säbysjön”

Stråk mellan Söder om Nor
och västra Knivsta tätort

Inga konflikter
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Alsike. Utveckling kommer även att ske i och intill
kyrkbyarna Lagga och Husby-Långhundra, i och
intill byarna Östuna/Spakbacken och Vassunda. På
sikt kommer även utveckling att ske längs utpekade
stråk mellan Knivsta och Alsike tätorter och byarna
på landsbygden samt i området söder om Nor. De
riksintressen som framförallt berörs av översiktsplanen är riksintressen för kulturmiljövård och Arlandas
influensområde.
Potentiella konflikter mellan utvecklingsområden
och riksintressena för kulturmiljövård eller naturvård
redovisas i tabellen samt på kartan i detta kapitel.
Vid all planering, från översiktsplanering till bygglovsprövning, ska kommunen kontrollera om planeringsområdet befinner sig i något av de utpekade
områdena för riksintressen. Om riksintresseområdet
berörs ska påverkan på riksintresseområdet konsekvensbeskrivas. Möjliga alternativ där områdena inte
påverkas eller riskeras att skadas ska undersökas. Vid
ny bebyggelse eller utveckling av befintlig bebyggelse
inom riksintresseområden kan Knivsta kommun ställa krav på att detaljplaner ska upprättas. Vid prövning
av sådana detaljplaner ska kommunen se till helheten i landskapet eller stadsmiljön för att bedöma hur
en förändring kan påverka värdena i riksintresset. Dialog gällande förändringar och eventuell påverkan
på riksintresseområdena ska föras med länsstyrelsen
och andra berörda myndigheter.

Riksintresseområdet Kungshamn-Morga (inom naturreservat Kungshamn-Morga).

I områden av kulturhistoriskt riksintresse ska kulturmiljön värnas. Upplandsmuséet ska remitteras
skriftligt i de fall där Knivsta kommun bedömer att
samråd gällande lov- och tillståndsprövning med
Upplandsmuséet krävs. Kommunen ska dock alltid
samråda med Upplandsmuséet vid arbete med detaljplaner som ligger inom eller i närheten av områden av kulturhistoriskt riksintresse. I samband med
planläggning av områden på landsbygden som ingår
i riksintresseområden för kulturmiljövården ska ett

kulturmiljöprogram eller analys av eventuell påverkan på kulturmiljön tas fram. Inom och intill riksintresseområden för kulturmiljövård ska höga krav
ställas på planering, placering och utformning av ny
bebyggelse. Om området inom vilket det planeras
är av kommunalt intresse ska, vid behov, samråd ske
med kommunens kulturmiljövårdskompetens. Inom
tillsynsområden måste alla fattade bygglovsbeslut
inom det geografiskt avgränsade området tillsändas
Länsstyrelsen för prövning. ”Kulturmiljöprogram”
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från år 2013 samt ”Kulturhistorisk bebyggelseinventering” från år 1989 bör användas som underlag i
kommunens planering.
All typ av verksamhet eller planering som kan påverka riksintressen för naturvård eller Natura 2000-områden ska konsekvensbeskrivas. Det gäller även åtgärder som sker utanför själva områdena, men som ändå
kan påverka arter eller livsmiljöer i Natura 2000-områden. Vid ny eller ändrad markanvändning som kan
ha påverkan på Natura 2000-områden krävs dialog
samt prövning av länsstyrelsen eller annan ansvarig
myndighet.
Inom riksintresseområdet för friluftslivet Mälaren ska
turismens och friluftslivets intressen särskilt beaktas
vid bedömningen av exploatering eller andra ingrepp
i miljön. Stränder och strandnära rekreationsområden ska värnas. Höga krav ska ställas på planering,
placering och utformning av ny bebyggelse.
Knivsta kommun ska alltid samråda med Trafikverket
vid planläggning och lovprövning i områden där riksintressen för kommunikationer berörs. Riksintresseområden för kommunikationer ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra
tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. Det är speciellt viktigt att säkerställa att det finns
markreservat för kommande infrastrukturprojekt och
att kommunen inte bygger bort möjligheter att exempelvis bygga ut Ostkustbanan eller bygga en ny
pendeltågsstation i Alsike.

Lagga kyrka ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövård ”Långhundraleden”.

Mark- och vattenområden av betydelse för totalförsvaret ska skyddas mot åtgärder som motverkar totalförsvarets intressen och begränsar försvarets verksamhet. Samråd med Försvarsmakten och Luftfartsverket
ska ske i ett tidigt skede för plan- och bygglovsärenden som rör objekt högre än 20 meter på landsbygd
och högre än 45 meter i tätort. Då riksintressen för
totalförsvaret täcker nästan hela kommunens yta, ligger alla utvecklingsområden inom riksintresset för totalförsvaret. Detta riksintresse bedöms inte påverkas
av översiktsplanen.

Influensområdet för Arlanda sammanfaller med utvecklingsområdena Husby-Långhundra och söder
om Nor. På grund av detta gäller vissa höjdrestriktioner inom områdena. Dessa områden är utpekade som
utvecklingsområden för verksamheter då uppförande
av nya bostäder omöjliggörs på grund av restriktioner
kopplade till influensområdet för Arlanda flygplats.
Plan- och byggärenden som rör influensområdet för
Arlanda ska remitteras till Swedavia.
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Riksintresse Järnväg

Riksintresse Väg

Riksintresse Naturvård

Riksintresse Fiske

Riksintresse Kulturmiljövård

Riksintresse Friluftsliv

Översiktsplan och riksintresseområden

Sävja

Eda

Kasby

Vadet

Sättralund
Storblekan

Lagga

Kvarnbol
Johannelund

Morby

Storåns och Sävjaåns dalgång
(Långhundraleden) (C41)

Kungshamn

Norra Mälaren
samt nedre delarna
av tillflödena
Fyrisån och Hågaån

JJ

Mälaren
255

Alsike

Ar Brunnby

Alsike (C40B)

JJ

Haknäs
Ekhamn

Vassunda

HusbyLånghundra

Valkeby

Knivsta

Prioriterade utvecklingsområden
för bebyggelse

Landskapet kring Valloxen
och Säbysjön (C45)
E4

Utvecklingsområden för bebyggelse –
utveckling på sikt

Älgboda

Utvecklingsområde för
bebyggelse utanför tätorter
Utvecklingsområde för
verksamheter

Säbysjön

Vassunda (C46)

Västersjö

Risberga
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Valloxen

Krusenberg

Skokloster

Östuna
Spakbacken

Lockstaholm

Söder
om Nor

Kopplingar mellan utvecklingsområden
med bebyggelse och kommunikationer
Utbyggnad av infrastruktur

Smedby

Slottsskogen

Centrum

Tibble

Viktiga tätortsnära
grönområden

Gurresta

Prioriterat cykelstråk
J

2,5

5

10

Kilometer

Arlanda

Område som berörs eller kan komma att
beröras av ekvivalent bullernivå FBN 55 dB(A)
eller högre
Område som berörs eller kan komma att
beröras av ekvivalent bullernivå FBN 55 dB(A)
eller högre
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14 Klimatförändringar
STÄLLNINGSTAGANDEN
• I all planering ska kommunen ta hänsyn till
klimatförändringar och dess negativa effekter
såsom översvämningar, torka, ras och skred.
• Kommunen ska säkerställa höjdsättning av
nyplanerad bebyggelse och infrastruktur så
att konsekvenserna av översvämningar minimeras.
• Kommunen ska ta fram en risk- och sårbarhetsanalys som fokuserar på klimatförändringar och deras negativa effekter som översvämningar, torka, ras och skred.
• I samband med framtagande av program
eller planering av större stadsbyggnadsområden ska översvämningsproblematiken hanteras och översvämningsrisker utredas vid
behov.

la på grundvattnet. Det gör att det vid kraftiga regn
finns ökad risk för översvämningar och erosion, en
risk som ökar i takt med klimatförändringarna. Vid
mycket kraftiga skyfall har problem med översvämmade källare och gångtunnlar förekommit, även om
det är relativt ovanligt med översvämningar i Knivsta.
Kommunen ska säkerställa höjdsättning av bebyggelse och annan infrastruktur så att konsekvenserna
av översvämningar minimeras. Eftersom befintlig
bebyggelse inte är planerad för att klara stora regnmängder är det sannolikt att problem med översvämningar ökar när klimatet förändras och regnen blir
kraftigare och mer vanligt förekommande.

All planering behöver ta hänsyn till klimatförändringar och dess negativa effekter. Klimatförändringarna påverkar vatten- och avloppsförsörjningen, exempelvis genom försämrad dricksvattenkvalitet, risk
för ras och skred eller större risk för översvämningar.

Knivsta kommun saknar för närvarande ett nödvändigt och aktuellt underlag som kan hjälpa kommunen att arbeta förebyggande med risker kopplade
till ras, skred, översvämningar eller andra negativa
resultat av klimatpåverkan och klimatförändringar.
Befintlig bebyggelse i Knivsta och Alsike är inte planerad för ökade vattenflöden och översvämningsriskerna vid skyfall är inte kartlagda. God höjdsättning
av bebyggelse är avgörande för att minimera risken
för översvämningar, och detta är något som ofta inte
är möjligt att åtgärda i efterhand.

Ökade mängder dagvatten ställer också högre krav på
planeringen för att klara skyfall och minska risken för
översvämningar. Ju mer hårdgjorda ytor, såsom tak
och vägar som byggs desto mer vatten rinner av från
marken istället för att infiltrera ner i jorden och fyl-

Eventuella översvämningsrisker av strategiska infrastrukturanläggningar som exempelvis passager under
järnvägen, viktiga korsningar eller huvudgator ska
också utredas vid behov. Sådana studier kommer att
underlätta för både kommunen och Trafikverket att

vara mer förberedda på eventuella risker och därmed
enklare förhindra att en översvämning sker av dessa
strategiska anläggningar.
Kommunen ska så snart som möjligt ta fram en riskoch sårbarhetsanalys som fokuserar på extraordinära
händelser som kan drabba Knivsta kommun och som
omfattar bland annat klimatförändringar samt skredoch översvämningsrisker. En sådan analys kommer
att kunna utgöra ett viktigt underlag för fortsatt planering.
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15 Översiktsplanens koppling till regionala mål
En översiktsplan är ett strategiskt, visionärt och politiskt planeringsinstrument vilket innebär att ett samarbete med bland annat omkringliggande kommuner
är viktigt. För att Knivsta kommun ska kunna växa
och nå sin vision om det hållbara samhället gällande
de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna,
måste hänsyn tas till de mål och utvecklingsstrategier
som finns utpekade för regionen. I detta kapitel redovisas kommunens strategier för att nå hållbarhet och
översiktsplanens kopplingar till de regionala målen
som finns utpekade i Uppsala läns regionala utvecklingsstrategi (RUS) från 2017 samt målen utpekade
i Arlandaregionens delregionala utvecklingsplan
(DUP) från 2016.

Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län (RUS).

Bostadsförsörjning

Utsläpp av växthusgaser

Regionalt mål:

Regionalt mål:

Planera för 5000 bostäder per år till 2023 för att bygga ikapp behoven och därefter minst 2100 nya bostäder per år för att möta befolkningstillväxten.

De samlade utsläppen av växthusgaser, i absoluta tal,
ska ha minskat med minst 40% fram till år 2020 jämfört med 1990. Till 2040 ska utsläppen vara minst
80% lägre än 1990. Fram till år 2030 ska utsläppen
för inrikestransporter vara minst 70% lägre jämfört
med 2010 års nivå (0,888 miljarder ton).

Delregionalt mål:

Kommunerna inom Arlandaregionen ska planera för
att tillsammans öka antalet invånare från 137 000 till
175 000 till år 2030 vilket innebär en ökning med 22
000 nya bostäder.
Översiktsplanens koppling till målen

Knivsta kommun har haft en väldigt stark befolkningstillväxt sedan år 2003 med en genomsnittlig ökning
på 2,3% per år. Efterfrågan av bostäder i kommunen
är idag större än utbudet vilket tyder på att fler bostäder behöver byggas oavsett om scenariot gällande
befolkningstillväxten är låg, medel eller hög.
• Enligt Knivsta kommuns bostadsförsörjningsprogram med utblick mot 2016-2020 planeras det
att totalt 2000 enheter ska stå klara för inflyttning
fram till 2020 vilket innebär att kommunen själva
kan erhålla 40% bostäderna av regionens målsiffra på 5000 bostäder redan tre år innan förutsatt
slutdatum. Detta ger även goda förutsättningar
för kommunen att bidra med en relativt stor andel av de 22 000 nya bostäderna som ingår i det
delregionala målet för Arlandaregionen år 2030.

Delregionalt mål:

Det finns idag inget delregionalt mål gällande utsläpp av växthusgaser men en klimatfärdplan håller
på att framställas i och med det pågående arbetet
med en ny regional utvecklingsplan för Stockholms-

Arlandaregionens
delregionala
utvecklingsplan
(DUP).
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regionen (RUFS 2050), där mål och strategier för att
minska växthusgasutsläppen i regionen till år 2050
ska tas fram.
Översiktsplanens koppling till det regionala målet

Växthusgaser bidrar till växthuseffekten vilket påverkar den globala uppvärmningen och därmed även
vårt klimat. Den största källan till utsläppen kommer
från vägtrafiken men även hårdbelagda ytor bidrar
till att öka den lokala temperaturen. Genom att välja
mer hållbara transportmedel, som cykel eller kollektivtrafik, bidrar det till ett bättre klimat. Även gröna
inslag på hårdbelagda ytor som träd, buskar och växter har en positiv inverkan på både temperatur och
växthusgaser. Knivsta kommuns strategier för att tillmötesgå det regionala målet och minska växthusgaserna är:
• Sträva efter att fasa ut fossila bränslen för uppvärmning av bostäder och verksamheter och ska
istället satsa på fjärrvärme.
• Satsa på att förbättra framkomligheten för gående, cyklister samt ge förutsättningar för en effektivare och mer tillgänglig kollektivtrafik för att på
sikt minska resorna med bil.
• Bygga tätare i tätorterna samt bevara grönytorna
och förstärka gröna stråk igenom tätorterna genom att odla fler träd och buskar på hårdlagda
ytor och på så vis även stärka ekosystemtjänsterna
i de mer urbana områdena.
• Fokusera exploateringen på landsbygden till redan bebyggda områden samt längs med kollektivtrafikstråk.

Bredbandsutveckling
Regionalt mål:

Minst 90% av alla hushåll och verksamheter ska vara
anslutna till snabbt och kapacitetsstarkt bredband,
minst 100Mbit/sek till 2020. Till 2030 ska 100% vara
uppnått.
Delregionalt mål:

Det finns idag inget utpekat delregionalt mål för
bredbandsutveckling. En speciell handlingsplan har
dock upprättats inom ramen för Arlandaregionens
samarbete och den delregionala utvecklingsplanen
där åtgärder definierats för bredbandsutveckling.
Översiktsplanens koppling till målet

Kommunen arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för snabb bredbandsanslutning för alla invånare
i hela kommunen. Knivsta har idag en samordnande funktion av bredbandsutbyggnaden och hjälper
kommuninvånare, samfälligheter och företag med
planeringsunderlag, kontakter, strategimöten och
allmän rådgivning.
• Målsättningen är att 90% av kommunens befolkning och företag ska ha tillgång till 1000Mbit/
sekund år 2020 vilket är högre än det regionala
målet på 100Mbit/sek år 2020.

Infrastruktur
Regionalt mål:

Region Uppsala har inga specifika utpekade mål för
infrastruktur.

Delregionalt mål:

Tillgängligheten inom Arlandaregionen ska förstärkas och Stockholm Arlanda Airport ska utvecklas
som nationellt, regionalt och lokalt resecentrum.
Dessa mål konkretiseras i ett flertal förslag om hur
målen ska nås där fyra berör Knivsta kommun. De
fyra förslagen om utveckling av infrastruktur kopplade till Knivsta är: Ökad kapacitet på ostkustbanan
i och med två nya spår mellan Stockholm och Uppsala samt en uppgradering av stationen, pendlarstråk
för cykel, ny planskild korsning i Knivsta och ny trafikplats norr om Alsike.
Översiktsplanens koppling till det delregionala
målet

Knivsta kommun har en trafikstrategi för åren 20142025 som redovisar hur trafikinfrastrukturen ska utvecklas i en snabbt växande kommun. Kommunen
har idag inga planer på att rusta upp den befintliga tågstationen i Knivsta tätort men det kan bli en
framtida diskussion i och med utbyggnaden av spår
genom kommunen. Det finns idag en planskild järnvägskorsning för biltrafik samt gång och cykel som
planeras ersättas med en planskild gång- och cykelpassage med access till perrongens södra ände. Detta
innebär att kapaciteten på ostkustbanan kan höjas.
En funktionsstudie är planerad att tas fram i samarbete med Trafikverket för att utreda behovet av en ny
planskild vägförbindelse över järnvägen i Knivsta tätort i framtiden. De mål och ställningstaganden som
tagits fram av kommunen kopplade till ett regionalt
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och delregionalt perspektiv är:
• Knivsta kommun verkar för utbyggnad av Ostkustbanan från två till fyra spår samt anläggande
av ny station i Alsike.
• Markreservat reserveras för två nya motortrafikplatser inom kommunen, en nordöst om Alsike
och en strax norr om kommungränsen mot Sigtuna kommun.
• Ett nytt regionalt cykelstråk från Uppsala i norr
till Märsta i söder.

Kollektivtrafik
Regionalt mål:

Antalet resor i kollektivtrafiken ska fördubblas till år
2020 och kollektivtrafikens marknadsandel av motoriserade resor ska fördubblas till år 2030.
Delregionalt mål:

Arlandaregionen har inget specifikt mål kopplat
till kollektivtrafik men förutsätter, i och med målet
kopplat till bostadsförsörjning, en väl fungerande kollektivtrafik. Arlandaregionen anser även att en god
kollektivtrafik är en nödvändighet för att nå regionens mål om social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Exempelvis ska företag lokaliseras till platser
med god kollektivtrafik.
Översiktsplanens koppling till det regionala målet

Knivsta kommun har svårt att nå det regionala målet
om en fördubbling av resor i kollektivtrafiken fram
till 2020 då det inte finns tillräckligt med reseunder-

lag på landsbygden för att göra busstrafiken mer attraktiv. Kommunen har dock en målsättning att successivt öka resorna i kollektivtrafiken, men kommer
främst att satsa på att förbättra framkomligheten för
gående och cyklister. De strategier kommunen har
tagit fram i översiktsplanen är:
• Arbeta för en ny pendeltågsstation i Alsike.
• Öka turtätheten för busstrafiken genom att exploateringen på landsbygden sker i stråk som bättre
kan försörjas med kollektivtrafik.
• Utveckla noderna i busstrafiknätet för att förenkla snabba byten mellan olika busslinjer och trafikslag.
• Undersöka hur infartsparkeringarna kan utvecklas för att underlätta vardagen för de som pendlar
med buss.
• En fungerande busstrafik ska finnas när de första
invånarna flyttar in i ett område.
• Fokusera på att ge förutsättningar för Mobility
management-åtgärder genom att ligga steget före
gällande information till invånarna för att skapa
mer hållbara transportval och beteenden.

Produktionsvärdet från jordbruks- och
trädgårdssektorn
Regionalt mål:

Produktionsvärdet från jordbruks- och trädgårdssektorn ska öka 20% fram till år 2030 (1874 mkr). Produktionsvärdet från ekologiska livsmedel ska under
samma period öka med minst 200% (654 mkr).

Delregionalt mål:

Det finns idag inget utpekat delregionalt mål för
jordbruks- och trädgårdssektorn. Däremot har Arlandaregionen pekat ut förslag för att nå ekologisk
hållbar utveckling där ett är kopplat till jordbrukssektorn. Arlandaregionen vill att fler näringar inom
jordbrukssektorn kan ställa om till ekologisk odling.
Översiktsplanens koppling till det regionala målet

Knivsta kommun förespråkar ett hållbart förhållningssätt inom alla verksamheter och så även inom
jordbruks- och trädgårdssektorn. Översiktsplanen har
inte fokuserat ingående på enskilda näringar utan
syftar till att främja all form av verksamhetsutveckling och att utvecklingen ska ske med ett hållbart tillvägagångssätt. Knivsta kommuns strategi gällande att
skapa ett produktivt och hållbart jordbruk är att:
• Exploatering av åkermark och produktiv skogsmark ska i största möjliga utsträckning undvikas.
Detta ska säkerställas genom att exploateringen
av landsbygden främst sker utmed stråk som kan
försörjas av kollektivtrafik. Produktionsvärdet
inom jordbruks- och trädgårdssektorn förväntas
därmed inte att minska i och med översiktsplanen.

LÄNSSTYRELSENS
UTSTÄLLNINGSYTTRANDE
I detta kapitel återfinns länsstyrelsens
utställningsyttrande som avgetts efter
utställning av översiktsplanen. Yttrandet
finns med i sin helhet för att klargöra
i vilket avseende stat och kommun har
olika uppfattningar.
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Samhällsutvecklingsenheten
Asmah Ismaal
010-22 33 423
asmah.ismaal@lansstyrelsen.se

DNR:401-5200-17

Granskningsyttrande till Översiktsplan 2035
med utblick mot 2050 för Knivsta kommun
Inledning

Knivsta kommun har översänt förslag till kommunomfattande översiktsplan,”Översiktsplan 2035
med utblick mot 2050”, för granskning enligt 3 kap.
12 § plan och bygglagen (2010:900), PBL. Den nu
gällande översiktsplanen antogs år 2006.
Länsstyrelsen lämnade ett samrådsyttrande den 19
juni 2017 (dnr 401-2916-17). Kommunen har kommenterat Länsstyrelsens synpunkter i en samrådsredogörelse. Kommunen har reviderat planhandlingen, Länsstyrelsen har dock kvarvarande synpunkter
som framförs nedan.
Enligt 3 kap 16 § PBL ska länsstyrelsen i samband
med utställning av översiktsplan avge ett granskningsyttrande över planförslaget. Av yttrandet ska det
framgå om:
1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3
eller 4 kap. miljöbalken,
2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,
3. redovisningen av områden för landsbygdsutveck-

ling i strandnära lägen (LISområden) inte är
förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,
4. sådana frågor rörande användningen av markoch vattenområden som angår två eller flera
kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt
(mellankommunala frågor), och
5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning
eller erosion.
Enligt 3 kap 20 § PBL ska länsstyrelsens granskningsyttrande fogas till den antagna översiktsplanen. Om
länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss del,
ska det anmärkas i planen.

Sammanfattning av
Länsstyrelsen synpunkter

Knivsta kommun inleder varje kapitel med ställningstaganden och riktlinjer som ska tillämpas i
kommande detaljplanering, bygglovsgivning m.m.
Länsstyrelsen anser att planförslaget i väsentliga delar är alltför övergripande och tappar i tydlighet för

efterföljande planering och beslut. För att översiktsplanen ska vara vägledande i den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön anser Länsstyrelsen att ytterligare fördjupningar och analyser behöver arbetas
fram i kommande planering. Länsstyrelsen anser att
utvecklingen i de utpekade orterna på landsbygden
och utvecklingen av landsbygden i övrigt bör föregås
av ytterligare fördjupningar. Sådana fördjupningar
ger stöd i planering och efterföljande beslut i områden där konkurrens mellan olika intressen föreligger.
I planförslaget framgår inte hur intressekonflikter
eller avvägningar i de föreslagna exploateringsområdena ska göras. Flera av de föreslagna utbyggnadsområdena berör områden av riksintresse för kulturmiljövården. Länsstyrelsen anser att det krävs tydliga
riktlinjer för hur kommunen avser att ta hänsyn till
och tillgodose riksintressena för kulturmiljövården så
att värdena inte påtagligt skadas. Inom vissa områden
finns risk för att riksintresset för kulturmiljövården
inte tillgodoses i tillräcklig omfattning och riskerar
att skadas påtagligt.
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Ingen av kommunens vattenförekomster når idag
god ekologisk status. Länsstyrelsen vill därför betona
vikten av att dagvattenfrågorna kommer in tidigt i planprocesserna samt att kommunen förhåller sig mer
konkret till de fastställda tidsangivelserna för MKN.
Länsstyrelsen anser vidare att det i översiktsplanen
bör finnas ett resonemang om hur kommunen bör
utvecklas om delar av planförslaget inte går att genomföra på grund av motstående intressen, naturoch kulturvärden, eller om överledningen till Käppala avloppsreningsverk inte går att genomföra som
planerat.
Utan kraftfulla åtgärder för MKN och tydliga riktlinjer för att tillgodose riksintresset för kulturmiljövården kan konsekvensen bli, att Länsstyrelsen i efterföljande detaljplanering kan komma att överpröva
detaljplaner enligt 11 kap. 10 § PBL.

Granskningssynpunkter
Riksintressen

Riksintresse kulturmiljövården
Flera av områdena av riksintresse för kulturmiljövården ligger inom eller i anslutning till områden där
utveckling föreslås. I flera av de föreslagna utbyggnadsområdena riskerar värdena inom riksintresseområdena för kulturmiljövården att påverkas negativt
och i vissa fall att skadas påtagligt. Det gäller särskilt
för exploateringsområden inom riksintresseområdet
Långhundraleden C41, då dalgången är flack och
öppen, och för riksintresseområdet Landskapet kring
Valloxen C45, med öppen mark norr om Valloxen.

Länsstyrelsen anser att fördjupande underlag avseende den föreslagna exploateringens påverkan på riksintresseområdena för kulturmiljövården bör tas fram
i det fortsatta översiktsplanearbetet. Detta för att
klargöra om föreslagna utbyggnadsområden kan
kombineras med bibehållna bärande värden inom
riksintresseområdena. Kumulativa effekter bör även
beaktas i arbetet.
Länsstyrelsen anser att översiktsplanen saknar ett
mer aktivt förhållningssätt gentemot hur riksintresseområdenas värden ska beaktas, liksom utarbetade
riktlinjer för hur riksintresseområdenas värden kan
undgå att skadas, att tillgodoses eller stärkas. Innan
dessa riktlinjer har tagits fram kommer påverkan
på kultmiljövårdens riksintressen istället att behöva
hanteras mer ingående i kommande detaljplaner,
bygglov, förhandsbesked m.m. Utöver att det är en
mer arbetskrävande metod, är det enligt Länsstyrelsen otillfredsställande, då viktiga kulturhistoriska värden riskerar att skadas eller försvinna. Inom vissa områden där risk att riksintresset för kulturmiljövården
inte kan tillgodoses, kan, som ovan angivits, Länsstyrelsen komma att överpröva detaljplaner enligt 11
kap. 10 § PBL.
Miljökvalitetsnormer (MKN)
Länsstyrelsen vill inledningsvis upplysa om vikten av
att tidsgränserna för MKN vatten uppnås, bl.a. har
domstolarna under senare år vid tillståndsgivning
blivit alltmer restriktiva när det gäller försämringsförbudet för vattenstatus. Länsstyrelsen vill därför
betona vikten av att kommunen i översiktsplanen för-

håller sig mer konkret till dessa tidsgränser. Utsläpp
av dagvatten och spillvatten är väsentliga källor till
övergödning av vattendrag och sjöar i Knivsta kommun. När det gäller utsläpp av avloppsvatten är de
åtgärder som verkligen kan leda till minskade utsläpp
till lokala recipienter, en omledning till Käppala avloppsreningsverk, utbyggnad av kommunalt VA och
förbättrade enskilda avlopp. Länsstyrelsen anser att
det är tveksamt om dessa åtgärder kommer hinna få
genomslag i form av minskade utsläpp till recipient
innan tidpunkten för beslutade miljökvalitetsnormerna är nådd.
MKN vatten med avseende på 			
kvalitetsfaktorn hydromorfologi
I planförslaget saknas åtgärder för att nå miljökvalitetsnormer med avseende på hydromorfologi. För
att klara MKN till utsatt tid behöver närmiljöerna
vid tätortsnära vattenförekomster skyddas från ökad
exploatering, som påverkar vattnets ekologi negativt.
Morfologiska förändringar orsakar idag sämre än god
status för Valloxen med avseende på parametrarna
Närområdet runt sjöar och Svämplanets strukturer
och funktion runt sjöar. Lövstaån, norr om Valloxen har sämre än god status med avseende på parametrarna Vattendragsfårans kanter, Vattendragets
närområde och Svämplanets strukturer och funktion
i vattendrag. Exploatering kan svårligen komma till
stånd utan att kraftfulla åtgärder vidtas för att förbättra statusen i dessa vattenförekomster. Utan kraftfulla åtgärder kan konsekvensen bli, att Länsstyrelsen i
efterföljande detaljplanering kan, som ovan angivits,
komma att överpröva detaljplaner enligt 11 kap. 10 §
PBL med avseende på MKN.
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Knivstaån kommer att bli en vattenförekomst med
egna miljökvalitetsnormer och den hydromorfologiska påverkan på ån ska därför hanteras i kommande
planering, förhandsbesked mm.
Dagvatten
Knivsta kommuns förslag till dagvattenstrategi redovisar ambitiösa mål och tydliga strategier för att nå
dessa. Länsstyrelsen anser att det är av största vikt att
dagvattenstrategin snarast beslutas och tillämpas
fullt ut i alla skeden inom fysisk planering och exploatering. Dagvattenstrategins mål att Dagvattenhanteringen inte ska försämra vattenkvaliteten i
Knivstas sjöar och vattendrag, är en stor utmaning för
kommunen om utbyggnad av tätorterna sker enligt
planförslaget. Miljökonsekvensbeskrivningen belyser
problemet med dagvattenhanteringen inom redan
bebyggda områden. Länsstyrelsen instämmer med
kommunen att dagvattenstrategin bör kompletteras
med åtgärder för hur dagvatten ska hanteras inom
befintliga bebyggda miljöer.
Enligt planförslaget kommer Knivsta tätort och Alsike succesivt att växa samman. Det innebär att de
mellanliggande grönområden, som har förmåga att
på ett naturligt sätt infiltrera dagvatten, kommer att
minska. Klimatförändringarna innebär att det föreligger en risk för ökade flöden av dagvatten. När möjligheterna att i senare planeringsskeden avsätta mark
för magasinering och infiltrering av dagvatten är begränsade anser Länsstyrelsen att kommunen redan i
översiktsplanen bör avsätta mark som är lämpliga för
hantering av dagvatten.

Mellankommunala frågor

Vatten och avlopp
Kapaciteten i det befintliga avloppsreningsverket
kommer med nuvarande befolkningsutveckling
inom några år att ha uppnått maximal tillståndsgiven
anslutningsgrad på 13 000 pe. Översiktsplanen föreslår en överledning till Käppala avloppsreningsverk
som huvudalternativ och i andra hand en ut- eller
ombyggnad av befintligt reningsverk. Även om huvudalternativet kan genomföras kommer, på grund
av den tid en överledning tar att genomföra, det att
krävas en temporär lösning för att kunna hantera avloppsvattnet.
En överledning till Käppalaverket har flera fördelar. För det fallet överledningen av något skäl inte
genomförs är Länsstyrelsens bedömning att en utbyggnad av Knivsta reningsverk inte är ett realistiskt
alternativ. Även om god reningsnivå skulle uppnås
efter en om- eller tillbyggnad, kan Knivstaån som recipient inte klara belastningen från förväntad befolkningsökning. Länsstyrelsen anser att kommunen därför bör beskriva tidplan och närmare förutsättningar
för att en överledning till Käppalaverket kan komma
till stånd. Knivsta kommun bör, i händelse av att en
överledning inte kan genomföras, utreda vilket eller
vilka alternativ som i så fall står till buds för att lösa
avloppsfrågan. Denna oklarhet om hur avloppsvatten
från en växande befolkning ska kunna omhändertas
innebär dessutom en osäkerhet om de olika åtgärder
som ingår i VA-planen kan genomföras bl.a. när det
gäller anslutning av bristfälliga avlopp.

En överföring av Knivstas avlopp till Käppala avloppsreningsverk medför dessutom konsekvenser för
miljökvalitetsnormerna för vatten i recipienten Askrikefjärden. Länsstyrelsen anser att dessa konsekvenser
åtminstone översiktligt bör redovisas i översiktsplanen.
Hälsa och säkerhet

Trafik, transporter samt buller
Länsstyrelsen är positiv till Knivsta kommuns övergripande strategi med förtätning av Knivsta och Alsike
tätort, vilket skapar förutsättningar för att styra mot ett
minskat bilanvändande och för en ökad andel kollektivtrafik. Knivsta är en ort med hög tillväxt och den
långsiktiga trenden är en ökning av transporter med
bil, såväl som för andra transporter. I översiktsplanen
föreslås på sikt två nya avfarter till motorvägen samt
en färjeförbindelse med Håbo kommun. I översiktsplanen uttalas att dessa effekter och konsekvenser ska
utredas närmare i efterföljande planering. Länsstyrelsen anser att detta är otillräckligt. Dessa åtgärder
kommer sannolikt att ha stor påverkan på trafikflödena i kommunen och riskera att motverka de positiva
ansatserna i övrigt för att minska trafiken i tätorten.
Länsstyrelsen anser att översiktsplanen bör innehålla
en översiktlig bedömning av konsekvenserna för hälsa och miljö av dessa förslag.
Skyddsavstånd farligt gods (väg- och järnväg)
I översiktsplanen nämns att rådande regler och säkerhetsavstånd till transportleder för farligt gods ska
följas. Däremot finns i översiktsplanen inga riktlinjer
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för hur avvägningen mellan risk och exploatering ska
göras. Det innebär att avvägningen mellan risk och
exploatering hänskjuts till framtida detaljplanering
och till prövning av enskilda ärenden om lov och
förhandsbesked mm. För att underlätta kommande
detaljplanering m.m. bör översiktsplanen innehålla
tydliga riktlinjer för hur en sådan riskavvägning ska
göras.

För att underlätta en helhetssyn på kommunens kulturmiljöer i efterföljande planering anser Länsstyrelsen att kommunen kan ha som intention att ta fram
ett kommunomfattande kulturmiljöprogram, där förhistoriska och historiska landskap behandlas inklusive deras markörer i form av fornlämningar, byggnader, m.m. Kulturlandskapets visuella, funktionella
och sociala samband är också viktiga att belysa.

Länsstyrelsens övriga synpunkter 			
och upplysningar

Fornlämningar
Inför alla markingrepp inom fornlämningar och fornlämningsområden krävs tillstånd från Länsstyrelsen
som sker enligt kulturmiljölagen (1988:950), KML.
I de fall fornlämningar jämte tillräckligt stora skyddsområden inte kan bevaras inom nybyggnadsområdet,
och tillstånd till borttagande medges, genomförs en
arkeologisk för- och slutundersökning. Arkeologiska
undersökningar genomförs oftast först efter det att detaljplanen vunnit laga kraft.

Kulturmiljö
I del 2: Knivsta idag, nämns både vikten av en strategisk inriktning för kulturmiljöarbete och även arbete med kulturplanering, en metod för att integrera
kulturmiljö i planeringen, Länsstyrelsen välkomnar
denna ansats.
Länsstyrelsen vill påminna kommunen om att förtätning av äldre bebyggelse och ökad exploatering på
höjden i småskaliga miljöer, såsom Knivsta tätort,
kan påverka kulturmiljön och stadsbild negativt. Det
är angeläget att utvecklingen sker med hänsyn till de
befintliga värdena genom tydliga planeringsriktlinjer.
I Knivsta kommun finns tre byggnadsminnen och ett
statligt byggnadsminne. Därtill finns sju kyrkor, varav sex är medeltida. Dessa bebyggelsemiljöer, som i
flera fall ligger inom riksintresseområdena och utgör
uttryck för riksintressena, bör redovisas i översiktsplanen.

Klimatanpassning
I Knivsta kommuns dagvattenstrategi finns tydliga
mål och strategier för hur dagvatten kan hanteras,
bl. a. nämns strategin att reservera mark i lågpunkter som kan översvämmas och hålla större mängder
vatten vid höga vattenflöden. Länsstyrelsen anser att
kommunen i kommande planering ska peka ut områden som kan översvämmas vid höga vattenflöden.
I del 1, Planförslaget, i kapitlet Klimatförändringar,
ligger fokus på att minska översvämningsrisken. Länsstyrelsen vill påpeka att det är viktigt att även beakta
andra aspekter av de effekter som klimatförändringar-

na för med sig, som exempelvis värmebölja. Med ett
förändrat klimat och fler antal varma dagar ökar risken för urbana värmeeffekter på platser med mycket
hårdgjorda ytor. Länsstyrelsen framförde i samrådsskedet att i den risk- och sårbarhetsanalys som ska
genomföras bör även värmebölja ingå som en parameter.
Länsstyrelsen vill påminna kommunen om att det
under 2016 levererades en lågpunktskartering, inklusive rinnvägar, till samtliga av länets kommuner.
Lågpunktskarteringen kan med fördel användas som
underlag i den risk- och sårbarhetsanalys som ska
genomföras samt i kommande detaljplanering, förhandsbesked samt bygglov m.m. Lågpunktskarteringen för länet är just nu under uppdatering. En leverans av en uppdaterad kartering förväntas vara länets
kommuner tillhanda så snart som möjligt.
Potentiellt förorenade områden
Enligt miljökonsekvensbeskrivningen finns inom
kommunen ingen mark som är så förorenad att nybyggnad inte kan bli möjlig efter erforderlig sanering.
Länsstyrelsen anser att även om marken är möjlig att
bebygga efter sanering bör fastigheter och riskklasser
markeras tydligare i planen, så att exploatörer kan få
en uppfattning om vilken markanvändning som är
möjlig inom olika områden samt om vad som krävs
av dem i samband med byggprojekt.
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Många förorenade områden kan ha en varierande
utbredning, vilket innebär att flera fastigheter historiskt sett kan beröras av föroreningar. Detta gäller exempelvis nedlagda deponier och handelsträdgårdar.
Inom Knivsta kommun finns totalt 124 potentiellt
förorenade områden med varierande utbredningsområde. Av dessa har 18 områden tilldelats riskklasserna 1 och 2, vilket betyder att det är angeläget att
undersöka dessa områden beträffande i föroreningssituationen. Länsstyrelsen råder kommunen att
översiktligt redovisa vilka konstaterade förorenade
områden som finns i Knivsta kommun där exploatering kan påverka risken för spridning av olika föroreningar såsom tex perfluorerade ämnen (PFAS). På
flera ställen inom kommunen har PFAS uppmätts,
tex i Knivstaåns ytvatten intill reningsverket i Knivsta
kommun.
Elektromagnetiska fält, radon och UV-strålning
I översiktsplanen informeras om vilka säkerhetsavstånd som ska gälla från kommunens kraftledningar.
Länsstyrelsen anser att informationen med fördel kan
kompletteras med en karta av vilka kraftledningar,
som bör omges av skyddsavstånd till bebyggelse för
elektromagnetiska fält.
Vid nybyggnation ska avsikten vara att säkerställa att
radonhalten i nya bostäder ligger under Boverkets
gränsvärde på 200 Bq/m3 i årsmedelvärde. Länsstyrelsen anser att kommunen bör upplysa om Boverkets gränsvärden för radon i översiktsplanen.

Risker för ras, skred, erosion eller översvämning
De geotekniska förhållandena inom Knivsta kommun är visserligen gynnsamma. Men eftersom geotekniska faktorer kan vara avgörande för vad som är
lämplig markanvändning utifrån ett geotekniskt perspektiv, är det lämpligt att översiktligt redovisa dessa
med avseende på geotekniska säkerhetsfaktorer (Se
även SGIs yttrande, bilaga 6).
Artskydd och artskyddsförordningen
Fridlysta arter hanteras mycket begränsat i planförslaget. Länsstyrelsen anser att det är viktigt att förekomsten av fridlysta arter inom ett område som avses exploateras uppmärksammas i ett tidigt skede,
eftersom det annars kan uppstå hinder att genomföra planerad exploatering. Åtgärder som kan påverka
fridlysta arter på ett sätt som är förbjudet enligt artskyddsförordningen får inte genomföras utan medgiven dispens från Länsstyrelsen. Förutsättningarna för
att få dispens är begränsade enligt artskyddsförordningen. En dispens får inte innebära att syftet med
artskyddet äventyras. För att dispens ska ges från bestämmelserna i artskyddsförordningen behöver kriterierna i artskyddsförordningens 14 § respektive 15 §
vara uppfyllda.
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Om översiktsplanen 2017

Samrådet var det första tillfället där planförslaget presenterades, det fanns då möjlighet att lämna synpunkter och påverka översiktsplanens innehåll. Samrådet
pågick mellan den 3 maj och den 3 juni 2017. Under
denna tid inkom drygt 130 yttranden, varav nästan

Sammanlagt inkom drygt 300 enskilda yttranden
under både samrådet och utställningen. Dessa påverkade innehållet och slutresultatet, det vill säga antagandehandlingen av ”Översiktsplan 2017 för Knivsta
kommun”. Översiktsplanen antogs av Knivstas kommunfullmäktige den 13 december 2017. I samband
med antagande av översiktsplanen antogs även tre
tillhörande bilagor till översiktsplanen: ”Grönstrukturplan för Knivsta kommun”, ”VA-plan för Knivsta
kommun”och ”Dagvattenstrategi för Knivsta kommun”.
Översiktsplan 2017 består av dessa huvuddokument:
• Del 1: Översiktsplan 2017 - Mot år 2035 med utblick mot 2050
• Del 2: Översiktsplan 2017 - Knivsta idag
• Del 3: Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
• Del 4: Utställningsutlåtande

ÖV

Efter omarbetningen av planförslaget ställdes översiktsplanen ut på utställning som var nästa steg i
planeringsprocessen. Utställningen pågick under
två månader, mellan den 21 augusti till 22 oktober
2017. Under denna period inkom drygt 170 yttranden, varav cirka 140 från privatpersoner. Efter utställningen har inkoma yttranden samanställts. Därefter
reviderades översiktsplanen, för andra och sista gången, utifrån de inkomna synpunkterna.

Del 1 innehåller beskrivning av den framtida utvecklingen och kommunens viktigaste ställningstaganden. Del 2 beskriver Knivsta idag och de allmänna
intressen som kommunen tar hänsyn till i den framtida utvecklingen. Del 3 beskriver vilka konsekvenser
genomförandet av översiktsplanen kan ha på miljön.
Del 4 innehåller alla synpunkter inkomna under utställningen och kommentarer till dessa. Allt material
finns tillgängligt på kommunens hemsida knivsta.se/
oversiktsplan.
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En viktig förutsättning för att framtagandet av översiktsplanen skall bli en demokratisk process är att få
en så bred förankring som möjligt. Översiktsplanen
har därför under processens gång kommunicerats
med kommunens medborgare, företag, föreningar,
organisationer och myndigheter. Vid två olika tillfällen har alla fått möjlighet att lämna synpunkter på
förslaget till översiktsplanen.

100 från privatpersoner. Efter samrådet sammanställdes synpunkterna och förslaget omarbetades.

NY

Denna översiktsplan är ett resultat av ett flerårigt
planeringsarbete. Översiktsplanen redovisar beskrivningar av den kommande önskvärda utvecklingen i
kommunen. ”Översiktsplan 2017 för Knivsta kommun” är ett vägledande dokument och fungerar som
underlag för beslut om program, detaljplaner och
bygglov. Översiktsplanen utgår från Knivstas vision
2025 samt från förutsättningar och åtgärder som
är viktiga för att förverkliga visionen. En översiktsplan går inte för djupt ner i detaljer utan redovisar
riktlinjer och i grova drag den framtida önskvärda
utvecklingen. Kartorna är därför inte detaljerade och
ska inte läsas med absoluta gränser. Knivstas översiktsplans tidshorisont sträcker sig till 2035 och har
utblick mot 2050.

Förord
Knivsta är en av Sveriges snabbast växande kommuner i hjärtat
av Sveriges mest expansiva region. Här finns stora möjligheter till
fortsatt utveckling.
Knivsta har ett attraktivt läge med en god infrastruktur för tåg, bil
och flyg med ett tidsavstånd på 6 minuter till Arlanda, 8 minuter
till Uppsala och 28 minuter till Stockholm. Detta gör att många
människor vill flytta till vår kommun som också erbjuder en vacker natur och närhet till många attraktiva grönområden.
Kommunens nuvarande vision som fastställdes av kommunfullmäktige år 2013, ser fram till 2025 och tar sikte på att kommunen då har 20 000 - 25 000 invånare samt att en ökad andel av
befolkningen arbetar i kommunen. ”Översiktsplanen för Knivsta
kommun 2017 – Mot år 2035 med utblick mot 2050” tar sikte på en kommun som fortsätter att växa, där framförallt Knivsta
och Alsike tätorter börjar växa ihop. Översiktsplanen möjliggör
även en utveckling utanför de två stora tätorterna i kommunen.
Ett livskraftigt företagande ska utvecklas både i tätorten och på
landsbygden. Översiktsplanens utmaning är att kombinera fortsatt utveckling av kommunen samtidigt som närheten till en rik
naturmiljö värnas.
Översiktsplanen berör alla Knivstabor och därför har alla fått
chansen att vara delaktiga i arbetet med framtagandet av översiktsplanen och lämna sina synpunkter på planförslagen. Översiktsplanen ger en övergripande riktning för kommunens framtida planläggning och underlättar kommande detaljplanearbete i
förhållande till statliga myndigheter.
Klas Bergström
Kommunstyrelsens ordförande
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ÖVERSIKTSPLAN 2017

1 Vad är en översiktsplan?
Översiktsplanen är kommunens verktyg för att visa
långsiktiga och övergripande planer för hur markoch vattenområden ska användas samt i vilken riktning den byggda strukturen är tänkt att utvecklas
framöver. Planens omfattning är heltäckande, vilket
innebär att den ska inkludera hela kommunens geografiska utbredning, och ska förutom att redovisa utvecklingsområden även redovisa vilka områden som
ska bevaras. För att främja en hållbar utveckling och
lyfta frågor som är viktiga för kommunen används
översiktsplanen för att redovisa övergripande visioner
och strategier.
Översiktsplanen och arbetet med att ta fram den regleras i plan- och bygglagen (PBL 2010:900) samt i
miljöbalken (MB 1998:808). Enligt dessa lagar ska
översiktsplanen tydligt redovisa både innebörden av
de förslag som presenteras samt dess konsekvenser.
Översiktsplanen är ett dokument som ska agera vägledande men som inte är juridiskt bindande. Detta
innebär att den inte garanterar genomförande utan
fungerar som ett ramverk som skapar möjligheter för
framtida utveckling.
I översiktsplanen vägs olika allmänna intressen mot
varandra. Innehållet i översiktsplanen kan inte överklagas, då de allmänna intressena inte vägs mot de
enskilda.

Mer detaljerade avvägningar sker i detaljplaner och
områdesbestämmelser som är juridiskt bindande.
Dessa kan även överklagas. När en ny översiktsplan
tagits fram och vunnit laga kraft upphävs både över-

siktsplaner och fördjupade översiktsplaner som antagits tidigare. De juridiskt bindande planerna som tagits fram innan den nya översiktsplanen har däremot
kvar sin juridiska status och upphävs inte.

Plansystem enligt PBL
Regionplan
Enligt Plan- och bygglagen ska översiktsplanen redovisa:
• grunddragen i kommunens syn på användning
av mark- och vattenområden
• hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras
• hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och följa gällande miljökvalitetsnormer
• allmänna intressen och hur de avvägs mot
varandra samt miljö- och riskfaktorer
• hur kommunen avser att ta hänsyn till och
samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål samt planer och
program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen
• hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder
• planens konsekvenser

Översiktsplan

Detaljplan

Områdesbestämmelser

Bygglov
Bindande
Vägledande
Plansystem enligt Plan- och bygglagen (PBL).
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2 Processen för översiktsplanearbete
Tre skeden

Arbetet med översiktsplanen kan enligt Boverket delas in i tre skeden: samråd, utställning och antagande, vilka beskrivs mer i detalj nedan. Dessa skeden
är reglerade i plan- och bygglagen. När kommunen
upprättar ett förslag till översiktsplan ska den samrådas med länsstyrelsen, regionala samverkansorgan,
grannkommunerna och andra berörda.
Medborgarinflytande är en viktig del i planarbetet,
alla som bor i en kommun ska få möjlighet att komma till tals om kommunens framtid. De kunskaper
som medborgarna har om sin närmiljö är ett värdefullt underlag för kommunens planering. För att få
ett starkt och brett medborgarinflytande är det viktigt
att all planering, även den översiktliga, sker i transparens med öppenhet och insyn.

Samråd
Första steget i planarbetet är att ta fram ett samrådsunderlag. Samrådsunderlaget ska därefter godkännas av kommunstyrelsen för att sedan skickas på
samråd. Under samrådet ställs ett första planförslag
ut. Syftet med samrådet är att samla in synpunkter
på planförslaget från både invånare, myndigheter
och övriga intressenter. Efter samrådet sammanställs
alla inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse.
Med utgångspunkt i sammanställningen bestämmer
kommunstyrelsen hur planförslaget ska omarbetas.
Det är också kommunstyrelsen som bestämmer när
planförslaget är färdigt för att gå vidare till utställning

som är planprocessen nästa steg. För att säkerställa att
en hållbar utveckling främjas ska konsekvenserna av
föreslagna förändringar analyseras under processens
gång. Samråd för denna översiktsplan pågick under
perioden 3 maj – 3 juni 2017.

Utställning
Syftet med utställningen är att visa hur synpunkterna
från samrådet påverkat planförslaget och att ytterligare en möjlighet att lämna synpunkter på planen
ges. Utställningen ska enligt plan- och bygglagen
pågå under minst två månader. Efter utställningen
sammanställs alla synpunkter och kommunstyrelsen
tar därefter ställning till vilka förändringar som ska
göras i planförslaget. När kommunstyrelsen är nöjd
med planen överlämnas den till kommunfullmäktige
för slutgiltigt antagande. Om kommunstyrelsen efter
utställningen beslutar att stora förändringar ska göras
i planförslaget ska förslaget ställas ut ytterligare en
gång igen innan det kan antas av kommunfullmäktige. Utställning av denna översiktsplan pågick under
perioden 21 augusti – 22 oktober 2017.

START

SAMRÅD

Antagande
Kommunfullmäktige antar översiktsplanen. Därefter
ska kommunfullmäktige under varje mandatperiod
ta ställning till om planen är aktuell, om den behöver omarbetas eller om den på något sätt behöver fördjupas. Denna översiktsplan antogs av Knivsta kommunfullmärktige den 13 december 2017.

Rullande översiktsplanering

En översiktsplan ska enligt Boverket alltid vara aktuell och vara anpassad efter samhällets snabba förändringar. En metod för att säkerställa en ständigt
aktuell översiktsplan är att arbeta med rullande översiktsplanering. Rullande översiktsplanering innebär
att planeringen inte bara innefattar ett statiskt plandokument utan att arbetet med översiktsplanen även
sker i en ständigt pågående process. Ett sätt att tillämpa denna metod är att efter antagande av en ny översiktsplan arbeta löpande med fortsatta utredningar,
fördjupade översiktsplaner eller tematiska tillägg.

UTSTÄLLNING

ANTAGANDE
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3 Om Knivsta kommun

Knivsta är en snabbt växande kommun med en positiv befolkningstillväxt. Kommunens befolkning har
nästintill fördubblats sedan 1980. Under 2015 ökade
befolkningen med 4,7%, vilket var Sveriges största
procentuella ökning under året. Idag befolkas tätorterna Knivsta och Alsike med omgivande byar av cirka 17000 invånare. Kommunens befolkning är ung,
så mycket som en tredjedel består av barn och unga.
Hela 64% är under 44 år, vilket är jämförbart med
rikets 55% för samma åldersgrupp. Den vanligaste

Antalet småhus motsvarar drygt 70% av bostadsbeståndet, vilket kan sättas i relation till antalet lägenheter i flerbostadshus som motsvarar knappt 30%.
Den största delen av befolkningen bor i tätorterna
Knivsta och Alsike, med en fördelning på cirka 52% i
Knivsta tätort och 25% i Alsike tätort. Cirka 23% bor
på landsbygden.
Det finns idag 22 förskolor i Knivsta kommun. Nästan alla är lokaliserade i Knivsta centralort samt i Alsike. Totalt finns tio grundskolor i kommunen, varav
åtta är kommunala och två är fristående. Grundskolorna återfinns främst i Knivsta samt Alsike tätort. På
landsbygden finns två stycken grundskolor, en i Lagga kyrkby och en i Husby-Långhundra kyrkby. Tre av
skolorna har även högstadium; Alsike skola, Margarethaskolan och Thunmanskolan. Det finns ett gymnasium i Knivsta kommun, Sjögrenska gymnasiet.

Knivsta kommun

Bostadsbeståndet i kommunen består idag främst av
småhus, men en växande andel flerfamiljshus skapar
en mångfald av boendeformer och en dynamisk boendemiljö.

4,7%

1,1%

Befolkningsökning i Knivsta kommun och i Sverige. (2015)

7,6%

2,6%

Knivsta kommun

Knivsta är idag en växande, modern och hållbar kommun med en aktiv och levande landsbygd. Kommunen ligger mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala, något som är attraktivt för både boende och
företag. Placeringen är strategisk där en kombination
av bra kommunikationer i form av motorvägen E4
och kollektivtrafik kopplar Knivsta till Uppsala och
Stockholm. Med tåg tar det endast 30 minuter till
Stockholm, 8 minuter till Arlanda och 10 minuter
till Uppsala. Idag arbetspendlar cirka 6 000 personer
ut från kommunen och 1 700 pendlar in, främst till
och från Uppsala, Stockholm och Sigtuna.

hushållssammansättningen är hushållstypen ”Sammanboende med barn 0-24 år” där två barn är mest
förekommande. Andelen enpersonshushåll är låg,
24% jämfört med rikets 38%. År 2012 var antalet personer per hushåll 2,7 jämförbart med snittet i riket
på 2,2.

Riket

Knivsta kommun bildades den 1 januari 2003 genom en uppdelning av Uppsala kommun till två nya
kommuner, Knivsta och Uppsala. Det skedde som
resultat av en folkomröstning där boende i det som
då var Knivsta kommundel röstade för att bilda en
egen kommun. Då hade kommundelen ungefär 12
000 invånare.

Riket
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Arbetslöshet i Knivsta kommun och i Sverige. (2015)
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Knivsta kommun har ett växande näringsliv. Andelen
av kommunens arbetstagare som arbetar i kommunen uppgick 2016 till 49,7%. Arbetslösheten i kommunen är väldigt låg, endast 2,6% är öppet arbetslösa vilket kan relateras till rikets 7,6% under 2016.
Största arbetsgivaren inom kommunen är Knivsta
kommun och största sektorerna är utbildning, vård
och omsorg, byggverksamhet och handel i fallande
ordning.

30%

Knivsta kännetecknas av naturområden med stora
rekreationsmöjligheter för både Knivstabor och besökare. Naturlandskapet inbjuder till aktivitet och
friluftsliv vilket ökar folkhälsan. Det rika jordbrukslandskapet skapar tillsammans med sjöarna Valloxen
och Säbysjön vackra vidder vilka är en tillgång för
kommunen och präglar landskapet i stort.

5%

27,7%
26%

26%

25%
20%

24,8%
22,9%

18,5%

15%
11,2%

10,9%
9,9%

10%

8,8%

8,6%
4,8%

0-15

16-24

Riket

25-44

45-64

65-74

75-w

Knivsta kommun

Åldersfördelning i Knivsta kommun och i Sverige (2015).

2004

2014

Gymnasial

Gymnasial

Landsbygd
23%
52%
25%

Knivsta
tätort

Alsike

46%

39%

Eftergymnasial

15%

Förgymnasial
Andel av kommunens boende i Knivsta tätort,
Alsike och på landsbygden.

Utbildningsnivå i Knivsta kommun. Jämförelse mellan åren 2004 och 2014.

41%

49%

10%

Förgymnasial

Eftergymnasial
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4 Knivsta i regionen
Knivsta kommun ligger i en dynamisk och snabbväxande region vilket kräver ett bra och brett samarbete
inom regionen. Det regionala samarbetet i länet är
väl utvecklat och Knivsta kommun deltar i ett flertal
samarbetsorgan både inom och utom länet. Går det
bra för regionen går det bra för Knivsta kommun och
kommunen kan med sina förutsättningar bidra till en
god utveckling av regionen.
Nedan presenteras ett antal viktigare samarbeten där
Knivsta kommun är aktiv: Uppsala läns RUS, Stockholmsregionens RUFS, Arlandaregionen och Stockholm Business Alliance. Utöver samverkan i ovan
nämnda samarbetsformer arbetar Knivsta kommun
även med grannkommuner gällande några konkreta
frågor som skola, vatten- och avloppshantering och
infrastrukturprojekt.

Regional utvecklingsstrategi
för Uppsala län (RUS)

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är en långsiktig strategi som handlar om hur organisationen
Region Uppsala vill möta framtidens utmaningar
och utveckla det geografiska området Uppsala län
tillsammans med andra aktörer. Strategin handlar
om hur aktörer i Uppsala län gemensamt ska kunna
skapa bästa möjliga förutsättningar för invånarna att
leva ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med
internationell lyskraft. Uppsala län är ett av landets
snabbast växande län, nära integrerat med Stockholmsregionen och omkringliggande län. Uppsala

län växer med över en procent per år och passerade
355 000 invånare år 2016. Varken Region Uppsala,
enskilda kommuner, näringsliv eller organisationer
kan förverkliga visionen på egen hand. Därför gäller
det att få till ett samlat agerande i en hållbar riktning,
där insatser för att stärka delarna samtidigt bidrar
till helheten. Tre stycken strategiska utvecklingsområden har preciserats: en växande region, en nyskapande region och en region för alla. Utvecklingsområdena i RUS är beskrivna i delen ”Nationella och
regionala mål”.

Regionala utvecklingsplanen
för Stockholm (RUFS)

RUFS 2010
Stockholmsregionens regionala utvecklingsplan,
RUFS 2010, är ett dokument för Stockholmsregionens framtida utveckling. Planen uttrycker den gemensamma viljan för regionens utveckling fram till
2030 och med utblick mot 2050. Den har arbetats
fram av ett stort antal aktörer i regionen
RUFS 2010 syftar till att främja en utveckling mot att
bli ”Europas mest attraktiva storstadsregion”. För att
uppnå detta mål krävs samverkan inom olika områden som pekats ut i planen. I planen pekas Knivsta
ut som en viktig pusselbit i östra Mellansverige för
att tillgodose framtida bostadsbehov. Knivsta är en
del av ABC-stråket mellan Uppsala och Stockholm.
ABC-stråket är ett samarbete mellan Stockholm, Arlanda och Uppsala tillsammans med Stockholms läns

Uppsala

2 400

1 740 Inpendling

Utpendling 6 000
920

In- och utpendling totalt

Knivsta
180

100

1 000

Sigtuna
1 340

Stockholm

In- och utpendling till och från Knivsta kommun.
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landsting och Regionförbundet Uppsala län vilket
syftar till att stärka den regionala samverkan. Kopplingen är utpekat av RUFS 2010 som ett av landets
mest expansiva stråk. Kommunikationer från Knivsta
som pekas ut som viktiga är cykellänken, Knivstastråket mot Sigtuna och Stockholm samt Järnvägsförbindelsen mellan Uppsala, via Knivsta, till Stockholm.
Järvakilen pekas ut som ett regionalt grönstrukturområde. Området sträcker sig från Lidingö upp mot
Knivsta och innehåller viktiga bestånd av ekar och
naturvärden vilka bidrar med kulturmiljö och förbättrad luftkvalitet.

RUFS 2050
För närvarande pågår arbetet med att ta fram en ny
regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen,
RUFS 2050, i samverkan med regionens aktörer. Utgångspunkten för arbetet är den nuvarande planen,
RUFS 2010. RUFS 2050 kommer i många delar att
likna RUFS 2010. Delar som kommer att utvecklats
är bland annat hållbarhetsansatsen, ett större fokus på
människan och en starkare genomförandeinriktning.
Samrådet för RUFS 2050 pågick under fler månader
under 2016. Under hösten 2017 ställs planen ut på
utställning. Den slutliga planen ska antas under år
2018.
I samrådsförslaget för nya RUFS lyftes fyra stycken
övergripande mål fram:
• En tillgänglig region med god livsmiljö

• En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande
miljö
• En ledande tillväxt- och kunskapsregion
• En resurseffektiv och resilient region

Resiliens
Resiliens är förmågan att hantera förändringar,
återhämta sig eller motstå olika störningar och
fortsätta att utvecklas.

Arlandaregionen

År 2014 tecknade Stockholm Arlanda flygplats en
gemensam avsiktsförklaring med Knivsta, Sigtuna,
Upplands Väsby och Vallentuna kommun för att utveckla arlandaregionen. Genom regelbundna träffar
mellan både politiker och tjänstemän strävar man
efter att skapa en positiv utveckling för Arlanda flygplats och kommunerna.

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2010&2050.

Samarbetet bygger på tre prioriterade områden:
• Infrastruktur och trafikering
• Bostadsbyggande
• Näringsliv och arbetsmarknad

Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län (RUS)
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Infrastruktur och trafikering
Arlandaregionen behöver ett tillgängligt, hållbart
och effektivt trafiksystem för att arbetsplatser och bostäder ska kunna utvecklas. Därför föreslås att parterna tar ett samlat grepp kring utbyggnad av infrastrukturen.

ligger på att attrahera utländska investeringar till regionen. Knivsta är en av kommunerna som ingår i
SBA. Arbetet delas in i tre delar:
• Investeringsfrämjande
• Internationell marknadsföring
• Näringslivsservice

Bostadsbyggande
Kommunerna inom Arlandaregionen planerar för
att tillsammans ha 175 000 invånare år 2030, vilket
är drygt 40 000 fler än 2015. Det innebär att 22 000
nya bostäder behöver byggas. Byggnation av olika
typer av bostäder samt tätare bostadsområden blir
viktigt. Det är också viktigt att en utbyggnad av vägar
och kollektivtrafik samordnas med bostadsbyggandet.

Inom ramen för SBA-samarbetet arbetar SBA med
att informera om regionens fördelar, ta hand om förfrågningar och följa upp de etableringar och investeringar som görs. Utöver detta bidrar partnerkommunerna med lokala resurser. Den internationella
marknadsföringen görs under det gemensamma budskapet ”Stockholm – the Capital of Scandinavia.”

Näringsliv och arbetsmarknad
Kommunerna i Arlandaregionen vill att fler av dess
invånare ska ha möjlighet att bo och arbeta inom
regionen. Regionen är också en mittpunkt mellan
Stockholm och Uppsala, vilket ger unika möjligheter
att utveckla näringslivet och arbetsmarknaden på ett
bra sätt. Kommunerna ska inte se varandra som konkurrenter om invånare och arbetskraft, utan istället
ska de se varandra som samarbetspartners för att skapa en mer attraktiv region.

Stockholm Business Alliance (SBA)

Stockholm Business Alliance (SBA) är ett partnerskap mellan drygt 50 kommuner i åtta län där fokus

En annan viktig del av arbetet är att förbättra kommunernas service till företagen på hemmaplan genom
att tillsammans i SBA aktivt arbeta med näringslivsfrågor. Genom att lyfta regionens samlade fördelar
skapas bättre förutsättningar för att locka investerare
och nya etableringar. Den gemensamma visionen är
att långsiktigt behålla positionen som Europas ledande hållbara tillväxtregion.

Mälardalsrådet

Knivsta ingår tillsammans med 56 andra kommuner och fem landsting i Mälardalsrådet. Mälardalsrådet bildades år 1992, då politiker från olika delar
av Stockholm-Mälarregionen såg ett behov av större
samverkan för att möta den tilltagande urbaniseringen och befolkningstillväxten i regionen. Mälardalsrådet är en politisk samverkansorganisation som bygger
på frivillighet och konsensus. Uppdraget är att vara
forum för samverkan i strategiska frågor som berör
Stockholm-Mälarregionens utveckling. Rådet skapar
förutsättningar för medlemmarna att agera samfällt.
Mälardalsrådet arbetar för en internationellt konkurrenskraftig och hållbar storstadsregion, som är
attraktiv att leva och verka i. Regionen ska utvecklas
på ett hållbart sätt genom öppenhet mot omvärlden,
mångfald, jämställdhet och kreativitet. Det konkreta samarbetet tar avstamp i den funktionella arbetsmarknads-, utbildnings- och bostadsregionen.
De tre viktigaste fokusområden är:
• Infrastruktur och transporter
• Kunskaps- och kompetensförsörjning
• Internationella jämförelser och lärande

Knivsta ÖVERSIKTSPLAN 2035 med utblick mot 2050 15
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5 Knivsta kommun idag
Knivsta tätort

Knivsta är kommunens centralort där nästan hälften
av kommunens befolkning bor. Karaktäristiskt för
Knivsta tätort är kombinationen av småskalig bebyggelse och naturnära områden. Det sammanhängande
gatunätet och den öppna strukturen i centrumkvarteren medför god orienterbarhet och tillgänglighet.
Kommersiell verksamhet är främst belägen i centrum, längst med järnvägen samt längs Apoteksvägen. Den offentliga verksamheten är koncentrerad
till centrum, längst järnvägen samt längs med Forsbyvägen. Skolor och förskolor är placerade längre ut
i bostadsområdena. I Knivsta kommun finns två omvårdnadsboenden, båda belägna i Knivsta tätort. Det
ena drivs av kommunen och det andra privat.
Hyresmarknaden för Knivsta kommun domineras av
det kommunalägda bostadsbolaget Knivstabostäder,
vilka tillhandahåller knappt 500 hyresrätter i Knivsta tätort. Detta motsvarar 64% av det totala hyresrättsbeståndet. Vakansgraden är i dagsläget låg och
kötiden för hyresrätter hos Knivsta Bostäder är i nuläget cirka 6-8 år. Resterande 36% av hyresrätterna i
Knivsta kommun tillhandahålls av övriga fastighetsägare (Knivsta kommun bostadsförsörjningsprogram
2016).
I Knivsta tätort finns några få parker, bland annat
Särstaparken och Mejeriparken. Det finns även ett
flertal mindre skogspartier bevarade, vilka nyttjas av
både skolor och förskolor. Utöver de centrala par-

Knivsta tätort. Gredelbyleden löper förbi järnvägsspåren. I bakgrunden ses sjön Valloxen.
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kerna är de stora naturområdena i nära anslutning
till tätorten en stor fördel för Knivsta. Tillgången till
rekreationsområden är god och avståndet från tätort
till grönområde är mindre än en kilometer genomgående för tätorten. Knivsta tätort ligger i mötet mellan tre dalgångar. Dess sluttningar och intilliggande
skogsplatåer där Knivstaån, sjön Valloxen och Tomtasjön möts bidrar till det karakteristiska landskapet.
Kommunens sjöar är en tillgång för friluftslivet, rekreation och sport. Dessa, tillsammans med de uppodlade dalgångarna, skapar ett omväxlande landskap med en vacker natur.
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Alsike har en idrottshall, Alsikehallen, vilken är belägen intill skolan och konstgräsplanen i Alsike. Detta
kluster utgör en arena för idrott och rekreation för
många unga och är även en viktig plats för Alsikes
föreningsliv. I Alsike finns även flera förskolor och
kommunala lekplatser vilket ger förutsättningar för
lek och ökad livskvalitet för familjer.

kkäl
levä
gen

Alsike är en växande tätort belägen strax norr om
Knivsta tätort. Här bor cirka en fjärdedel av kommunens befolkning. Alsike karaktäriseras av två områden
med olika gestaltning, det gamla stationssamhället
samt ett nyare område. Det gamla stationssamhället
ligger i en dalgång och består främst av enfamiljshus
samlade i mindre grupper med stora inslag av grönska. Landskapet är halvöppet och har en karaktär av
landsbygd. Det nybyggda området består främst av
enfamiljshus och radhus och är lokaliserat öster om
stationssamhället. Närheten till naturen i Alsike gör
att det finns stora möjligheter för rekreation.

Alsike med tågstationen och möjliggör för hållbara
transporter och pendling för invånarna i Alsike. Både
gång- och cykelnätet i Alsike är relativt väl utbyggt
med separata gång- och cykelvägar. Det finns planer
på att utveckla spårtrafiken i Alsike genom att anlägga en tågstation i området. Detta förbättrar tillgängligheten och pendlingsmöjligheterna och möjliggör
även framtida utveckling av området.
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Bostäderna i Alsike är till största delen äganderätter
med en blandning av villor och radhus. I dagsläget
är den närmsta tågstationen belägen i Knivsta tätort,
cirka 4 km söder om Alsike. En cykelled förbinder
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Bebyggelse i södra Alsike. Brunnbyvägen leder genom tätorten.
I Bakgrunden syns grönområdet Boängsskogen.

Alsike tätort.

Offentlig service i Knivsta kommun
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Landsbygd

Knivsta tillhör storstadsområdet Stockholm-Uppsala, men kommunen har en befolkningstäthet på
cirka 57 invånare per kvadratkilometer och kan
därför även klassas som en landsbygdskommun.
Sammantaget är cirka 23% av Knivstas befolkning
bosatta på landsbygden.
En del av Knivstas vision 2025 är att vara “En modern småstad och en levande landsbygd i samverkan”. Det öppna kulturlandskapet med höga natur-,
kultur-, och upplevelsevärden är därför en tillgång
i form av rekreationsmöjligheter och friluftsliv för
kommunens invånare. Kulturlandskapet förhöjer
värdet på landsbygden och förser dessutom kommunens tätorter med landsbygdens kvalitéer. Landsbygden i Knivsta kommun är även tätortsnära, vilket
innebär att tätorterna försörjer landsbygden med
service. Utbytet mellan stad och landsbygd ger på så
sätt Knivstas invånare tillgång till både stadsmässiga
möjligheter såväl som landsbygdens kvalitéer.
I anslutning till Knivsta tätort finns flera etablerade stigsystem genom skogslandskapet vilket ökar
tillgängligheten till naturen. Kommunen har cirka
700 hektar naturreservat och biotopskyddade områden fördelade på 6 olika ytor. Detta innebär att 4%
av kommunens yta är skyddad natur. Knivstas natur
präglas också av cirka 900 hektar betesmark.

En stor del av Knivstas landsbygd utgörs av odlingsmark. Denna yta utgör 25-30% av Knivsta kommuns
mark, vilket är nästan 7000 hektar. Sektorerna jordbruk, skogsbruk och fiske sysselsätter kring 4 % av
kommunens befolkning. Andelen jordbruksföretag
som på heltid sysslar med jordbruk utgörs av cirka
30% av företagen i Knivsta, denna siffra har i stort
sett varit oförändrat sedan 2005.
Landsbygden är tätt integrerad med närliggande
storstäder och arbetspendlingen till dessa är stor.
Knivstas landsbygd består av flera socknar med
tillhörande byar, de fyra största socknarna är Husby-Långhundra med omkring 1 100 invånare, Lagga
med 1 040 invånare, Vassunda med 940 invånare
och Östuna med 670 invånare.
Husby-Långhundra kyrkby är en småskalig lantbruksort belägen i kommunens östra delar. Området
har en historisk prägel och den gamla Långhundraleden sträcker sig genom området. Bebyggelsen är
utspridd och framträdande i landskapet. I området
finns både en förskola samt en grundskola. Husby-Långhundra berörs delvis av Arlandas bullerområde.
Lagga är en socken med höga kulturvärden. Flera
riksintressen finns i området och Storåns dalgång,
kring vilken Lagga socken är framvuxen, karaktäri-

serar landskapet. Lagga har ett rikt föreningsliv och
en uppskattad badplats vid Eda. I centrala delen av
Lagga ligger Lagga förskola, skola och fritidshem.
Vassunda är belägen i kommunens västra delar med
närhet till Sigtuna, Märsta och Uppsala. Naturen
och Mälaren är närvarande mellan de enskilt placerade gårdarna och husen i området. Vassunda kyrka
är belägen mitt i området omringad av det öppna
åkerlandskapet.
Östuna är beläget i kommunens östra delar och har
ett öppet landskap med samlad bebyggelse i vissa
områden. Östuna har flera fornminnen och höga
naturvärden. Väg 77 går genom området och kopplar samman Östuna med de närliggande tätorterna.
Området påverkas delvis av Arlandas influensområde.
Utanför Alsike finns en vacker landsbygd präglat av
ett herrgårdslandskap med ett flertal välbevarade
och värdefulla gårdsmiljöer från 1600-, 1700- och
1800-talet. Den utbredda torpbebyggelsen och karakteristiska ekbackarna präglar landskapet. Tillsammans med kyrkomiljön och de öppna åkrarna skapar
detta en vacker landsbygdsmiljö med stora möjligheter till rekreation och friluftsliv.
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Trafik

Knivsta kommun vill främja ett hållbart, resurssnålt
och hälsofrämjande resande. För att framhålla detta antogs en prioriteringsordning för olika trafikslag
i Knivsta kommun 2014 av Kommunfullmäktige i
Knivsta. Prioriteringsordningen finns beskriven i dokumentet “Trafikstrategi för ett attraktivare Knivsta”
och listas nedan i fallande ordning.
1. Gång- och cykeltrafik
2. Kollektivtrafik
3. Biltrafik

Gångtrafik

Gångtrafik har många fördelar jämfört med andra
trafikslag och är därför prioriterat i Knivsta kommun.
Det är ett miljövänligt transportslag och medför positiva hälsoeffekter som möjliggör mänskliga möten
och skapar förutsättningar för en levande stadsmiljö. Gång- och cykelvägnätet utgör tillsammans med
anlagda promenad- och skogsstigar en viktig del av
den gröna strukturen i kommunen. Största delen av
Kommunens gångvägnät finns i Knivsta tätort samt i
Alsike.

Cykeltrafik
2

3

1

Prioritering av trafikslag i Knivsta kommun.

Cykeltrafik är ett miljövänligt och hälsofrämjande
trafikslag och är därför även det ett prioriterat trafikslag för Knivsta kommun. I tätorterna finns ett välutbyggt cykelnät vilket i första hand knyter samman
Alsike med Knivsta tätorterna. Cykelnätet är länkat
med viktiga målpunkter inom tätorterna i ett sammanhängande trafiknät.
Trafikseparerade gång- och cykelvägar finns bland
annat längst med Gredelbyleden, Gredelbyvägen
och Forsbyvägen och kopplar samman Alsike tätort
med Knivsta centralort. Längs Apoteksvägen, i anslutning till Sågenområdet och längs med Staffansvägen, finns även ett välutbyggt och trafikseparerat
gång- och cykelnät. Under 2014 inledde kommunen
ett omfattande arbete för upprustning och nybyggnation av cykelvägar för att främja resandet med cykel.
Bland annat uppfördes en ny gång- och cykelbro,

Ängbybron, som korsar Knivstaån. Nya cykelvägar
finns även i Alsike, mellan Alsike och Knivsta, från
Knivsta till Trunsta företagscenter och från Knivsta
ut till Knivsta kyrka samt på södra sidan av väg 77
från Ar ut till Brunnbybadet. På landsbygden sker cykeltrafik i samspel med motortrafik på landsvägarna.
Vid stationen finns upprustade cykelparkeringar vilket underlättar pendling med tåg. Luftpumpar för
cyklar finns både vid kommunhuset i Knivsta samt
vid Alsike sporthall. Knivsta kommun har en parkeringsnorm med ett minimikrav för cykelparkeringsplatser, vilken kan användas som vägledning vid detaljplaneläggning och bygglov för att säkerställa god
tillgång till cykelparkering i kommunen.

Tågtrafik

Knivstas tågstation knyter samman Knivsta med
bland annat Stockholm, Uppsala samt till Arlandas
flygtrafik. Sträckan trafikeras både av ett samarbete
mellan Stockholms Lokaltrafik (SL) och Upplands
Lokaltrafik (UL) samt av SJ (Statens Järnvägar). Från
Knivsta tar det knappt 30 minuter med tåg till Stockholm C och 10 minuter till Uppsala C. Huvuddelen
av bebyggelsen i Knivsta ligger inom en ungefärlig
radie av 1300 meter från stationen vilket gör att kommunens invånare på ett enkelt sätt kan resa kollektivt
och hållbart. Kommunen verkar för att få en pendeltågsstation i Alsike vilket ytterligare kan öka möjligheterna för pendling med spårburen trafik. Delningen
av spåret söderut sker utanför kommunens gränser.

Kollektivtrafik i Knivsta kommun
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Busstrafik

Den lokala busstrafiken i Knivsta tillgodoses i huvudsak av Upplands Lokaltrafik (UL). Stockholms Lokaltrafik (SL) kompletterar trafiken nattetid med en
busslinje. Med buss från Knivsta centrum till Uppsala C tar det cirka 40-60 minuter. Det lokala nätverket
för bussar knyter an landsbygdens orter Lagga kyrkby,
Östuna/Spakbacken, Husby-Långhundra kyrkby och
Vassunda till tätorterna Alsike och Knivsta.

Biltrafik

Traditionellt har en stor del av trafiken i kommunen
varit bilburen. Bilinnehavet i kommunen är strax
över riksgenomsnittet med 480 bilar per tusen invånare, relaterat till rikets 471. Detta medför att vägnätet för motortrafik är väl utbyggt inom kommunen.
Den största vägen som går genom Knivsta är Europaväg 4 (E4) med trafikplats Brunnby; den enda
trafikplatsen på motorvägen i kommunen. E4 går
norrut mot Uppsala och Gävle och söderut mot
Arlanda och Stockholm. Väg 77 sträcker sig öster
ut och kopplar Knivsta till Norrtälje. Väg 255 går i
nord-sydlig riktning på kommunens västra sida och
knyter an till Uppsala och Stockholm. I Knivsta kommun finns totalt cirka 50 mil gator och vägar. Av dem
underhåller och sköter kommunen cirka 5 mil och
Trafikverket cirka 20 mil. Resterande vägar sköts av
enskilda väghållare.

I de mest centrala delarna av Knivsta finns idag ett
parkeringsutbud på mer än 1 200 offentliga parkeringsplatser inom cirka 5 minuters gångavstånd från
stationen. Av dessa är cirka 750 allmänna parkeringsplatser varav cirka två tredjedelar är anordnade som
pendlarparkeringar och en tredjedel som gatumarksparkering vid centrum. Det finns också cirka 500
privatägda offentliga parkeringsplatser. De är ofta belägna i närheten till service och kommersiella verksamheter.

Farled

Sjön Mälaren ingår i lotsområdet Södertälje. Genom Knivsta kommun löper en del av farled 921 från
Fyrisån i Uppsala ner längs med kommunens västra
del och vidare söderut. En farled är en sjöväg i inlandsvatten, inomskärs eller nära kusten som är anvisad genom sjösäkerhetsanordningar eller är utmärkt i
sjökort eller i nautisk publikation. Farleder utgör vanligen den bästa framkomliga vägen för säker sjötrafik.

Farligt gods

I Knivsta kommun transporteras farligt gods i huvudsak på Ostkustbanan, E4:an, väg 77 samt väg 273.
Ostkustbanan går genom kommunen i nordsydlig
riktning och genom Knivsta tätort. Även E4 går genom kommunen i nordsydlig riktning parallellt med
järnvägen. Väg 77 går i huvudsak från hamnen i
Norrtälje till E4 där viss trafik går till E18 via Kniv-

sta tätort. Väg 273 går genom kommunens östra del
i nordsydlig riktning med koppling till Arlanda flygplats.

Arlanda flygplats

Knivsta är en del av Arlandaregionen. Även om Arlanda är lokaliserat utanför kommunens gränser har
flygplatsen stor påverkan på planeringsförutsättningarna i Knivsta. Flygplatsen är idag en arbetsplats för
cirka 17 000 personer där det under 2016 passerade
cirka 24,7 miljoner resenärer. Drygt 80 flygbolag trafikerar flygplatsen. Arlanda spelar en viktig roll för
tillväxten i Stockholm och Sverige samt för de närliggande kommunerna. Undersökningar visar att Arlandas närområde utvecklas i takt med flygplatsens
expansion. Arlanda vill i sina utvecklingsplaner utveckla kapaciteten för att kunna ta emot närmare 40
miljoner resenärer år 2040. I utvecklingsplanerna
ingår flera olika projekt för att terminalerna ska få
utökad kapacitet och förhöjd upplevelse hos resenärerna.
Förutom att vara den största flygplatsen i landet är Arlanda även ett riksintresse för kommunikationer enligt Miljöbalken. Detta innebär att ”flygplatsen skall
skyddas från åtgärder som påtagligt kan hindra eller
försvåra verksamhetens bedrivande och/eller utveckling.” Mer information om Arlanda som riksintresse
finns i kapitlet ”Riksintressen”.
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Riskkarta
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7 Näringsliv, kommersiell service och turism
En vandring i Husby-Långhundra

Uppsala
0

Knivsta är en kommun med verksamheter inom flera näringar. Arbetslösheten i kommunen är låg och
tillgången till kvalificerad arbetskraft god. Många
av kommunens invånare är sysselsatta inom tjänstesektorn samt inom jordbruk, byggindustri, energi
och handel. Närheten till Stockholm, Uppsala och
Arlanda innebär att Knivsta ligger i Sveriges största
arbetsmarknadsregion.

Kommersiell verksamhet

Det kommersiella utbudet i kommunen är främst
koncentrerat till tätorterna Knivsta och Alsike. I centrala Knivsta finns verksamheter inom både dagligvaruhandel, detaljhandel och restaurang. I Alsike
återfinns främst närservice för det dagliga behovet.
Näringslivet på landsbygden finns närmare beskrivet
i kapitlet om landsbygden.
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Turism

Turistnäringen är inte särskilt utvecklad inom kommunen men kan bli ett viktigt utvecklingsområde i
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Viktiga sevärdheter i Knivsta kommun
Medeltida kyrkor. I Knivsta finns nio kyrkor, varav
sex är medeltida uppförda mellan 1100-tal och 1400tal. I Husby-Långhundra och i Alsike återfinns de
två äldsta kyrkorna. Kyrkan i Alsike ligger vid Ekolns
östra strand och intill kyrkan återfinns flertalet fornlämningar.
Kulturvandringsled. Kring Långhundraleden finns
en vandringsled med tillhörande informationsskyltar
placerade längst med stråket. Här kan man uppleva
gravfält från järnåldern, fornborgar, bautastenar och
fridlysta växter.
Fornborgen Broborg. Fornborgen Broborg från äldre
järnåldern ligger på en höjd med utsikt över Långhundraleden. Borgen var då strategiskt placerad vid
en vattenväg som då var en viktig länk för båttransporter mellan Östersjön och nuvarande Uppsala. Idag finns endast en mindre å kvar.
Mora stenar. Mora stenar har blivit en symbol för
Knivsta kommun och pryder kommunvapnet. Mora
stenar ligger vid Morby, utmed vägen till Uppsala,
nära gränsen mellan Knivsta och Uppsala kommuner. Namnet ”Mora” antas komma av ett gammalt
ord för äng med särskild betydelse; på vattenrik mark.
Några av stenarna finns utställda i musiebyggnaden,
som på Gustav III initiativ byggdes 1770 vid den nuvarande minnesplatsen.

Noors slott som ligger söder om Knivstas tätort.

Carl Milles. På Örby gård i Lagga socken föddes
skulptören Carl Milles, skapare av bland annat
skulpturer som Orfeusgruppen utanför Konserthuset
i Stockholm och Poseidonstatyn i Göteborg. På Laggas kyrkogård kan hans skulptur Spelande Ängel ses.

Carl Milles staty Spelande Ängel

Noors slott. Slottet som ligger söder om Knivstas tätort omnämndes redan på 1300-talet och har sedan
dess bland annat ägts av Nils Gyldenstolpe under slutet av 1600-talet och av släkten Hermelin från andra
hälften av 1700-talet till 1920-talet. Noor är Sveriges
minsta barockpalats. Numera är slottet en privatägd
konferensgård.
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8 Idrott, friluftsliv och kultur
I Knivsta kommun finns ett rikt natur- och kulturliv
samt goda möjligheter för fritidsaktiviteter. Här finner invånarna flera sjöar, fotbollsplaner, elljusspår,
BMX-bana, idrottshallar och mycket mer.

Idrottsanläggningar

I Knivsta finns två idrottshallar. Hälsohuset erbjuder simhall, sporthall, gym, cykel- och spegelsalar.
Idrottshallen används både av skolor samt av kommunens föreningsliv. Alsikehallen är belägen i Alsike och försörjer både skolor och kommunens föreningsliv. I anslutning till Alsikehallen finns även en
konstgräsplan. Vid sidan av dessa hallar finns även
mindre gymnastiksalar i anslutning till skolorna runt
om i kommunen.

Friluftsliv och rekreation

I kommunens naturområden finns flera stigar och
vandringsleder vilket möjliggör för rekreation och
motion. Ett elljusspår finns mellan Knivsta och Alsike med intilliggande BMX-bana och MTB-bana.
Sjöarna i Knivsta ger under sommarperioden möjligheter för bad och under vintertiden skridskoåkning. Det finns flera officiella badplatser i kommunen. Vid sjön Valloxen finns badplatsen Särstabadet
och Brunnbybadet. Vid Mälaren finns möjlighet att
nyttja ett naturbad i Kungshamn-Morga vid Oxtorget och Djupviken. Vid Pepparkaksudden finns en
hundbadplats. Kommunalt bad finns även vid Norr-

sjön i anslutning till Eda lägergård. Lägergården ägs
av kommunen och här finns utöver badplats en båtbrygga och bra möjligheter för kanotpaddling. Från
Norrsjön går det att ta sig vidare in i Ramsen och Trehörningen till Fjällnora friluftsområde, som tillhör
Uppsala kommun. Med utgångspunkt från Eda kan
man även vandra längs sjöarna norrut, till Fjällnora,
eller västerut på Upplandsleden.

Kultur

I Knivsta kommun finns kulturaktiviteter för både
barn och vuxna. Kommunens kulturföreningar, bygdegårdsföreningar, kyrkor och bibliotek är några av
de som arrangerar kulturevenemang. Kommunens
kulturskola ger barn och unga möjlighet till eget
kulturskapande, däribland musikundervisning med
möjlighet att både sjunga och spela instrument.
Kring Långhundraleden finns en kulturvandringsled
med tillhörande informationstavlor. Broborg, Hönsgärde och Vallbyåsen är delar av leden där både kommunens invånare och besökare kan ta del av bland
annat gravfält med mer än 300 ännu synliga gravar
från järnåldern samt en fornborg från tidig järnålder.
I kommunen finns även flertalet fornlämningar, exempelvis tre runstenar som har tillskrivits runristaren
Fot. En av dessa är belägen vid Alasjön, Vassunda,
de andra två återfinns ett par kilometer söderut vid
Skråmsta.

Målgång triathlon, Särstabadet.

Skridskoåkare på sjön Valloxen.
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9 Natur-, park- och vattenområden
Kommunen är väl försedd med grön- och vattenområden vilka är värdefulla för friluftslivet och som har
ett rikt växt- och djurliv. Det är viktigt att ta hänsyn
till de värden och kvalitéer som kommunens natur
erbjuder. I dessa värden ligger kommunens stora
tillgång. Ett varierat utbud av vackra och intressanta
naturmiljöer är tillgängliga för allmänheten. Naturmarkens tillgänglighet varierar dock i olika delar av
kommunen. Medan delar av Mälarens och Valloxens stränder är lättillgängliga för friluftslivet finns ett
antal svårtillgängliga områden med höga upplevelsevärden, exempelvis som vissa sträckor av Knivstaån. Beskrivningar av kommunens natur-, park- och
vattenområden återfinns i den avslutande delen av
det här kapitlet.

Grönstruktur
Grönstruktur innebär alla ytor i staden med
vegetation. Med grönstruktur i anslutning till
tätorter avses den gröna struktur som tätortens
grönytor bildar i och strax utanför tätorten. Med
grönytor menas de markytor som inte upptas av
byggnader eller trafikanläggningar oberoende
av ägandeform. Privata trädgårdar är grönytor
som inte är tillgängliga för allmänheten, men
som trots detta räknas in i tätortens grönstruktur
då de utgör en viktig resurs som bidrag till en
biologisk mångfald samt för sitt estetiska inslag
i stadsbilden.

Grönområden

I Knivsta finns gott om naturtillgångar där såväl grönska som rekreationsmöjligheter är nära till hands i
stora delar av kommunen. Många av de värdefulla
naturmiljöerna är dokumenterade i ett antal inventeringar. Som grund för framtida utveckling togs en
grönstrukturplan fram. Grönstrukturplanen är kommunövergripande och täcker hela den geografiska
kommunen. På grund av det är beskrivningar och bedömningar av fler naturområden i sin karaktär övergripande. Knivsta och Alsike tätorter har analyserats
på en mer detaljerad nivå. I grönstrukturplanen pekades tre fokusområden ut:
• Natur- och vattenvård: biologisk mångfald, hotade arter och biotoper, spridningsvägar och stråk
• Folkhälsa: friluftsliv, tillgänglighet, turism och
rekreation
• Ekosystemtjänster: naturresurser, reglerande och
stödjande tjänster, hållbar planering
Vid naturinventeringen av grönområden i Knivsta
kommun inventerades naturmiljöer på förekomst av
ekologiskt värdefulla biotoper och strukturer, som
exempelvis förekomst av ogödslade och hävdade
gräsmarker, opåverkade våtmarker, gamla träd, gammal skog, död ved och hålträd, samt skyddsvärda
arter. Det huvudsakliga syftet med en naturvärdesinventering (NVI) är att beskriva och värdera naturområden för att identifiera biologisk mångfald i ett
avgränsat område. Naturvärdesinventering enligt
SIS-standard är ett sätt att kvalitetssäkra resultaten.

Naturvärdesinventering enligt
SIS-standard (SS199000:2014)
Enligt standarden delas naturvärden in i fyra
klasser:
• Klass 1 – högsta naturvärde
• Klass 2 – högt naturvärde
• Klass 3 – påtagligt naturvärde
• Klass 4 – visst naturvärde

Värdefulla grönområden i Knivsta kommun
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Lagskyddade områden

Ungefär 4% av kommunens totala areal är skyddade
av tre typer av områden: naturreservat, Natura 2000
och biotopskydd. Sverigesnittet är att kring 11% av
en kommuns areal är skyddad, vilket innebär att den
skyddade andelen i Knivsta är relativt låg.

Naturreservat i kommunen:
• Kungshamn-Morga
• Moralundsskiftet
• Rickebasta alsumpskog
• Gredelby hagar och Trunsta träsk 			
(kommande naturreservat)
Natura 2000-områden i kommunen:
• Morga (inom naturreservat Kungshamn-Morga)
• Rickebasta alsumpskog
• Sävjaån-Funbosjön
Riksintresse naturvård:
• Hönsgärde
• Kungshamn-Morga (inom naturreservat
Kungshamn-Morga)
• Lagga
• Valloxenområdet

Tätortsnära grönområden

Den goda tillgången till rekreation och friluftsliv för
tätorterna är ett av kommunens många värden och
uppskattas av invånarna. Kring Alsike och Knivsta
tätort finns fem naturområden vilka fungerar som
tätortsnära grönområden:

•
•
•
•
•

Ängbyskogen
Gredelby hagar och Trunsta träsk
Kölängen
Hammaren
Boängsskogen

Särskilt värdefulla naturområden

I kommunen finns sju utpekade särskilt värdefulla
gröna naturområden:
• Moralundsskiftet
• Rickebasta alsumpskog
• Kungshamn-Morga
• Lunsen
• Kölängen
• Gredelby hagar och Trunsta träsk
• Ängbyskogen
Nedan beskrivs de viktigaste och mest värdefulla
naturområdena i kommunen. Dessa är presenterade
i bokstavsordning.
• Boängsskogen – Ett skogsområde mellan Knivsta tätort och Alsike. Inom området finns både
torrare barrskog och fuktigare lövskog samt en
nyckelbiotop i form av äldre barrskog vilken är
ovanlig i kommunen. Området är relativt ostört
och förser närområdet med en lugn naturmiljö.
• Gredelby hagar och Trunsta träsk – Gredelby
hagar är ett kommande naturreservat. I Gredelby
finns historiska jordbruksmarker där spår av åkrar och hägnader återfinns sedan flera tusen år

Natureservatet Kungshamn-Morga med utblick mot Mälaren.
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tillbaka. Hela området är enligt SIS-standard bedömt till klass 2, högt skyddsvärde. I hagmarken
finns ett fågeltorn som ger goda möjligheter att
åskåda fåglar vid vattenområdet. Kombinationen
av hagarna och träsket ger kommunens invånare
en möjlighet att ta del av intressant och lärande
naturmiljö med god tillgänglighet.
• Hammaren – I skogen Hammaren finns det ett
flertal områden utpekade av SIS-standard till klass
3-områden, vilket innebär påtagliga naturvärden.
Dessa naturvärden finns främst i trädsammansättningar, luckighet, träd- och markkontinuitet samt
gamla träd i bestånden. Dessa skogsbestånd gynnar fåglar, marklevande svampar och vissa vedlevande insekter.
• Kungshamn-Morga – I kommunens nordvästra
ände ligger Knivstas största naturreservat, Kungshamn-Morga. Miljön i det öppna kulturlandskapet präglas av tre viktiga inslag: Uppsalaåsen, de
gamla ekarna i Morga och två herrgårdar. Detta skapar en vacker och intressant miljö. Längst
med Uppsalaåsen finns intressanta geologiska
bildningar från istiden och framåt som präglat
landskapet. Istidens påverkan visar sig även i lämningar såsom åsgropar, strandvallar och klapperstensfält.
• Kölängen – I Kölängens skogsområde återfinns ett flertal nyckelbiotoper utpekade enligt

SIS-standard, skogsområdet är ett klass 1-område
av högsta naturvärde. Skogsområdet är lättillgängligt och har en unik och vacker naturmiljö i
nära anslutning till centralorten Knivsta. Skogen
är lundartad med bland annat ek, asp och hassel
och är kantad av öppna vidder och igenväxande tidigare odlings- och betesmark, vilket skapar
ett vackert naturområde. Det finns många stigar
genom skogsområdet vilket utgör ett rekreationsoch friluftsområde för stora delar av Knivsta tätort.
• Lunsen – I Knivsta kommuns nordvästra del
finns ett obrutet skogsområde kallat Lunsen. Då
inga vägar korsar området skapas en harmonisk
och tyst oas, vilket är unikt för regionen. Här dominerar barrskog med inslag av hällmarker och
urskogsliknande partier. Det högt belägna området sträcker sig mellan Knivsta kommun och
Uppsala och är hem för omkring 50 sällsynta
arter av djur och växter. I Lunsen finns flertalet
skogslevande fåglar däribland tjäder, skogsduva
och ett antal olika arter av hackspett. Död och
nerfallen ved, som finns i området, är habitat för
både svampar och insekter.
• Margaretaskogen – Margaretaskogen förser de
södra delarna av Knivsta med närnatur och möjligheter till rekreation. Skogen används även för
lärande och till friluftsliv för Margaretaskolan.
Strandäng vid Natura 2000-området Morga.
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• Moralundsskiftet – Längs med Upplandsleden
ligger Moralundsskiftet, ett lättillgängligt skogsparti med ståtliga gamla tallar. Vid foten av tallarna återfinns under sommarhalvåret orkidén
knärot samt svampen grovticka på tallens stam.
Moralundsskiftet fungerar även som habitat för
flertalet insekter och djur, däribland de sällsynta
skalbaggarna bronshjon och granbarkgnagare.
• Rickebasta alsumpskog – I Rickebasta alsumpskog återfinns ett antal löv- och barrträd
vilka växer i delar av ett kärr. Grästuvor, ormbunkar och blöta ytor samspelar med klibbal, björk,
hägg, gran, asp, ask och alm vilket skapar en
vacker och omväxlande natur.
• Särstaparken – Särstaparken är en liten park av
1800-talskaraktär. Parken är belägen i Knivsta
tätort och innehåller planteringar som till största delen utgörs av perenner. I parken finns även
sittplatser.
• Ängbyskogen – Ängbyskogen är ett större sammanhängande skogsområde beläget norr om
Ängby. Området karakteriseras av sina övergångar
mellan skog och åkermark. Enligt SIS-standard
utgjordes tre områden av klass 2 och flertalet områden av klass 3. De SIS-klassade områdena består främst av talldominerad barrskog.
Vandrare vid Vallbyåsen.
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Vatten

Tillgång till rent vatten är väldigt viktigt för människan. De olika vattenmiljöerna har även stor betydelse för växt- och djurliv och för den biologiska
mångfalden. Såväl ytvatten som grundvatten är viktiga för ekologiska system, vattenförsörjningen och
för produktion av olika slag. Våtmarker har betydelse
för biologisk mångfald och för rening och utjämning
av vattendragens flöden. Utöver nämnda kategorier
finns värdefulla mindre bäckar och diken som också
har betydelse för ekosystem och i viss mån friluftslivet. Anlagda vatten i form av viltvatten och fördröjningsmagasin för dagvatten har också betydelse för
ekosystem och för rening och utjämning av vattendragens flöden.

att vattenkvaliteten inte får försämras. Samtliga ytvatten- och grundvattenförekomster över en viss storlek
har klassificerats enligt Naturvårdsverkets föreskrifter. Klassificeringen delas in i ekologisk och kemisk
status eller potential för ytvatten och i kvantitativ och
kemisk status för grundvatten. Miljökvalitetsnormerna regleras i miljöbalken. Det övergripande målet
har varit att alla vattenförekomster skulle uppnå god
kemisk och ekologisk status till år 2015, men det årtalet har nu flyttats fram till 2021 och i vissa fall 2027,
för de vattenförekomster som inte lyckades uppnå
målet till 2015.

Sjöar och vattendrag har också stor betydelse för friluftsliv och sport. Sjöar som Valloxen, Mälaren och
Säbysjön utgör viktiga delar av värdefulla kulturmiljöer. Vatten, som också är vårt viktigaste livsmedel är
en resurs vi måste hushålla med och skydda på ett
klokt sätt.
För att skydda vattnet mot föroreningar instiftade EU
år 2000 ett ramdirektiv för vatten. I svensk lagstiftning
implementerades ramdirektivet år 2004 i form av miljökvalitetsnormer för vatten. Direktivet har sin grund
i insikten om att ”Europas invånare måste vårda sina
vattenresurser bättre om inte framtida generationer
ska få sänkt levnadsstandard”. Övergripande mål är
att uppnå god status för alla yt- och grundvatten och

Brygga vid sjön Valloxen

Kring alla vatten råder enligt miljöbalken strandskydd
vilket medför att det finns möjlighet för invånarna att
ta sig till vattnet. Skyddet gäller generellt 100 m från
strandkanten, både på land och ner i vatten. Detta
skydd kan utökas om detta anses lämpligt till 300 m.
Kommunerna har det primära ansvaret för att hantera frågor om strandskydd. Länsstyrelserna ska granska
alla dispenser och upphävanden av strandskydd.
På nästa sida beskrivs kommunens viktiga vattenområden. Dessa är presenterade i bokstavsordning.
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• Alasjön och Garnsviken – Alasjön är en smal sjö
som är sammankopplad med Garnsviken. Området är en av Knivstas främsta fågeltillhåll då
många fåglar trivs i dess breda vassbälten. Enligt
miljökvalitetsnormerna är målet att uppnå god
ekologisk status år 2027.
• Edasjön och Norrsjön – Edasjön och Norrsjön
skapar tillsammans med sjöarna Trehörningen
och Ramsen ett varierande vattenlandskap där
barrskog och lövskog möter stränderna. Enligt
miljökvalitetsnormerna är målet att uppnå god
ekologisk status år 2021.
• Knivstaån/Lövstaån – Knivstaån är en viktig länk
mellan kommunens tätorter och Mälaren. Knivstaån avvattnar Knivsta tätort, Alsike, Lunsen och
Valloxen-Säbysjön. Den startar i Lunsen, går sedan genom Alsike och mynnar ut i Garnsviken,
vilken är en övergödd vik i Mälaren. Garnsviken
är därför en recipient känslig för ytterligare belastning. I det första skedet, mellan Lunsen och
Alsike har den namnet Pinglaström. Mellan Alsike och Knivsta kallas den Knivstaån och i det
sista skedet, efter Knivsta centralort heter ån Lövstaån. Ån utgör recipient för Knivsta reningsverk,
vilket innebär att ån tar emot vatten från reningsverket efter att det genomgått mekanisk-biologisk-kemisk behandling. Flödet av avloppsvatten
ut till Knivstaån är relativt stort i förhållande till

åns egen vattenföring. Detta medför att ån kan
ses som en känslig recipient då den också påverkas av enskilda avlopp och kringliggande jordbruk och dagvatten. Vattnet innehåller måttligt
höga till höga värden av kväve och fosfor. För
Knivstaån är målet att uppnå god ekologisk status
år 2027, medan Lövstaån ska uppnå god ekologisk status 2021. Lövstaån har god kemisk ytvattenstatus, miljökvalitetsnormerna för Knivstaåns
vatten nås däremot inte.

• Mälaren – I kommunens västra del finns Mälaren. Hela sjön, inklusive öar och stränder är ett
riksintresse vilket innebär att exploatering och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast
under vissa förutsättningar då en rad restriktioner
gäller användning av sjön och området närmast
sjöns strandlinje. Enligt miljökvalitetsnormerna
är målet att uppnå god ekologisk status år 2027.

Trunsta träsk. Dess närhet till centralorten Knivsta gör den till en resurs i form av rekreationsområde, träsket bidrar även till biologisk
mångfald samt är en resurs för skolornas undervisning.
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• Storån – Storån är ett biflöde till Sävjaån och är
en del av Natura-2000 området. Ån rinner till
största del genom Laggaslättens öppna åkerlandskap. Ån svämmar ofta över vid vår och höst och
är då ett populärt tillhåll för gäss, änder och vadare. Under vinterhalvåret samlas istället småfåglarna längs med den då smalare ån vilket också
lockar större rovfåglar. Enligt miljökvalitetsnormerna är målet att uppnå god ekologisk status år
2027.

• Trunsta träsk – Träsket är en igenvuxen före
detta sjö (Trunsta sjön). Den ingår i Knivstaåns/
Lövstaåns avrinningsområde och är recipient för
dagvatten från industriområdet Ar och tätorten
Alsike. Dess närhet till centralorten Knivsta gör
träsket till en resurs i form av rekreationsområde,
bidrar till biologisk mångfald samt är en resurs
för skolornas undervisning. Arbete för att restaurera den tidigare sänkta sjön har påbörjats genom
bland annat höjning av vattennivån.

• Säbysjön – Säbysjön är belägen strax söder om
Knivsta tätort och har sitt utlopp i Lövstaån vilken mynnar ut i Garnsviken. Säbysjön är mycket
näringsrik, starkt eutrof, det vill säga en näringsrik sjö, vilket i kombination med vattenvegetation
skapar ansträngda syrgasförhållanden. Sjön är en
liten och grund slättlandsjö som agerar habitat
för flertalet fåglar.

• Valloxen – Valloxen är en av länets större och
djupare sjöar och tillhör de eutrofa näringsrika
lerslättssjöar som är känsliga för ytterligare näringstillförsel och föroreningar. Valloxens bottensediment innehåller näringsämnen som tidigare
avlagrats i sjön. Sedan sjön blivit avlastad avger
den gradvis det näringsrika sediment som finns
på botten vilket gör att sjöns förhållanden förbättras. Då sjön har en lång omsättningstid är förbättringsprocessen relativt långsam. Sjön har höga
halter av totalfosfor samt totalkväve och har klassificerats som ekologiskt känsligt område. Valloxen har god kemisk ytvattenstatus och målet är att
uppnå god ekologisk status år 2027.

• Sävjaån-Funbosjön – Sävjaån och Funbosjön
är en del av Natura-2000 området som även
innefattar Visterbyån, Långsjöarna samt Storån.
Funbosjön är eutrof. Sjön är även en fiskrik slättlandssjö, en av de artrikaste sjöarna i Mellansverige där både utter och sällsynta fiskarter finns.
Sävjaån med dess biflöden är även en av de få
åarna i Uppland utan vandringshinder för fisk.
Sävjaån har som mål att uppnå god ekologisk status år 2027.

Knivstaån är en länk mellan kommunens tätorter och Mälaren.

Värdefulla vattenområden i Knivsta kommun
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10 Kulturmiljö
Knivsta kommun är välförsett med värdefulla kulturmiljöer. De bidrar till kommunens identitet och
historiska förankring och utgör en viktig resurs i
kommunens planering och utvecklingsarbete. En
kulturmiljö är en plats som har påverkats och formats
av mänsklig aktivitet och som därigenom kan berätta
om människans förflutna och de utvecklingsmönster
som har format vårt landskap över lång tid. Kulturmiljön utgör även ett socialt kapital som inspirerar
till medborgarnas deltagande i det offentliga livet
och det är därför viktigt att ha ett aktivt nationellt,
regionalt och kommunalt kulturmiljöarbete och en
strategisk inriktning. Knivsta kommun har idag inga
kulturmål gällande kulturmiljön men det finns nationella och regionala mål som ska främja ett rikare
kulturliv och stärka kulturmiljön som kommunen
måste förhålla sig till. De nationella och regionala
kulturmiljömålen beskrivs närmare i kapitel 13 ”Nationella och regionala mål”.

Kulturplanering

Kulturplanering handlar om samspelet mellan kultur, plats och identitet. Tanken med kulturplanering
är att sammanlänka kultur med samhällsplanering
genom att identifiera kulturella resurser, traditioner
och identiteter som präglar en plats eller ett område och skapa utvecklingsplaner utifrån dessa platser.
Kulturplanering ska därmed ses som ett komplement till den traditionella samhällsplaneringen och
präglas av ett tydligt medborgarperspektiv. Knivsta

kommun har idag ingen kulturplan men det finns en
regional kulturplan som gäller 2015-2017 och som
innefattar all form av kulturvärden.

Kulturmiljöprogram

År 2013 togs ett kulturmiljöprogram för Knivsta tätort fram. Programmet är ett vägledande kunskapsunderlag om vilka kulturvärden som är viktiga att
värna om i hanteringen av bygglovsärenden och i
detaljplanearbetet. Programmet beskriver en viktig
del av kommunens historia och hur kommunens
kulturarv ska förvaltas. Kulturarvet bidrar även till
kommunens identitet vilket anses underlätta känslan av samhörighet mellan kommande generationer
i Knivsta. De områden som har studerats är huvudsakligen detaljplanerade områden i tätorten. I programmet beskrivs bland annat hur Knivsta vuxit fram
genom åren med olika typer av bebyggelse som har
präglats av de olika tidernas ideal om stil och funktion. Många byggnader med olika stildrag finns välbevarade i området vilket ger en dynamisk känsla för
tätorten.

Lagskyddade områden

Riksintressen
I Knivsta kommun finns fyra riksintresseområden för
kulturmiljövård. Dessa är: Alsike, Storåns och Sävjaåns dalgångar, landskapet kring Valloxen och Säbysjön samt Vassunda. En mer detaljerad beskrivning
av dessa områden finns i kapitlet ”Riksintressen”.

Landskapet vid Stora Vallby som ligger inom Riksintresse för
kulturmiljövård.
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Områdesbestämmelser
I kommunen finns även ett flertal områden med
gällande områdesbestämmelser. Avsikten med dessa
är att genom utökad lovplikt skydda värdefulla kulturmiljöer från att förvanskas eller skadas. Områdesbestämmelserna innehåller beskrivningar av kulturvärdena, allmänna rekommendationer och själva
bestämmelserna. De allmänna rekommendationerna kan omfatta såväl stomme, interiör, exteriör som
byggnaders utformning och inpassning i landskapet.
Kommunen ska enligt ett nämndbeslut arbeta fram
ett dokument gällande Riktlinjer för byggande på
landsbygden för att underlätta för exploatering och
tillbyggnad i särskilt värdefulla och känsliga områden.
Fornlämningar
Ett stort antal fornlämningar finns inom kommunen. Fasta fornlämningar har ett generellt lagskydd
enligt kulturmiljölagen. Detta omfattar även ännu
ej registrerade fornlämningar, exempelvis sådana
som upptäcks i samband med byggnadsarbeten.
Skyddet omfattar även ett område runt varje fornlämning. Innan utbyggnadsområdena tas i anspråk
ska därför arkeologisk utredning och eventuellt, som
följd av detta, en undersökning (utgrävning) genomföras. Utgrävningarna genomförs oftast först i samband med detaljplanearbete.

Områden med områdesbestämmelser
(år 2016)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dalgångslandskapet mellan Rickebasta och
Hagelstena (ObKn2)
Ekhamn och Haknäs (ObKn3)
Säby, Eriksberg, Vinstena, Edeby2:8, Edeby
4:1 och Örby (ObKn4)
Vassunda kyrkomiljö (ObKn5)
Skålsta, Kragsta och Gurresta (ObKn6)
Odlingslandskapet sydväst om Knivsta kyrka
(ObKn7)
Knivsta och Nor (ObKn8)
Herrgårdslandskapet kring sjön Valloxen
(ObKn9)
Framnäs, Myrtorpet, Lugnet och Dalbo
(ObKn10)
Vrå gård och Lippinge by (ObKn11)
Oleda, Nya Tarv och Valloxens sjukhem
(ObKn12)
Morby (ObKn13)
Säby, Norrby, Väsby och Högby (ObKn14)
Kasby, L8agga, Örby, Marma och Årby
(ObKn15)
Olunda (ObKn16)
Storåns dalgångslandskap mellan Tisslinge
och Långhundra (ObKn17)
Åsby, Lunda 1:1 och Åsbergby (ObKn18)
Husby- Långhundra by, Hjälmsta, Tuna,
Fransta och Vackerberga (ObKn19)
Åby, Bålsta, Lockstaholm, Tarv och
Ändeberga (ObKn20)

Fornlämning
En fornlämning är enligt kulturmiljölagen en
lämning efter människors verksamhet under
forna tider, som exempelvis har tillkommit genom
äldre tiders bruk och som är varaktigt övergiven.
Fornlämningar kan exempelvis utgöras av gravar,
boplatser, runstenar, kulturlager i medeltida städer
eller ruiner.

Kommunala kulturmiljöer

Utöver riksintressen och områdesbestämmelser finns
det värdefulla kulturmiljöer i Knivsta kommun som
är utpekade och beskrivna i Kulturmiljöer i Uppsala
kommun (1989). Materialet var avsett som ett första
steg mot ett kommunalt kulturmiljövårdsprogram.
Inventeringen som gjordes 1989 visar att det finns
fem större sammanhängande områden med värdefulla kulturmiljöområden (U29-33) inom Knivsta
kommun och ett antal miljöer som särskilt väl illustrerar områdets kulturhistoria, så kallade värdekärnor. Dessa områden ligger till största del inom kommunens områden för riksintresse kulturmiljövård
och beskrivs närmare nedan.
U29 Storåns och Sävjaåns Dalgångar
Miljön omfattar de centrala delarna av Danmarks,
Lagga, Östuna och Husby-Långhundra socknar, ett
sammanhängande landskapsavsnitt utmed Storåns
och Sävjaåns mycket flacka dalgångar. Området
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innehåller ett mycket stort antal fornlämningar
samt äldre välbevarad bebyggelse från medeltid till
nutid. Bebyggelsen utgörs av en blandad herrgårdsoch jordbruksbebyggelse. Storåns dalgång var under
forntiden en viktig kommunikationsled mellan det
centrala Uppland och Östersjön. Inom Husby- Långhundra socken finns tre kända fornborgar strategiskt
placerade ovan den så kallade Långhundraleden.
U30 Alsike
Utmed Ekolns östra strand breder sig en representativ herrgårdsbygd med flera välbevarade gårdsmiljöer
från 1600-, 1700- och 1800-talen samt en omfattande
torpbebyggelse. Landskapet präglas av svagt sluttande
åkrar omväxlande med barr- eller blandskogspartier
Närmast gårdarna samt ner mot Ekoln finns karaktäristiska ekbackar. Området fick i stora drag sitt nuvarande utseende i samband med säteribildningarna på
1600-talet. Järnåldersgravfält och övergivna bytomter
visar på den ursprungliga bebyggelsens läge.
U31 Ekhamn
Området omfattar det starkt kuperade landskapet
närmast Ekoln med gårdarna Ekhamn och Haknäs.
Gårdarna ligger högt ovanför den igenväxta viken
och omges av ett småbrutet odlingslandskap. I skogsbygden söder om Ekhamn finns också sedan länge
övergivna odlingsytor.

U32 Vassunda
Området omfattar landskapet öster om Vassunda
kyrka, en kuperad sammanhängande jordbruksbygd
med en representativ och välbevarad jorbruksbebyggelse. Större slättområden utbreder sig framför allt
söder om Gurresta och Tibble. Järnåldersgravfälten
invid byarna och gårdarna visar på en lång bebyggelsekontinutitet. Inom området finns även forntida
odlingslämningar i form av stensträngsystem. Vägen
förbi Tibble och Skottsila är troligen av mycket hög
ålder.
U33 Landskapet kring Valloxen och Säbysjön
Här utbreder sig ett sammanhängande mycket värdefullt herrgårdslandskap med flera stora gårdar i karakteristiska strandnära lägen samt tillhörande torpbebyggelse i ytterområdena. Landskapet kring sjön är
omväxlande och småbrutet med öppna åkrar, betesbackar och närmast vattnet smala strandängar. Vägen
som löper runt sjön är bevarad i sin äldre sträckning.
Områdets bebyggelseutveckling från forntid till nutid
illustreras på ett mycket tydligt sätt genom områdets
fornlämningar, de bevarade medeltida bytomterna
samt de nuvarande gårdarna, vilka bildades som säterier på 1600-talet.

Vid Alasjön, Vassunda, finns runsten U463.
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11 Teknisk försörjning
Fjärrvärme

Fjärrvärme är en driftsäker och miljövänlig form av
värme. Den produceras centralt i ett värmeverk och
transporteras därefter till hushållet eller lokalen där
den ska användas. För att kunna installera fjärrvärme
krävs ett fjärrvärmenät i närområdet samt en värmeväxlare.
Vattenfall är leverantör av fjärrvärme i Knivsta tätort
samt i industriområdet Ar. Ett privat bolag Dalkia, är
ansvariga för värmeförsörjning av nybyggnadsområdet i Alsike. Närvärmeverket i Alsike försörjs med en
värmeproducerande, biobränsleledad pelletspanna.
Möjligheten att ansluta sig till eller bygga ut fjärrvärmenätet i nya exploateringsområden, bedöms i varje
enskilt fall.

Bredband

I oktober 2015 hade 43% av Knivsta kommuns bostäder och företag möjlighet att beställa Internet
via fibernätet. Via ADSL hade 99% av kommunens
bostäder och företag möjlighet att beställa minst 8
Mb/s. Samtliga har även möjlighet till täckning med
3G och 4G.
Det pågår en utbyggnad av fiberbredband i Knivsta
kommun. Fiberbaserat bredband har stor kapacitet
men kräver framdragning hela vägen till bostaden.
Enligt regeringen ska marknaden stå för utbyggnationen. Där det inte går att genomföra på kommersiella grunder ska det finnas möjlighet att söka bidrag.
Knivsta kommun har en samordnande funktion av

Elförsörjning och kraftnät

I Knivsta kommun har Svenska kraftnät både 220
kV-ledningar och 400 kV-ledningar tillhörande
stamnätet för el. Ansvaret för den dagliga energiförsörjningen ligger hos energibolagen. I kommunen
sköts drift, underhåll och kundkontakter för elförsörjningen av Vattenfall Sveanät. Knivsta kommun
har ett lagstadgat ansvar att verka för en säker och
tillräcklig energitillförsel i kommunen. Kommunen
har en energistrategi för att bättre kunna möta framtidens utmaningar när det kommer till klimatsmart
energiförsörjning.
Knivsta reningsverk. Foto: Bo Gyllander

bredbandsutbyggnaden och hjälper kommuninvånare, samfälligheter och företag med planeringsunderlag, kontakter, strategimöten och allmän rådgivning.

Vatten, avlopp och reningsverk

Vattnet i Knivsta kommun är en viktig resurs för växtoch djurliv, för den biologiska mångfalden, för rekreation, friluftsliv och som dricksvatten. Vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag och grundvatten påverkas
av olika mänskliga verksamheter som t.ex. jordbruk,
miljöfarliga verksamheter samt utsläpp av avloppsvatten och dagvatten. Övergödning av sjöar och vattendrag är ett av kommunens största miljöproblem, och
när bebyggelsen växer och Knivsta kommun får fler
invånare är det ännu viktigare än tidigare att värna
om kommunens vatten.
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Dricksvatten
Dricksvatten till Knivsta tätort och Alsike levereras
av Norrvatten från Mälaren via Görvälns vattenverk i
Järfälla kommun. I kommunen finns även två mindre
kommunala vattenverk baserade på uttag från grundvatten. Ett av dem finns i Lagga där 60 personer är
anslutna. Det andra vattenverket finns i Vassunda
där en skola och cirka 15 personer är anslutna. Dessa
vattentäkter saknar i dagsläget vattenskyddsområden.
Den enskilda dricksvattenförsörjningen baserar sig
nästan uteslutande på uttag av grundvatten från
bergborrade brunnar. De flesta fastigheter med enskilt dricksvatten har en egen brunn på sin fastighet
men det finns också gemensamma brunnar för flera
fastigheter. Det finns även några större gemensamhetsanläggningar för dricksvatten som drivs av samfälligheter.

Avloppshantering
Avloppsvattnet från tätorterna Knivsta och Alsike behandlas i Knivsta reningsverk med cirka 11 000 personer anslutna. Reningsverkets kapacitet är begränsad och kommunen arbetar därför för att utveckla
avloppshantering i Knivsta genom en anslutning till
Käppala reningsverk på Lidingö via Märsta.
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Det finns också tre mindre kommunala reningsverk:
ett i Vassunda med cirka 170 personer anslutna, ett i
Lagga med kring 60 personer anslutna och ett i Västersjö med en potential för kring 80 personer anslut-

nens tillsynsmyndighet genomför tillsyn med fokus
på anläggningar i anslutning till kommunens mest
känsliga sjöar och vattendrag.

na då det är fullt utbyggt. Det finns cirka 2000 enskilda avloppsanläggningar i kommunen där många av
dem är gamla och i behov av upprustning. Kommu-
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Bevakningsområden vatten och avlopp

Utbyggnads-, utrednings- och bevakningsområden för kommunalt vatten och avlopp samt kraftledningar i Knivsta kommun.
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12 Riksintressen
Riksintressen

I den här delen av översiktsplanen redovisas geografiska avgränsningar av olika riksintressen och Knivsta
kommuns intentioner gällande riksintressens hänsyn
och bevarande.
I den kommunala planeringen måste hänsyn tas till
god hushållning av resurser där både allmänna och
enskilda intressen vägs in. I planeringssammanhang
ska riksintressen väga tyngre än andra intressen. Riksintressen är områden som på riksnivå pekats ut som
skyddsvärda och är intressanta för hela landet på
grund av nationellt viktiga värden och kvaliteter. I dialog mellan stat och kommun preciseras riksintressena, där kommunen sedan ska redovisa dem i sin översiktsplan och precisera hur riksintressena ska skyddas
och respekteras. Länsstyrelsen bevakar riksintressena
och ser till att de skyddas. Riksintressen ska skyddas
mot åtgärder som påtagligt kan skada eller försvåra
utnyttjandet av dem (MB 1 kap., PBL 2 kap). Riksintressen kan handla både om att bevara värdefulla
miljöer men också om att bygga ut viktig infrastruktur, exempelvis genom att utveckla Ostkustbanan genom Knivsta kommun. Även Natura 2000-områden
räknas som riksintressen.
När ett riksintresseområdes mark- och vattenområde
får ny eller förändrad användning måste det gå att
kombinera med befintliga värden inom riksintresseområdet. Riksintresse för totalförsvaret har alltid företräde.

I Knivsta kommun finns följande
typer av riksintressen:
•
•
•
•
•
•

Riksintresse för naturvård
Natura 2000-områden
Riksintresse för kulturmiljö
Riksintresse för friluftsliv & yrkesfiske
Riksintresse för kommunikationer
Riksintresse för totalförsvar

Riksintresse för naturvård
och Natura 2000-områden

Riksintressen för naturvård och Natura 2000-områden regleras i miljöbalken 3-4 kap. och av EU:s
fågeldirektiv samt i art- och habitatdirektivet. Syftet
är att skydda områden mot åtgärder som påtagligt
kan skada naturmiljön. Natura 2000-områden har
samma bevarandestatus som andra riksintressen för
naturvård. Områden som är av riksintresse för naturvård eller ett Natura 2000-område ska skyddas så att
dessa värden inte skadas eller förstörs enligt miljöbalken 2-3 kap. och plan och bygglagen 2 kap. Natura
2000-områden skyddar naturtyper och livsmiljöer för
värdefulla arter utpekade av EU.
Detaljplaneläggning, tillståndsgivning eller andra åtgärder som på ett betydande sätt påverkar miljön i ett
Natura 2000-område kräver tillstånd enligt miljöbalken. Åtgärder kan tillåtas om områdets naturvärden

även fortsatt får en gynnsam bevarandestatus. Åtgärder i eller utanför ett Natura 2000-område som kan
riskera att medföra betydande negativa konsekvenser
för miljön tillåts inte enligt miljöbalken 1-3 kap., 6-7
kap. och plan och bygglagen 2 kap.
Att både riksintressena och Natura 2000-områden
presenteras på samma ställe i översiktsplanen beror
på att vissa områden sammanfaller med både riksintresse för naturvård och Natura 2000-områden.

Riksintressen för naturvård
Hönsgärde
Hönsgärde är ett mindre område som ligger öster
om Knivsta tätort i närheten av Husby-Långhundra.
Området består av naturbetesmark med art- och individrika växtsamhällen med hävdgynnade arter som
backsippa, kattfot, ormrot, darrgräs och fältgentiana
samt ett flertal vaxskivlingar och fingersvampar.
Kungshamn-Morga
Området Kungshamn-Morga hör till Uppsalatraktens mest värdefulla större landskapsavsnitt. Området, som är ett naturreservat, ligger nordväst om
Knivsta och är ett representativt odlingslandskap i
herrgårdsmiljö kring Krusenberg. Området karakteriseras av träd- och buskbeväxta betesmarker, ängsmark, åkermark, barr- och lövskog samt betade sötvattenstrandängar. Området är, utöver att vara ett
naturreservat, klassat som ett tillsynsområde enligt 11
kap. 12 § PBL, enligt förordnande av länsstyrelsen.
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Det innebär att alla fattade bygglovsbeslut inom det
geografiskt avgränsade området ska tillsändas länsstyrelsen för prövning enligt 11 kap 12 § PBL.
Lagga
Lagga är ett medelstort område norr om Knivsta
tätort. Området karaktäriseras av ett representativt
jordbrukslandskap i mellanbyggd med kontinuitet i
hävden, åkerholmar och naturbetesmarker med bitvis art- och individrika växtsamhällen.
Valloxenområdet
Området utgörs av sjön Valloxen samt det kringliggande området med växlande och lummigt herrgårdslandskap. Karaktären på landskapet är småbrutenhet med åkrar, betesvallar, naturbetesmarker och
skogsdungar. Växtsamhällena i Valloxen är på sina
håll art- och individrika.

Natura 2000-områden
I Knivsta kommun finns tre Natura 2000-områden.
Alla områden omfattar en relativt liten areal. De listas och beskrivs nedan samt redovisas på kartan Värdefulla grönområden i Knivsta kommun med kommunens riksintressen.
Morga
Området är 2,7 hektar stort och ligger vid Mälarens
strand i västra delen av kommunen. Morga består av
Natura 2000-naturtyperna ”klippvegetation på silikatrika bergssluttningar” samt ”västlig taiga”. Utöver
det att området är ett Natura 2000-område, ingår det

också i naturreservatet Kungshamn-Morga. Med sitt
stadsnära läge och den vackra omväxlande naturen
är Morga med omnejd ett mycket attraktivt område
för det rörliga friluftslivet.
Området är småkuperat och rikt på block och rundslipade hällar. På vissa höglänta platser är nivåskillnaden stor, med tvära hällmarksbranter ner mot
vattnet. Skogen är av blandskogskaraktär med tall,
alm, rönn, björk, ek, en, oxel, ask, klibbal och gran.
I fältskiktet finns bland annat tjärblomster, kruståtel,
stor blåklocka, kärleksört, getrams, ärenpris och natt
och dag, samt diverse ris såsom ljung, lingon och
blåbär. Bland mossor och lavar hittas kvastmossor,
väggmossa, husmossa, renlav, filtlav och islandslav.

Skogen är snårig och svårframkomlig. Död ved förekommer rikligt, framför allt i områdets östra delar.
Området påminner mycket om urskog. I ytterkanterna finns mer kulturpåverkad skog. Sumpskogen har
mycket högt bevarandevärde då den är starkt hotad
skogstyp, som sannolikt var vanligare före utdikning
och uppodling av slätten.
Sävjaån-Funbosjön
Ett avlångt Natura 2000-område utgörs av Funbosjön. Vistebyån som förbinder sjön norrut med Långsjöarna, Sävjaån och Funboån, som i sin tur sammanbinder Funbosjön med Fyrisån samt Storån som

Rickebasta alsumpskog
Riksintresset för naturvård och Natura 2000-området
Rickebasta alsumpskog ligger strax söder om gränsen
mellan Uppsala och Knivsta kommun. Omgivningarna utgörs av en uppodlad dalgång, med ett ursprungligt kulturlandskap och gott om fornlämningar. I
alsumpskogen finns relativt opåverkad natur, som
visar hur stora delar av Uppsalaslättens dalgångar
kan ha sett ut före historiska perioder av uppodling.
Området är inte stort utan dess värde ligger i dess
långa lövskogskontinuitet och orördhet. Rickebasta
alsumpskog är en välbildad sumpskog med klibbal,
björk, hägg och gran. I kanterna finns även asp, ask,
gran och alm. Albeståndet, som i delar av kärret är
gammalt och grovt, står på höga och kraftiga socklar.
Sjön Valloxen.
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är ett östligt biflöde till Sävjaån. Funbosjön är en eutrof, fiskrik slättlandssjö och även en av de artrikaste
sjöarna i mellersta Sverige. I sjösystemet finns utter
och de sällsynta fiskarna asp, nissöga och stensimpa.
Sävjaån med biflöden är en av de få åarna i Uppland
utan vandringshinder för fisk.

Riksintressen för kulturmiljövård
Riksintresse för kulturmiljövård är ett urval av miljöer som tillsammans representerar olika epoker i hela
landets 10 000-åriga historia. Skyddet för kulturmiljöer finns för att bevara värdena och regleras i Miljöbalken. Motiveringen till utpekandet av Riksintresseområde för kulturmiljövård kan vara antigen enskilda
objekt eller större sammanhang och strukturer som
är värda att bevara. Detta avgör hur kommunen ska
förhålla sig till om ny bebyggelse kan få tillkomma
och i så fall på vilket sätt och i vilken utsträckning. I
Knivsta kommun finns fyra Riksintresseområden för
kulturmiljövård. Riksintresseområdena listas och beskrivs nedan samt redovisas på kartan Kulturmiljö i
Knivsta kommun.
Alsike (C40B)
Området finns i nordvästra delen av kommunen
väster om Alsike tätort. Alsike är ett herrgårdslandskap invid en betydelsefull forntida och medeltida
kommunikationsled med ett flertal arkitektur- och
bebyggelsehistoriska intressanta herrgårdsmiljöer.
I riksintresset ingår bytomter vid Morga med yngre
järnåldersgravfält, herrgårdarna Fredrikslund, Hagel-

stena, Krusenberg, Kungshamn och Rickebasta med
bebyggelse från 1600-1800-talen samt underlydande
torp och gårdar. I området ingår även andra intressanta platser som Fornborgen vid Morga, båtgravfältet vid Tuna och andra gravfält, ett system av hålvägar vid Flottsund och den gamla huvudvägen mellan
Uppsala och Stockholm, Alsike medeltida kyrka med
prästgård samt byarna Tuna och Årby med 1800-talsbebyggelse.
Landskapet kring Valloxen och Säbysjön (C45)
Detta stora riksintresseområde är beläget öster om
Knivsta tätort. Landskapet kring Valloxen och Säbysjön har en framträdande koncentration av äldre
järnåldersgravfält som tillsammans med yngre gravfält visar bebyggelsens förändring från förhistorisk till
historisk tid. Herrgårdslandskap med flera herrgårdar
i strandnära läge som är representativ och välbevarad från tidsepokerna 1600-, 1700- och 1800-talet.
Gårdarnas torp är karakteristiskt belägna på magrare moränmarker i bygdens ytterområden. I området
finns en unik välbevarad torpmiljö vid Framnäs samt
Knivsta medeltida kyrka. I området finns fornlämningar från järnåldersgravfält varav flera av vetenskapligt och pedagogiskt värde. I riksintresset finns
ett antal järnåldersgravfält med talrika resta stenar,
yngre gravfält intill avhysta bytomter, Knivsta medeltidskyrka, rester av medeltida sätesgård vid Ledingenäs, herrgårdarna Eggebyholm, Kvallsta, Ledinge,
Noor och Vallox-Säby med bebyggelse från 1600- till
1800-talen samt underlydande torp.

Storåns och Sävjaåns dalgång (Långhundraleden)
(C41)
Detta är det största Riksintresseområdet för kulturmiljö som finns i Knivsta kommun. Delar av det
finns även i Uppsala kommun. Området sträcker
sig från centrala till de östra delarna av kommunen.
Storåns och Sävjaåns dalgång är ett odlingslandskap
med betydelsefulla kulturlandskapet från forntiden,
Långhundraleden. Området har ett rikt innehåll av
monumentala fornlämningar och medeltidsminnen
av rikspolitisk betydelse. Området har en välbevarad
socialhistoriskt intressant bebyggelsestruktur från tiden före 1800-talet. I riksintresset återfinns en framträdande koncentration av äldre järnåldersgravfält
som tillsammans med yngre gravfält visar bebyggelsens förändring från förhistorisk till historisk tid.
Vassunda (C46)
Vassunda är ett odlingslandskap med ett rikt innehåll
av fornlämningar och bebyggelse i anslutning till en
förr betydelsefull kommunikationsled. Strandområden är av riksintresse enligt de särskilda hushållningsbestämmelserna i miljöbalkens 4:e kapitel. I
riksintresset ingår äldre järnåldersgravfält och stora
stensträngssystem, yngre gravfält intill flertalet byar,
runstenar utmed vägen mellan Tibble och Skottsila, Vassunda medeltidskyrka samt bebyggelsen från
1700- och 1800-talen i Gurresta, Skottsila och Tibble.
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Riksintresse för friluftsliv
Norra Mälaren samt nedre delarna 			
av tillflödena Fyrisån och Hågaån
Knivsta kommun berörs av ett riksintresseområde för
friluftsliv enligt 4 kap. 2 § MB, Norra Mälaren samt
nedre delarna av tillflödena Fyrisån och Hågaån.
Riksintresset utgörs av norra delen av Mälaren med
nedre delen av tillflödena från Fyrisån och Hågaån
samt omgivande stränder och utpekade värdefulla
landområden kopplade till sjön. För detta riksintresse är det viktigt att strandskyddet respekteras då de
största värdena finns där. Området är ett historiskt
sammanhängande vattenstråk med omgivande stränder och värdefulla områden så som naturreservatet
Kungshamn-Morga samt flertalet anläggningar för
friluftsliv. Området fyller ett värde för friluftslivet och
utgörs av både sammanhängande stråk i vattenområdet och längs stränder samt avgränsande områden
på land. Riksintresset har inslag av särskilt värdefulla
områden för friluftslivet och turism, men också stora natur- och kulturvärden med en tilltalande landskapsbild. Här finns artrikedom med sällsynta växter
och djur tillsammans med sammanhängande gröna
stråk.
Riksintressebestämmelser som omfattar öar, vatten- och strandområden med intilliggande större
sammanhängande oexploaterade natur- och kulturlandskap, innebär att exploateringsföretag och
andra ingrepp i miljön endast får komma till stånd
om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar

områdenas natur- och kulturvärden. Turismens och
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen
ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten
av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.
Riksintresset innebär inte hinder för utvecklingen av
befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet.

Riksintressen för yrkesfiske
Mälaren
I riksintresseområdet för yrkesfiske ingår hela Mälaren. Avgränsning av riksintresset för yrkesfiske i Knivsta kommun framgår från Fiskeriverkets beslut från
år 2006. Från år 2011 pekas riksintressen för yrkesfiske ut av Havs- och vattenmyndigheten och detta regleras i Miljöbalkens 3 kapitel 5 §. Riksintresset ska så
långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt
kan försvåra bedrivande av näringen.
Mälaren är Sveriges tredje största sjö och är mycket
rik på öar, fjärdar och vikar. I Mälaren förekommer
drygt trettio olika fisk- och kräftarter, varav minst sex
arter som är betydelsefulla inom yrkesfisket, nämligen gös, siklöja, gädda, abborre, ål och signalkräfta.

Riksintressen för kommunikationer
Trafikverket är den myndighet som pekar ut områden av riksintresse för kommunikationer för alla
trafikslag, enligt 3 kap. i miljöbalken. Trafikverket
beslutade under år 2012 om uppdatering av vilka anläggningar som bedöms vara av riksintresse för kommunikationer. Riksintresseområden för anläggningar

Mälaren.
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för kommunikationer ska så långt möjligt skyddas
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten
eller utnyttjandet av sådana anläggningar.
E4 och väg 77
Vägar av riksintresse inom kommunen är väg Europaväg nummer 4 och riksväg 77. E4 ingår i det av
EU utpekade TEN-T (Trans European Transport
Network). Vägarna som ingår i TEN-T är av särskild
internationell betydelse. Vägarna av riksintresse som
löper genom kommunen utgör viktiga infrastrukturstråk, både regionalt, nationellt och internationellt.
Väg 77 utgör en viktig anslutning till Kapellskär som
är en hamn av riksintresse.
Järnväg
Ostkustbanan är den enda järnvägslinjen som går
genom Knivsta kommun och den är ett riksintresse.
Ostkustbanan är en 400 kilometer lång järnväg mellan Stockholm och Sundsvall som passerar Knivsta
och Uppsala. Den ingår i TEN-T-nätet (Trans European Transport Network) och det strategiska godsnätet. Sträckan mellan Stockholm och Uppsala är
en av Sveriges mest trafikerade järnvägssträckor och
används för arbetspendling, långväga trafik och godstrafik. Sträckan har sedan år 2013 varit klassad som
en järnväg av riksintresse. Trafikverket beskriver även
vilken mark som ingår och påverkas av klassningen,
där bland annat Knivsta kommun och Uppsala län
berörs.

Syftet med riksintresset är att säkerställa möjligheterna att bygga ut banan till fler spår i framtiden och
möta samhällsutvecklingen. Trafikverket är i slutskedet av processen och redovisar i preciseringen på vilken/vilka sidor av befintlig järnväg som en utbyggnad
med två spår skulle kunna ske. Preciseringens syfte
är att kunna få ett utökat planeringsunderlag för att
kunna förhålla sig till riksintresset och en framtida
utbyggnad.
Luftfart
Arlanda är Sveriges största flygplats för inrikes- och
utrikesflyg med drygt 24 miljoner resenärer per år.
Flygplatsen finns i Sigtuna kommun, inte långt från
kommungränsen till Knivsta. Enligt miljöbalken
är Arlanda ett Riksintresse för kommunikationer
vilket innebär att ”flygplatsen skall skyddas från
åtgärder som påtagligt kan hindra eller försvåra
verksamhetens bedrivande och/eller utveckling.”
Riksintresseområdet innebär att Swedavia, som äger
och förvaltar Arlanda, granskar och kan yttra sig över
remisser som gäller detaljplaner och bygglov inom
området. Det är bara kommunerna som har rätt att
ge eller avslå bygglov, men de måste ta hänsyn till
Riksintresset som styr ny bebyggelse i nuvarande
och framtida bullerexponerade områden.
Riksintresseområdet för Arlanda benämns som influensområde och berör en stor del av Knivstas yta.
Detta område täcker flygplatsen samt de områden
som idag störs eller som kan komma att störas av

Stationsområdet i Knivsta. Ostkustbanan som löper genom
kommunen är ett riksintresse för kommunikation.

Riksintressen för kommunikationer och totalförsvar
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flygverksamheten under de kommande femtio åren.
Den långsiktiga tidsplanen används för att flygplatsens framtida utveckling inte ska hamna i konflikt
med bebyggelse. Riksintresseområdets avgränsning
bestäms av Trafikverket och Länsstyrelsen i Stockholms län. Swedavia bedömer att en fjärde bana kan
behövas byggas omkring år 2040. Detta påverkar
möjligheten för bostadsbebyggelse i området. Flygplatsen ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan
hindra eller försvåra verksamhetens bedrivande eller
utveckling. Runt flygplatsen och tillhörande radioanläggningar finns tre olika typer av skyddsområden
för att flygverksamheten ska fungera säkert:
• Hinderbegränsade ytor närmast flygplatsen som
garanterar hindersfri höjd för flyg. Detta gäller
både fasta byggnader men även tillfälliga konstruktioner som exempelvis lyftkranar.
• Procedurområde som täcker ett betydligt större
område kring flygplatsen. Inom detta område säkerställs att flyg kan följa på förhand bestämda
procedurer vid start och landning. Avgränsning
och storlek av denna typ av område utformas utifrån terrängen och byggnadshöjder.
• MSA-ytor (Minimum Sector Altitude) består av
en cirkel med radien på 55 kilometer räknat från
flygplatsens landningshjälpmedel. Denna yta
täcker den höjd som krävs för att flygplan ska genomföra inflygningar för säker landning.
Förutom dessa områden behöver hänsyn även tas
till flygbuller och elektromagnetisk störning vid

planering av ny bebyggelse i närheten till flygplatsen. För föremål och byggnader som är högre än 20
meter ska lokalisering prövas av berörda flygplatser
samt Luftfartsverket, då byggnationen kan komma
att påverka luftfarten. Föremål som är 45 meter eller
högre över mark- och vattenytan måste enligt Transportstyrelsens föreskrifter markeras då de kan utgöra
en fara för luftfarten.
Riksintresset för totalförsvar
Riksintresset för totalförsvarets militära del i Knivsta
kommun berörs av riksintressena Uppsala övningsflygplats samt väderradar Arlanda. Området berör
en större del av kommunen. Riksintressena har en
omgivningspåverkan i form av krav på hinderfrihet
som berör kommunen. Redovisningen av riksintressena omfattar således influensområden i form av
stoppområde för höga objekt och influensområde för
väderradar. Influensområde är ett område utanför
riksintresseområdet inom vilket en verksamhet eller
åtgärd riskerar att påverka möjligheten att nyttja det
som riksintresset avser att skydda.

Riksintresset för väderradar riskerar framförallt allt att
skadas av vindkraftsetableringar för nära väderradar.
En radie om fem km från väderradaranläggningar utgör stoppområde för vindkraftverk och en radie om
20 km utgör influensområde för väderradar. Inom influensområdet måste särskilda analyser genomföras
för att säkerställa att ingen skada sker på riksintresset.
För att säkerställa att ingen skada sker på de riksintressen som omfattas av sekretess och inte alls kan
redovisas öppet på karta, är hela landets yta samrådsområde för objekt högre än 20 m utanför tätort och
högre än 45 m inom sammanhållen bebyggelse. Det
innebär att alla ärenden avseende höga objekt måste
skickas på remiss till Försvarsmakten.

Knivsta kommun berörs av stoppområde för höga
objekt runt Uppsala övningsflygplats. Inom stoppområdet kan inga höga objekt tillåtas. Med höga objekt
avses objekt högre än 20 m utanför sammanhållen
bebyggelse respektive 45 m inom sammanhållen bebyggelse.

Knivsta kommun ligger inom riksintresseområdet Arlanda.
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13 Nationella och regionala mål
Översiktsplanen ska bidra till att uppnå nationella-,
regionala- och kommunala mål kopplat till markoch vattenanvändning. De nationella målen är ofta
baserade på EU-direktiv om hållbar utveckling ur såväl ekologiskt, socialt som ekonomiskt perspektiv, där
varje land redovisar hur detta mål ska nås. De olika
nationella målen kan sedan konkretiseras på regional
och kommunal nivå.

Nationella mål

Miljökvalitetsmålen
Sveriges miljömålssystem innehåller ett generationsmål och sexton miljökvalitetsmål. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som
miljöarbetet ska leda till. Det finns även preciseringar av miljökvalitetsmålen. Preciseringarna förtydligar
målen och används i det löpande uppföljningsarbetet av målen.
Generationsmålet
Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. Generationsmålet är därför vägledande för miljöarbetet på alla
nivåer i samhället. I målet står också att arbetet med
att lösa de svenska miljöproblemen inte ska ske på
bekostnad av att vi exporterar miljö- och hälsoproblem till andra länder. Det övergripande målet för
miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över
ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta,
utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem ut-

anför Sveriges gränser. Generationsmålet innebär
att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska
nås inom en generation efter att systemet infördes år
1999. Generationsmålet skulle vara uppfyllt år 2020.
Miljöpolitiken ska fokusera på att:
• Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg
att återhämta sig, och deras förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad.
• Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas hållbart.
• Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas.
• Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som
möjligt fria från farliga ämnen.
• En god hushållning sker med naturresurserna.
• Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med minimal påverkan på
miljön.
• Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt.

Miljömål
De 16 målen beskriver den status som arbetet med
miljön ska leda till. Målet med dessa är att överlämna ett samhälle där miljöproblemen är lösta för
nästkommande generationer. Alla invånare i Sverige
berörs av miljökvalitetsmålen vilket innebär att alla
måste ta hänsyn till de ekologiska, ekonomiska och
sociala aspekterna. Knivsta kommun har valt ut 7 av

dessa mål som berörs i kommunens planering för ett
hållbart samhälle. Miljökonsekvensbeskrivning till
översiktsplanen (MKB) innehåller en genomgång av
hur väl planen överensstämmer med Sveriges miljökvalitetsmål.
Nedan presenteras och beskrivs de 7 miljömål som är
aktuella i Knivsta kommun:
• Begränsad klimatpåverkan. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för det globala klimatmålet, där FN:s klimatkonvention har
bestämt att halten av växthusgaser i atmosfären
ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans inte ska påverka klimatet allvarligt. Halten
av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med
FN:s klimatkonvention stabiliseras på en nivå
som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett
sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen
säkerställs och andra mål för hållbar utveckling
inte äventyras.
• Säker strålmiljö. Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning.
• Ingen övergödning. Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ
inverkan på människors hälsa, förutsättningar för
biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.
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• Levande sjöar och vattendrag. Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras
variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig
produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt
som förutsättningar för friluftsliv värnas.
• Ett rikt odlingslandskap. Odlingslandskapets
och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas
samtidigt som den biologiska mångfalden och
kulturmiljövärdena bevaras och stärks.
• God bebyggd miljö. Städer, tätorter och annan
bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam
livsmiljö samt medverka till en god regional och
global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till
vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar
ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat
sätt och så att en långsiktigt god hushållning med
mark, vatten och andra resurser främjas.
• Ett rikt växt- och djurliv. Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt,
för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna
fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik
biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.

De övriga miljömålen bedöms inte beröras av översiktsplanen: frisk luft, bara naturlig försurning, giftfri miljö, skyddande ozonskikt, grundvatten av god
kvalitet, hav i balans samt levande kust och skärgård,
myllrande våtmarker, levande skogar samt storslagen
fjällmiljö.

Sju av sexton miljömål aktuella i Knivsta
kommun: begränsad klimatpåverkan, säker
strålmiljö, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, ett rikt odlingslandskap,
god bebyggd miljö samt ett rikt växt- och
djurliv.

Mål för hållbar fysisk samhällsplanering
År 2015 fick Boverket i uppdrag av regeringen att
ta fram uppföljningsbara mål för hållbar fysisk samhällsplanering. En sammanställning av nationella
mål, planer och program av betydelse för samhällsplanering har resulterat i följande 7 mål med syfte
att säkerställa en långsiktigt god livsmiljö för kvinnor
och män i alla åldrar:
1. Bostäder efter människors behov.
2. Attraktiva livsmiljöer.
3. God tillgänglighet i vardagen.
4. Bättre resurshushållning.
5. Långsiktig livsmedelsförsörjning.
6. En funktionell grönstruktur.
7. Färre olyckor.
Transportpolitiska mål
De transportpolitiska mål som har satts upp av regeringen syftar till att säkerställa en samhällsekonomiskt
effektiv och långsiktig hållbar transportförsörjning
för både medborgare och näringsliv. Målen för den
nationella transportpolitiken är att säkerställa samhällsekonomiskt effektiva och långsiktigt hållbar
transportförsörjning för både medborgarna och näringslivet i hela landet. Dessa mål är uppdelade i två
delar:
• Funktionsmål – det handlar om transportsystemets utformning, funktion och användning som
ska skapa tillgänglighet för alla medborgare och
näringslivet. Transportsystemet ska vara jämställt
så att både män och kvinnors transportbehov tillgodoses.
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• Hänsynsmål – utvecklingen av transportsystemets utformning, funktion och användning ska
utifrån trafiksäkerhet, miljö och hälsa anpassas så
att ingen dödas eller skadas allvarligt. Utvecklingen ska bidra till att generationsmålet för miljöoch miljökvalitetsmålen nås tillsammans med en
ökad hälsa.

Nationell plan för transportsystemet
År 2014 fastställde regeringen den nationella planen
för transportsystemet för åren 2014-2025. I planen
identifieras större investeringar samt hur prioriteringen bör ske. Den nationella planen för transportinfrastruktur har arbetats fram utifrån direktiv och
förutsättningar från regeringen. Gällande plan och
kapacitetsutredning ingår i innehållet till översiktsplanen. Fyrstegsprincipen, som innebär att möjliga
förbättringar i transportsystemet ska prövas stegvis,
har tillämpats för att säkerställa en god resurshushållning och för att åtgärderna ska bidra till en hållbar
samhällsutveckling. Grunden för prioriteringarna
har varit att i första hand vårda den infrastruktur som
vi har och att använda den mer effektivt. Vi ska också
bygga om och bygga nytt för att utveckla samhället
samt utveckla nya lösningar tillsammans med andra.
Processen för en revidering av Trafikverkets nationella plan med tillhörande åtgärdsplanering har påbörjats och pågår under 2016-2018.

Friluftspolitiska mål
Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional
utveckling. Det är utgångspunkten för de tio mål för
friluftslivspolitiken som regeringen beslutade om i
december 2012. Friluftslivsmålen är ett stöd för friluftslivets aktörer.
De tio målen för friluftspolitiken är:
1. Tillgänglig natur för alla
2. Starkt engagemang och samverkan 		
för friluftslivet
3. Allemansrätten
4. Tillgång till natur för friluftsliv
5. Attraktiv tätortsnära natur
6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling
7. Skyddade områden som resurs för friluftslivet
8. Ett rikt friluftsliv i skolan
9. God kunskap om friluftslivet
10. Friluftsliv för god folkhälsa

Folkhälsopolitik
Sveriges folkhälsopolitik har som huvudmål att ge
samma förutsättningar till god hälsa på lika villkor för
hela befolkningen i landet. Det centrala är en hållbar
samhällsutveckling och människors välbefinnande
och hälsa.
Utifrån elva övergripande målområden är det fem
stycken som är relevanta för samhällsplaneringen:

•
•
•
•
•

Delaktighet och inflytande i samhället.
Ekonomisk och social trygghet.
Trygga och goda uppväxtvillkor.
Sunda och säkra miljöer och produkter.
Ökad fysisk aktivitet.

Nationella mål för kulturmiljön
Från år 2014 gäller fyra nationella kulturmiljömål.
Regeringen har uttalat att kulturmiljömålen ska vara
vägledande för kulturmiljöarbetet på regional och
kommunal nivå. Kulturmiljöaspekter ingår i tio av de
sexton miljökvalitetsmålen. Miljömålen tillhör kategorin nationella och regionala mål, planer och program som enligt plan - och bygglagen ska behandlas
i översiktsplaneringen.
Dessa beskrivs nedan:
• Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas.
• Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och
möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön.
• Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön
som gemensam källa till kunskap, bildning och
upplevelser.
• En helhetssyn på förvaltningen av landskapet
som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen.
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Regionala mål

Översiktsplanens roll är att vara strategisk för kommuners långsiktiga utvecklingsambitioner samt
att fungera som ett verktyg för att lyfta och hantera
planeringsfrågor som är på mellankommunal- och
regional nivå. Den strategiska regionala utvecklingsplaneringen sker idag genom regionala utvecklingsstrategin (RUS) som är en långsiktig strategi om hur
organisationen Region Uppsala vill möta framtida
utmaningar och utveckla Uppsala län tillsammans
med andra aktörer. Det är även Regionförbundet i
Uppsala län som arbetar med samordning och information om stöd från EU:s strukturfonder.

Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län
(RUS)
Region Uppsala antog i februari 2017 en ny regional
utvecklingsstrategi, RUS för regionen. Strategin fokuserar på tre utvecklingsområden:
• En växande region
• En nyskapande region
• En region för alla
Under området ”En växande region” finns ett antal
konkreta mål som direkt berör planeringsfrågor, miljö och hälsa:
• Planera för 5000 bostäder per år till år 2023 för
att bygga ikapp behoven och därefter minst 2100
nya bostäder per år för att möta befolkningstillväxten.

• De samlade utsläppen av växthusgaser, i absoluta tal, ska ha minskat med minst 40 procent till
år 2020 jämfört med år 1990. Till 2040 ska utsläppen vara minst 80 procent lägre än år 1990 i
enlighet med miljömålsberedningens slutförslag.
Fram till år 2030 ska utsläppen för inrikes transporter vara minst 70 procent lägre jämfört med
2010 års nivå.
• Minst 90% av alla hushåll och verksamheter
ska vara anslutna till snabbt och kapacitetsstarkt
bredband, minst 100 Mbit/sekund, till 2020. Till
2030 ska 100% vara uppnått.
• Antalet resor i kollektivtrafiken ska fördubblas till
år 2020 och kollektivtrafikens marknadsandel av
motoriserade resor ska fördubblas till år 2030.
• Produktionsvärdet från jordbruks- och trädgårdssektorn ska öka 20 procent fram till år 2030. Produktionsvärdet från ekologiska livsmedel ska under samma period öka med minst 200 procent.

Regional kulturplan
Sedan 2013 ingår Uppsala län i en kultursamverkansmodell som fördelar statliga bidrag till regionala
kulturverksamheter i länet. I samverkan med länets
kommuner samt i samråd med kulturlivet tar Region
Uppsala sedan fram en regional kulturplan som ger
satsningar och prioriteringar inom kulturområdet.
Nuvarande kulturplan gäller 2015-2017 och har visionen att ”År 2025 är Uppsala län en stark kulturre-

gion med internationell lyskraft. Länet är ett kreativt
kraftcentrum där ett dynamiskt konst- och kulturliv
präglat av mod, bildning och nytänkande ger Uppsala läns samtid och rika historia en levande gestaltning”. Kultur, bildning och kreativitet anses skapa
framgångsfaktor för demokratisk och hållbar regional utveckling i Uppsala län. Utifrån ett planeringsperspektiv är målet om en attraktivare livsmiljö mest
relevant.

Trafikförsörjningsprogram för Uppsala län
Trafikförsörjningsprogrammet fungerar som vägledande planeringsunderlag för kommunerna och andra aktörer i regionen, däribland Knivsta kommun.
Fokus på kollektivtrafiksatsningar ska ligga cirka 15 år
framöver. Innehållet bygger på dialog med berörda
kommuner, myndigheter, kollektivtrafikentreprenörer och intresseorganisationer. Programmet beskriver de långsiktiga målen för kollektivtrafiken som
alla aktörer i länet ska arbeta mot tillsammans. Det
omfattar både upphandlad och kommersiell trafik
och rör buss och tåg. Knivsta beskrivs stå inför stora
utvecklingsprojekt som kommer efterfråga ett större
behov av mer effektiv kollektivtrafik. Det aktuella
regionala trafikförsörjningsprogrammet för Uppsala
län togs fram år 2016. De viktigaste strategierna delas
i tre kategorier: strategier för ett effektivt, jämlikt och
attraktivt kollektivtrafiksystem. Dessa presenteras på
nästgående sida:
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Strategier för ett effektivt kollektivtrafiksystem
• minska den faktiska restiden i de 			
huvudsakliga resandestråken
• verka för en kollektivtrafiknormativ 		
samhällsplanering
• utveckla tågtrafiken
• utveckla trafikavtalen
Strategier för ett jämlikt kollektivtrafiksystem
• utveckla resmöjligheterna på landsbygden
och i de mindre orterna
• tillgänglighetsanpassa hållplatser och bytespunkter
• skapa bättre förutsättningar för resande utanför pendlingstopparna
• verka för ökat medborgarinflytande i kollektivtrafiken
Strategier för ett attraktivt kollektivtrafiksystem
• minska den upplevda restiden
• göra det enkelt att göra rätt för sig i kollektivtrafiken
• höja medborgarnas kunskap om de kollektiva
resmöjligheterna
• förhöja integrationen med andra färdmedel

Länsplan för regional transportinfrastruktur
Länsplan för regional transportinfrastruktur 20142025 är en regional plan som behandlar investeringar i Uppsala läns övriga regionala vägnät och fördelar
investeringspotter för byggande av gång- och cykel-

vägar i länet. Regionförbundet har inhämtat kommunernas och landstingets syn på behov och brister
i transportsystemet. En löpande dialog har skett på
såväl politisk som tjänstemannanivå.
Planen ska möjliggöra för ett:
• ökat kollektivtrafikresande, särskilt längs de stora
stråken
• ökad andel resande med cykel och till fots
• hållbara godstransporter
• ökat utbyte med kringliggande regioner
Knivsta har tillsammans med kommunerna Enköping, Håbo och Uppsala fått 170 miljoner kronor för
cykelvägar. ABC-stråkets (Uppsala-Arlanda-Stockholm) infrastruktur lyfts som prioritet för att binda
samman Uppsala och huvudstadsregionen samt stärka den globala konkurrenskraften. Enligt länsplanen
har den planskilda korsningen mellan Knivstavägen
och järnvägen i centrala Knivsta allvarliga brister.
Både gällande korsande gångtrafik men även som ett
hinder för ökad kapacitet.
Processen med att förnya länsplanen startade under
2016.
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SAMMANFATTNING
En ny översiktsplan
Knivsta kommun har tagit fram en ny översiktsplan. Översiktsplanen är kommunens verktyg för
att styra bebyggelseutveckling, alltså hur och var bostäder, verksamhetsområden och
infrastruktur ska byggas i framtiden. Planen gäller i första hand tiden fram till 2035, men med
utblick mot 2050. När en kommun tar fram en ny översiktsplan görs också alltid en MKB, en
miljökonsekvensbeskrivning, för planen. MKB:n beskriver vilka konsekvenser planen kan få för
hälsa och miljö.
Under maj- juni hölls samråd om översiktsplanen och under augusti –oktober har planen varit
utställd. Under dessa tillfällen har myndigheter, intresseorganisationer och allmänheten kunde
lämna synpunkter på planhandlingarna. Den här antagandehandlingen har reviderats utifrån
inkomna synpunkter och kommer att antas av kommunfullmäktige.
Nollalternativ
En MKB ska beskriva vilka konsekvenser en plan får i jämförelse med nollalternativet, dvs hur det
skulle bli om inte den nya översiktsplanen inte skulle antas. Knivsta kommun har idag en
gällande översiktsplan från 2006 och för Alsike och Knivsta tätorter finns även en fördjupad
översiktsplan, FÖP, från 2012. Nollalternativet är alltså att dessa planer skulle fortsätta vara
vägledande för utvecklingen i kommunen. Ett problem med de gällande planerna är dock att
befolkningen har ökat mer än förväntat de senaste åren och därför har kommunen bedömt att
mycket av det som beskrevs när planerna antogs inte längre är lämpligt som riktlinjer för
markanvändningen.
Riksintressen
En stor del av Knivsta kommun ligger inom riksintressen för kulturmiljövård och riksintresse för
Arlanda flygplats. Översiktsplanen fokuserar på utveckling inom Knivsta och Alsike tätorter, vilka
inte berörs av riksintressen, med undantag för mindre områden t ex öster om Valloxen och
sydväst om Alsike, där det finns riksintressen för kulturmiljövård.
Översiktsplanen föreslår även möjlig nybyggnation inom några kyrkbyar, varav Lagga och HusbyLånghundra ligger inom riksintresse för kulturmiljövård. Vid all nybyggnation inom riksintressen
krävs detaljplaner där kommunen ska se till helheten i stadsmiljön och landskapet. På
landsbygden krävs även att kulturmiljöprogram eller studie kring kulturmiljön tas fram vid
planläggning av områden inom riksintresseområden. Översiktsplanen innehåller dock inga
detaljerade riktlinjer för hur anpassning till riksintresset ska ske vid exploatering. Inom Arlandas
influensområde är det inte lämpligt med ny bostadsbebyggelse, varför planen istället föreslår
etablering av verksamheter i söder om Nor och i viss mån i Husby-Långhundra.
Boendemiljö och landskapsbild
Översiktsplanens huvudinriktning är utveckling och förtätning av Knivsta och Alsike tätorter
samt möjlighet till mer blygsam utveckling av några kyrkbyar. Förtätning av bebyggelsen
kommer att innebära att små ytor med närnatur försvinner. Samtidigt slår planen fast vikten av
att bevara de mest prioriterade gröna stråken, vilket bedöms vara en god avvägning mellan
exploatering och bevarande. Vissa av de grönområden som ska bevaras kan komma att
utvecklas med parkinfrastruktur för att ge mervärde som rekreationsområden för de boende i
tätorten. Utbyggnaden av järnvägen kan förstärka upplevelsen av järnvägen som fysisk och
visuell barriär. Nya trafikplatser med påfart till E4 kan förstärka upplevelsen av vägen som visuell
barriär men minskar den fysiska barriäreffekten eftersom trafikplatsen innebär ökade
möjligheter att ta sig på, av och förbi motorvägen.
Ny bebyggelse på landsbygden ska lokaliseras i närheten av kollektivtrafik och koncentreras till
nya och befintliga bebyggelsegrupper. Småskalig komplettering i anslutning till befintliga
bebyggelsegrupper bedöms inte ge någon betydande påverkan på landskapsbilden.
Naturmiljö
Knivsta och Alsike tätorter kommer enligt planen att förlora många små gröna ytor när
bebyggelsen förtätas. De grönområden som tydligt pekas ut för bevarande är de som har lyfts
fram i kommunens grönstrukturplan, t ex Gredelby hagar, Boängsskogen, Kölängen,
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Margaretaskogen och Ängbyskogen. Ambitionen att bevara de mest prioriterade gröna
kopplingarna, samtidigt som mindre prioriterade grönytorna inne i samhället försvinner, bedöms
som ett bra val utifrån förutsättningen att en prioritering måste göras om befolkningen ska
tillåtas växa. På landsbygden påverkas naturmiljön inte så mycket av planens förslag, men den
utveckling som i ÖP 2006 planerades nära Mälaren är inte längre aktuell, vilket är positivt ur
naturmiljöperspektiv.
Kulturmiljö
I Knivsta finns många fornminnen och kulturminnen både i tätorterna och på landsbygden.
Förslaget till ny ÖP är mer övergripande och innehåller färre detaljerade riktlinjer för skydd av
kulturmiljöer i Knivsta och Alsike tätorter än vad som fanns i FÖP 2012. Det är viktigt att
riktlinjer för byggande med hänsyn till kulturmiljöer tas fram omgående efter att den nya
översiktsplanen har antagits, för att undvika att planerad förtätning av samhället inte får
negativa konsekvenser. Vid nybyggnation på landsbygden där det inte finns områdesbestämmelser eller detaljplan finns också en risk för att skyddet av kulturmiljön försämras med
det nya planförslaget.
Förorenad mark
Jämfört med många andra kommuner bedöms Knivsta vara förskonat från stora problem med
förorenad mark. När områden med misstänkt förorenad mark blir aktuella för ny bebyggelse
görs undersökningar av marken innan man kan börja bygga. Om det är förorenat kan marken
behöva saneras. För att bygga bostäder finns höga krav på vilka föroreningshalter som får finnas
kvar, i vissa fall kan det leda till att ett område bedöms vara mer lämpligt för verksamheter än
för bostäder. Generellt bedöms förorenad mark inte som ett stort problem i Knivsta kommun.
Miljökonsekvenser av transporter
Biltrafiken bedöms öka när befolkningen ökar. Planen innehåller ett brett spektrum av åtgärder
för att minimera bilåkandet, vilket är mycket positivt för miljön. Trots en beräknad ökning av
såväl biltrafik som buss- och lastbilstrafik, bedöms den planerade befolkningsökningen inte
riskera att medföra att miljökvalitetsnormerna för buller eller luftkvalitet överskrids.
Vatten
Tätare bebyggelse ställer stora krav på att dagvatten måste tas om hand lokalt på varje fastighet
om vattendragen inte ska bli mer förorenade. Allra viktigast är detta i Knivsta tätort där många
små obebyggda ytor som idag kan infiltrera regnvatten kommer att försvinna. Planförslaget
innehåller en ny dagvattenstrategi som är nyckeln till hur detta ska lösas i framtiden. På
landsbygden finns en långsiktig plan för utbyggnad av kommunalt VA, för att ersätta bristfälliga
enskilda avlopp. Nybyggnation på landsbygden kommer endast att tillåtas i områden med
kommunalt VA eller med högt ställda krav på en enskild avloppsanläggning. Detta kommer att
medföra positiva konsekvenser för sjöar och vattendrag, vilka idag är påverkade av övergödning
i så gott som hela kommunen. Knivstas avloppsreningsverk har inte kapacitet att ta emot avlopp
från hela den planerade befolkningsökningen. En snabb lösning på kapacitetsproblemen i
reningsverket är en förutsättning för att den snabba utvecklingen som planen förutser ska kunna
komma till stånd.
Risk och säkerhet
Befolkningsökning leder till ökad trafikmängd, vilket i sin tur ökar risken för trafikolyckor.
Planen innehåller tydliga strategier för att minimera trafikökningen, vilket är positivt. Det är
också positivt att kommunen arbetar med att styra bort transporter av farligt gods från Knivsta
tätort. Det finns idag inga tydliga riktlinjer för hur avvägningar ska göras när mark inom
säkerhetsavstånd för järnväg och miljöfarliga anläggningar ska bebyggas, detta bör tas fram.
Hushållning med naturresurser
I utkanterna av Knivsta och Alsike tätorter möjliggör översiktsplanen att bebyggelseutveckling
sker på mark som idag är jordbruksmark. Att bygga på jordbruksmark innebär att en ändlig
resurs förstörs för all framtid. Huvuddraget i planen är dock att i första hand förtäta inom
befintlig bebyggelse, viket bedöms innebära en god avvägning ur hushållningsperspektiv.
Vid nybyggnation på landsbygden anger planförslaget att nybyggnation på åkermark och
produktiv skogsmark samt intill beten ska undvikas i största möjliga utsträckning.
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Miljömål
MKB:n innehåller en genomgång av hur väl planen överensstämmer med Sveriges
miljökvalitetsmål. Den samlade bedömningen är att planen ligger i linje med målen, även om det
finns osäkerheter gällande hur hänsyn till kulturmiljön kommer att säkerställas när gällande
planer upphör. Planen bedöms även överensstämma med de regionala miljömålen som gäller
klimatpåverkan och kollektivtrafik, medan målet om ökat produktionsvärde från jordbruks- och
trädgårdssektorn inte bedöms gynnas av planförslaget.
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1

INLEDNING

1.1

BAKGRUND

En översiktsplan för en kommun är en framtidsplanering som stakar ut riktningen för kommande
utveckling av kommunen. Översiktsplanen, ÖP, antas av kommunfullmäktige, men innan dess
måste man samråda med allmänheten och med myndigheter och intresseorganisationer. Den
gällande översiktsplanen för Knivsta är från 2006, då man blickade framåt mot 2020. Mycket har
hänt sedan 2006 och därför har kommunen under flera år arbetat med ett nytt planförslag. Den
nya översiktsplanen gäller tidsperioden 2018-2035, med utblick mot 2050. När planen antas
kommer den att ersätta ÖP 2006 och fördjupad översiktsplan för Alsike och Knivsta tätorter från
2012. Tillsammans med en översiktsplan har en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, tagits fram,
vilket har gjorts av Knivsta kommun i samarbete med konsulter från Tyréns AB.

1.2

MKB-PROCESSEN

Parallellt med planprocessen har arbetet med en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, av planen
pågått. Under maj- juni hölls samråd om översiktsplanen och under augusti –oktober har planen
varit utställd. Under dessa tillfällen har myndigheter, intresseorganisationer och allmänheten
kunde lämna synpunkter på planhandlingarna. Den här antagandehandlingen har reviderats
utifrån inkomna synpunkter och kommer att antas av kommunfullmäktige.
MKB-processen innebär att det utreds och lyfts fram hur planen påverkar miljön och människors
hälsa. Genom att MKB-arbetet sker parallellt med plan-arbetet undviks oplanerade
miljökonsekvenser och de förslag som väljs kan styras mot de mest hållbara av de alternativ
som finns.

1.3

SYFTE

Syftet med en MKB för en översiktsplan är att hållbar utveckling ska främjas genom att
miljöaspekter integreras i planen. Tanken är alltså att hänsyn till de konsekvenser som olika
beslut får på hälsa och miljö ska vara närvarande under hela planprocessen.

1.4

AVGRÄNSNINGAR

1.4.1 GEOGRAFISKT
En miljöbedömning ska enligt miljöbalken identifiera och värdera den betydande miljöpåverkan
som kan antas uppkomma avseende ”biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv,
växtliv, mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och
kulturlämningar och annat kulturarv samt det inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter”. Fokus i denna MKB ligger på de miljöaspekter som bedöms påverkas mer än i ringa
omfattning av den utveckling som beskrivs i och de ställningstaganden som görs i ÖP.
Geografiskt berör MKB:n i första hand om samma område som översiktsplanen, alltså Knivsta
kommun. MKB:n beskriver konsekvenserna av utveckling och planerade åtgärder inom
kommunen, men om den utveckling som beskrivs i ÖP får direkta konsekvenser utanför
kommunens gränser redovisas även dessa.
Tidsmässigt redovisar MKB:n konsekvenser av händelser och skeenden under planperioden,
2018-2035 samt tiden fram till 2050 i de fall då ÖP tar upp detta tidsperspektiv. De beskrivna
konsekvenserna kan dock ha betydligt längre tidshorisont.
Detaljnivån i MKB:n har anpassats till översiktsplanens strategiska karaktär. Planens
miljöpåverkan beskrivs ofta på en övergripande nivå och analyserna avser generellt sett inte
enskilda objekt. I vissa fall finns dock mer detaljerade bedömningar, då det finnas tydligt
urskiljbara objekt som bedöms påverkas på ett specifikt sätt.
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2

NULÄGE OCH UTGÅNGSPUNKTER

2.1

MYCKET HAR HÄNT SEDAN 2006

Gällande Översiktsplan för Knivsta kommun fastställdes 2006, tre år efter att Knivsta blev en
egen kommun efter att tidigare ha hört till Uppsala. En viktig händelse som har påverkat
utvecklingen i Knivsta under senare år är att Knivsta har fått pendeltågstrafik som har inneburit
snabba och smidiga pendlingsmöjligheter till både Uppsala och Stockholm.
Knivsta har en mycket snabb befolkningsökning och efterfrågan på bostäder är stor.
Medelåldern i kommunen var 2017 lägst i Sverige, tack vare alla nyinflyttade barnfamiljer. Den
senaste 10-årsperioden har Knivstas befolkning vuxit med 2,5 % per år, vilket är mer än dubbelt
så snabbt som Sverige som helhet. Om samma ökningstakt skulle fortsätta skulle befolkningen
öka från nuvarande drygt 17 000 invånare till ca 40 000 invånare år 2050. Den snabba
befolkningsökningen har lett till att Knivsta är mitt inne i en omvandling från litet
stationssamhälle till modern småstad i Stockholmsregionen.

2.2

VISION 2025

Knivsta kommun har en vision som ligger till grund för den nya översiktsplanen:
Den moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv och
levande landsbygd - mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala - skapar
attraktionskraft både för boende och företag och befäster Knivsta som en
föregångskommun för det hållbara samhället.
Knivstas identitet








2.3

En del av tillväxtregionen Stockholm-Uppsala
En kommun öppen för förändringar
En modern småstad och en levande landsbygd i samverkan
En föregångskommun och mötesplats för ett hållbart samhälle
En växande kommun
Ett näringsliv i utveckling med fler kunskapsintensiva företag
En ökande andel av befolkningen arbetar i Knivsta

MILJÖMÅL

2.3.1 SVERIGES MILJÖMÅL
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där
de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför
Sveriges gränser.
Detta övergripande mål kallas generationsmålet och är ett inriktningsmål för miljöpolitiken och
vägleder miljöarbetet på alla nivåer i samhället. För att nå detta övergripande mål har riksdagen
fastställt 16 miljökvalitetsmål. Dessa skall fungera som vägledning för att arbeta för en
ekologiskt hållbar samhällsutveckling. Arbetet med att nå miljökvalitetsmålen och
generationsmålet utgör grunden för den nationella miljöpolitiken.
I kapitel 7.1 redovisas de av miljökvalitetsmålen som berörs av planen samt en bedömning av
hur förslaget till ny ÖP påverkar möjligheten att uppnå målen.
2.3.2 REGIONALA MILJÖMÅL
Region Uppsala ( tidigare Regionförbundet Uppsala Län) antog i februari 2017 antagit en ny
regional utvecklingsstrategi, RUS för regionen. Strategin fokuserar på tre utvecklingsområden:



En växande region
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En nyskapande region
En region för alla.

Under området ”En växande region” finns några konkreta mål som direkt berör miljö och hälsa.



De samlade utsläppen av växthusgaser, i absoluta tal, ska ha minskat med minst 40 procent
till år 2020 jämfört med år 1990. Till 2040 ska utsläppen vara minst 80 procent lägre än år
1990 i enlighet med miljömålsberedningens slutförslag. Fram till år 2030 ska utsläppen för
inrikes transporter vara minst 70 procent lägre jämfört med 2010 års nivå.



Antalet resor i kollektivtrafiken ska fördubblas till år 2020 och kollektivtrafikens
marknadsandel av motoriserade resor ska fördubblas till år 2030.



Produktionsvärdet från jordbruks- och trädgårdssektorn ska öka 20 procent fram till år
2030. Produktionsvärdet från ekologiska livsmedel ska under samma period öka med minst
200 procent.

3

SAMMANFATTNING AV ÖVERSIKTSPLANEN

Knivsta är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. En fortsatt stor befolkningstillväxt i
kommunen under de kommande åren innebär att Knivsta står inför ett omfattande
stadsbyggande med fler bostäder, arbetsplatser, nya offentliga miljöer som torg och parker.
Huvuddelen av bostäderna kommer att planeras inom tätorterna Knivsta och Alsike. En del av
dem kommer även kunna byggas i kyrkbyar som Lagga, Vassunda, Spakbacken och Östuna.
Enstaka hus kommer att kunna byggas utanför tätorterna och utanför mindre orter i kommunen.
På sikt kommer även en del av byggnationerna kunna ske längs stråk mellan tätorterna och
kyrkbyarna. I Figur 1 illustreras de områden som planen pekar ut som utvecklingsområden.

Figur 1 Sammanfattade karta med utvecklingsområden och planerad infrastruktur, från ÖP.
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Följande huvuddrag för utvecklingen redovisas i ÖP:
Knivsta

En stor del av den framtida bebyggelseutvecklingen i kommunen kommer att ske i
Knivsta tätort.

Det ska finnas en blandning av olika hustyper, och olika arkitektoniska uttryck. Ju
närmare centrum och järnvägsstationen desto högre täthet.

Flera naturområden som ligger i tätorten eller i dess närhet kommer att bli mer
tillgängliga och tryggare. Vissa kan komma att bli mer parkliknande och erbjuda fler
rekreationsmöjligheter.

Förutom bostäder ska även nya kontor, handel- och kulturverksamheter ges plats i
Knivsta centrum. Kommunen ska locka nya företag och etablering till Knivsta centrum.

De tätaste områdena och de den högsta bebyggelsen i kommunen ska finnas i Knivsta
centrum.

I Knivsta centrum ska markparkeringslösningar undvikas och plats ska ges främst åt
bebyggelse och attraktiva mötesplatser så som torg eller mindre parker.
Alsike






Alsike är den andra prioriterade tätorten där stor andel av nybebyggelse kommer att
ske, med en blandning av olika hustyper men med en lägre täthet än i Knivsta tätort.
I Alsike ska bostäder med olika upplåtelseformer planeras.
Högre täthet och inslag av närservice ska finnas vid den framtida knutpunkten vid den
potentiellt nya pendeltågstationen i Alsike. En högre täthet av bebyggelse ska planeras
längs viktiga stråk, så som vid Brunnbyvägen och Björkkällevägen.
Flera av de naturområden som ligger i tätorten eller i tätortens närhet ska göras mer
tillgängliga och erbjuda fler rekreationsmöjligheter.

Kopplingar mellan Knivsta och Alsike

Knivsta ska utveckla Brunnbyvägen och Gredelbyleden till att bli mer stadsmässiga i
utformning samt utveckla ny bebyggelse längs vägarna. Samtidigt ska gröna samband
behållas och stärkas.

Boängsvägen bör behålla sin lokala karaktär och eventuell exploatering här bör utredas
noggrant. Viktiga gröna kopplingar mellan Boängsskogen och Trunsta träsk ska behållas
och stärkas.

Knivsta ska utveckla ett gång- och cykelstråk längsmed järnvägsspåret och Knivstaån.

På sikt ska förbindelsen mellan Knivsta och Alsike väster om järnvägen (Trunstavägen
och Björkkällevägen) utvecklas så att tätorterna växer ihop från varsitt håll.

Prioritering av trafikslagen från kommunens trafikstrategi ska tillämpas vid planering av
nya områden och när nya länkar och passager skapas.
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Figur 2 Illustration av planerad utveckling av Knivsta och Alsike tätorter, från ÖP.
Ny bostadsbebyggelse på landsbygden bör i första hand lokaliseras i närheten av
kollektivtrafiken och koncentreras till vissa nya och befintliga bebyggelsegrupper. Spridd
bostadsbebyggelse på landsbygden tillåts endast i en begränsad utsträckning. Det är mest
lämpligt bygga i områden som redan idag har bra tillgång till teknisk försörjning och som
möjliggör anslutande till kommunalt VA. Exploatering av åkermark och produktiv skogsmark
samt intill beten bör i största möjliga utsträckning undvikas. Det är även olämpligt att bygga
bebyggelsegrupper som bryter gröna samband i befintliga skogar.
Det kommer att krävas detaljplan bl a för nybyggnation som ligger inom riksintressen samt om
möjligheterna att lösa VA-försörjning på ett hållbart sätt är begränsade och kommunen bedömer
att VA-frågan för ny bebyggelse ska utredas.
Trafikstrategin är en viktig del av ÖP, slår fast att gång och cykel ska prioriteras i första hand,
kollektivtrafik i andra hand och biltrafik i tredje hand. Vid planering av nya områden och
omvandlingar av de befintliga områdena ska fokus ligga i att skapa trygga miljöer för barn, där
det möjliggörs att barnen kan gå och cykla på egen hand till skolan.

4

ALTERNATIV

4.1

NOLLALTERNATIV

Miljökonsekvensbeskrivningen ska enligt förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar redovisa konsekvenserna av den nya översiktsplanen jämfört med nollalternativet,
dvs vad som skulle hända om den nya planen inte antas.
Utan en ny ÖP från 2018 kommer ÖP 2006 och Fördjupad översiktsplan för Knivsta och Alsike
tätorter, FÖP 2012 (Knivsta och Alsike tätorter) att fortsätta gälla. Eftersom det har hänt så
mycket i Knivsta sedan 2006 skulle det vara mycket opraktiskt att utgå från denna plan i det
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fortsatta arbetet med planering av mark, bostäder och verksamheter i kommunen. Troligtvis
skulle man i det läget göra avsteg från vad som sägs i ÖP 2006 och istället ta beslut om olika
utvecklingsprojekt från fall till fall. Konsekvensbeskrivningen kommer när det är möjligt att
göras som en jämförelse mot dessa planer. I de fall där utveckling inte har skett i den riktning
som planen förutsåg, görs konsekvens-bedömningen mot nuläget.
En fortsatt utbyggnad av bostäder och företag förväntas även i nollalternativet, men denna
utveckling blir då inte lika demokratiskt förankrad som genom en ÖP-process. Det finns en stor
risk att helhetstänket och det långsiktiga perspektivet missas när det inte finns en samlad
planeringsstrategi i form av en aktuell ÖP.

4.2

FÖRKASTADE ALTERNATIV

Ett inledande arbete inför revidering av översiktsplanen har pågått under ett par år och de
ställningstaganden som gjorts i arbetet med en ny ÖP har utvecklats genom en process där
kommunens tjänstemän och politiker har haft många kontakter med kommunmedborgare,
intresseorganisationer, företag och myndigheter. Tabell 1redovisar exempel på
utvecklingsstrategier och ställningstaganden som har valts bort under denna process.
Tabell 1. Förkastade alternativ med kommentarer
Förkastade alternativ

Kommentar

Kraftig exploatering på
landsbygden.

Brist på kollektivtrafik och kommunal service skulle leda
till kraftigt trafikökning och ekonomiska åtaganden för
kommunen. Konflikt med kulturmiljövärden. Problem
med övergödning i sjöar och vattendrag skulle förvärras
av fler enskilda avlopp.

Utveckling av samlad
bostadsbebyggelse längs Mälaren

Mycket svårt att få till stånd tillräckligt bra VA-lösningar
som inte ger negativ påverkan på Mälaren. Även konflikt
med natur- och kulturvärden.

Utveckling av bostäder i södra
delen av kommunen

Konflikt med Arlandas influensområde som riskerar att
leda till bullernivåer över riktvärden för bostäder.

Mer utveckling av bostäder längs
järnväg och E4

Problem med framför allt buller, men även t ex
skyddsavstånd avseende farligt gods.

Prioritera bostäder och låta
Knivsta bli en utpräglad
pendlarkommun där jobben finns
i andra kommuner.

Satsningen på att även möjliggöra arbetsplatser innebär
att biltrafiken kan hållas nere och kommunen blir ett
levande samhälle även dagtid. Att slippa långa
arbetsresor kan även innebära förhöjd livskvalité.

5

KONSEKVENSER FÖR MILJÖ OCH HÄLSA

5.1

RIKSINTRESSEN

5.1.1 FÖRUTSÄTTNINGAR
I miljöbalkens tredje och fjärde kapitel finns grundläggande bestämmelser om hushållning med
mark och vattenområden och här beskrivs vilka intressen som ska anses vara riksintressen.
Syftet med riksintressen är att dessa områden ska ha ett extra starkt skydd mot åtgärder som
påtagligt kan skada de värden som finns i områdena. Olika myndigheter har ansvar för
utpekandet av områden som är av riksintresse för olika ändamål. Naturvårdsverket beslutar om
riksintresse för naturvården samt för friluftslivet och Riksantikvarieämbetet pekar ut
riksintressen för kulturmiljövården. I Figur 3 finns områden av riksintresse för natur, kultur,
friluftsliv samt flygplats markerade.
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Utöver dessa ingår en stor del av Knivsta kommun även av riksintresse för försvaret, detta
område överensstämmer till stor del med Arlandas influensområde. Ostkustbanan och E4 utgör
också riksintresse.

Figur 3 Riksintressen naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv samt flygplats (bullerinfluensområde).
5.1.2 PLANENS INNEHÅLL
Översiktsplan innehåller planerad utbyggnad av och förtätning inom Knivsta och Alsike tätorter
samt inom fem kyrkbyar.
De riksintressen som framförallt berörs av översiktsplanen är kulturmiljövården och Arlandas
influensområde. Visserligen ligger flera av utvecklingsområdena även inom riksintresset för
försvarsmakten, men detta intresse bedöms inte påverkas av översiktsplanen.
I anslutning till Knivsta tätort kommer ny bebyggelse tillåtas på följande platser, vilka även ingår
i riksintresse för kulturmiljövården (siffrorna hänvisar till Figur 4 )
1.
2.
3.

Översiktsplanen anger att Alsike på lite länger sikt kommer att byggas ihop med Knivsta
både på östra och västra sidan järnvägen. Väster om järnvägen kan utbyggnadsområdet
komma att beröra riksintresset Alsike.
Nuvarande Ar verksamhetsområde vid E4 norr om Knivsta tätort planeras att expandera
norrut och österut längsmed motorvägen. Riksintresset Landskapet kring Valloxen och
Säbysjön omfattar en mindre del av samma område som planeras för denna utbyggnad.
Sydväst om sjön Valloxen kan planerad utbyggnad av Knivsta tätort sträcka sig in i
riksintresset Landskapet kring Valloxen och Säbysjön.
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Figur 4 Markering av några områden där riksintressen överlappar planerad utveckling
De mindre samhällen på landsbygden som i översiktsplanen anges ha möjlighet till utveckling,
om än i mindre omfattning än tätorterna, finns markerade i Figur 1 och riksintressets utbredning
vid dessa syns i Figur 3. Lagga och Husby-Långhundra ligger inom riksintresse för
kulturmiljövården Långhundradalen. Spakbacken/Östuna ligger precis mellan och i kanten av två
riksintresseområden, Långhundradalen och Landskapet kring Valloxen och Säbysjön.
Utvecklingsområdet söder om Nor ligger precis i södra kanten av riksintresseområdet
Landskapet kring Valloxen och Säbysjön. Både området söder om Nor och Husby-Långhundra,
vilka i ÖP är markerade som utvecklingsområde för verksamheter, ligger inom riksintresse för
flygplats, Arlanda.
I översiktsplanen slås fast att detaljplaner ska upprättas vid all nybyggnation inom riksintresseområden. Vid prövning av sådana detaljplaner ska helheten i landskapet eller stadsmiljön
beaktas och dialog ska föras med länsstyrelsen, och om kulturmiljö berörs även med
Uppsalamuseet. Dessutom ska kulturmiljöprogram eller studie kring kulturmiljön tas fram
samband med planläggning av områden på landsbygden som ingår i riksintresseområden för
kulturmiljövården.
5.1.3 PLANENS KONSEKVENSER
Inom Knivsta kommun finns stora områden med mycket rik kulturmiljö. Kärnvärdena för de
riksintressen som berörs av planen beskrivs av riksantikvarieämbetet som t ex kulturlandskap
med många fornlämningar, herrgårdslandskap, välbevarade gårdsmiljöer, ekbackar, torpmiljöer,
gravfält samt medeltida kyrkor. Gränserna för riksintressena må vara väldefinierade på en karta,
men i verkligheten finns det ingen tydlig gräns mellan skyddsvärda och mindre skyddsvärda
miljöer. Även exploatering med ny bebyggelse eller infrastruktur som sker utanför
riksintresseområdena kan ge en stor påverkan på de värden som ligger inom riksintresset.
Dessa kulturmiljöer kräver att all bebyggelseutveckling planeras med hänsyn till kulturmiljön,
såväl inom riksintressena som i närheten.
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I nu gällande översiktsplan, ÖP 2006 pekas flera områden på landsbygden ut som
utvecklingsområden för bostäder, däribland Lagga och Edeby. Det sistnämnda ligger inom det
område som i nya ÖP benämns Vassunda. Spakbacken markeras i ÖP 2006 som ett
utvecklingsområde för både verksamheter och bostäder, med förbehåll att sanitära problem
(avlopp) behöver lösas. Strax öster om Husby-Långhundra planerades för bostadsbebyggelse,
samt även på ett antal andra platser inom riksintresseområdena för kulturmiljövård.
I gällande fördjupad Översiktsplan för Knivsta och Alsike tätorter, finns ingen sammanfogning av
Alsike och Knivsta väster om järnvägen planerad, men däremot är området sydväst om Valloxen
inplanerat för bebyggelse, liksom en utveckling av Ar verksamhetsområde. Vid en jämförelse
mellan gällande planer och den nya översiktsplanen är det bara intrånget i riksintresse för
kulturmiljövården väster om järnvägen mellan Alsike och Knivsta, som inte fanns med i
nollalternativet. Ytmässigt innebär den nya planen alltså ingen markant skillnad jämfört med
nollalternativet, men det är också viktigt att notera på vilket sätt och med vilka restriktioner
exploatering kan ske.
Eftersom en översiktsplan ska vara just översiktlig, finns i den nya ÖP inga preciserade
ställningstagande avseende på vilket sätt bebyggelsen ska anpassas till kulturvärdena i
riksintresseområdena eller exakt vilka krav som ska ställas. För flera områden på landsbygden
som ligger inom skyddsvärda kulturmiljöer finns områdesbestämmelser som anger riktlinjer
inför prövning av bygglov. Vid ny bebyggelse eller utveckling av befintlig bebyggelse inom
riksintresseområden ställer Knivsta kommun krav på att detaljplaner ska upprättas såväl inom
tätorten som på landsbygden. Vid prövning av sådana detaljplaner är det viktigt att kommunen
ser till helheten i landskapet eller stadsmiljön för att bedöma hur en förändring kan påverka
värdena i riksintresset. Kravet på framtagande av kulturmiljöprogram eller en studie kring
kulturmiljön, vid planläggning inom riksintressen, innebär att dessa frågor ges ökad tyngd i ÖP.
Utbredningen av Riksintresset Arlanda flygplats är fastställt utifrån riktvärden för bullernivåer vid
bostäder, i relation till vilka bullernivåer som kan förväntas från dagens och morgondagens
flygtrafik till och från Arlanda. Nybyggnation av bostäder bör inte tillåtas inom influensområdet,
dvs riksintresseområdet. I ÖP 2006 planerades utveckling av bostäder öster om HusbyLånghundra, Riktvärden för buller vid arbetsplatser är högre än för bostäder vilket möjliggör att
ytor för etablering av verksamheter inom influensområdet. Riksintresset för flygplats bedöms
därför inte utgöra något hinder för att möjliggöra etablering av verksamheter söder om Nor och
Husby-Långhundra.
För övriga riksintressen innebär planen inte någon förändring jämfört med nu gällande planer.

5.2

BOENDEMILJÖ OCH LANDSKAPSBILD

5.2.1 FÖRUTSÄTTNINGAR
I boendemiljö uppmärksammas aspekter såsom friluftsliv, rekreation, idrott, kultur och
landskapsbild.
Knivsta tätort har växt runt järnvägsstationen och har omvandlats från ett stationssamhälle till
en småstad. Järnvägen löper genom Knivsta tätort och är en viktig kommunikationslänk för
tätorten. Öster om Knivsta tätort begränsas området av E4:an.
Inom Knivsta kommun finns det gott om områden som är värdefulla för rekreation, friluftsliv och
folkhälsa. Det finns stora obrutna naturområden och ett vackert kulturlandskap samt sjöarna
Valloxen och Mälaren. Naturområdena består av skogsmark, sjöar samt ängs- och hagmarker.
Upplandsleden sträcker sig genom kommunen. Sjöarna Valloxen och Mälaren har särskilt
rekreationsvärde och är viktiga inslag i landskapsbilden. Väster om Knivsta och Alsiketätort
utgörs landskapet av ett vackert uppodlat sprickdalslandskap. Utblickar över odlingsmark finns i
anslutning till Vrå gård, på vardera sida järnvägen. Knivsta omges i söder även av ett
sprickdalslandskap med växlande uppodlade marker och skogar.
Grönstrukturplan Knivsta kommun, antagen 2016, beskriver sju särskilt värdefulla områden för
friluftsliv och rekreation. Kungshamn-Morga, Lunsen, Eda, Valloxen, Gredelby hagar,
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Ängsbyskogen och Kölängen. Den beskriver också viktiga gröna samband och kopplingar som
bör bevaras såsom mellan Lunsen och Valloxen samt grönområdet längs Knivstaån och runt
Valloxen.
Knivsta kommun har både kvantitet och kvalitet vad gäller rekreativa natur-och kulturmiljöer.
Boängsskogen, Gredelby hagar och Trunsta träsk är viktiga och välanvända rekreationsområden
och dess betydelse blir ännu större i takt med att orterna växer. Mellan Knivsta och Alsike finns
ett sammanhängande grönt stråk med skogsmark som löper från Lunsen i nordväst ned mot
Valloxen i sydost. Detta stråk bryts upp av barriärer såsom odlingsmark och E4:an men
skogsstråket är trots det relativt sammanhängande. I grönstrukturplanen nämns att det finns
starka skäl för kommunen att i sin planering aktivt arbeta för att underlätta för rekreativa och
fysiska aktiviteter.
Stora skogsområden finns i både Knivsta kommuns närhet såväl som Alsike tätort. Knivsta
kommun är väl försedd med stora grönområden/rekreationsområden. Alsike saknar däremot
större rekreationsområde och omges i högre grad av skogsområden. Mellan tätorterna utgörs
området av kulturlandskap och naturmark. Landskapet sett som resurs för friluftsliv och
rekreation delas i två delar av järnvägen.

Inom Knivsta tätort består grönstrukturen av lite parkmark och grönytor såsom villaträdgårdar,
framförallt mot sjön Valloxen. Det finns också små sparade skogspartier som används mycket av
skolor och förskolor. Den tätortsnära naturen i Alsike utgörs främst av skogsmark samt
parkmark. Knivstaån utgör också ett värdefullt tätortsnära grönstråk genom båda tätorterna.
Naturen i anslutning till bebyggelse, den tätortsnära naturen är av särskilt vikt för den dagliga
rekreationen. Närhet till grönområden och möjlighet till fysisk aktivitet nära bostaden bidrar till
en bra boendemiljö och god livskvalitet.
Vad gäller idrottsaktiviteter i Knivsta kommun så finns dessa främst vid kommunens
fotbollsplaner, hälsohuset och i det kommande aktivitetshuset CIK (centrum för idrott och
kultur). CIK beräknas enligt Översiktsplanen vara färdigbyggt år 2019/2020.
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Figur 5 Tätortsnära naturområden, ur
Grönstrukturplan för Knivsta kommun

Figur 6 Viktiga gröna stråk och kopplingar som
ska bevaras.

5.2.2 PLANENS INNEHÅLL
Landskap/Friluftsliv/Rekreation
Planen har fokus på förtätning inom Knivsta och Alsike tätort samt närområdet. Förtätning med
bostäder och arbetsplatser ska ske inom tätorterna och det stora grönstråket mellan de två
orterna ska bevaras. Knivsta och Alsike ska därmed på sikt sammanfogas genom bebyggelse på
båda sidor av järnvägen men det stora grönområdet mellan orterna, runt Trunsta träsk och
Boängsskogen, bevaras. Ny bostadsbebyggelse på landsbygden koncentreras till befintliga
bebyggelsegrupper. Ny bebyggelse bör inte bryta gröna samband i befintliga skogar.
Exploatering av åkermark, produktiv skogsmark och intill beten bör undvikas i största mån.
Sex områden inom tätorterna är utpekade som särskilt viktiga tätortsnära grönområden;
Ängsbyskogen, Boängsskogen, Gredelby hagar/Trunsta träsk, Hammaren, Margaretaskogen och
Kölängen. Dessa grönområden ska integreras och tillgängliggöras i samband med tillväxten av
Knivsta och Alsike. På sikt kan vissa av områdena utvecklas till parker.
Det sammanhängande gröna stråket med skogsmark, mellan Knivsta och Alsike, som löper från
Lunsen i nordväst ned mot Valloxen i sydost ska behållas och vårdas när ny bebyggelse
tillkommer p.g.a. dess rekreationsvärde. Boängsskogen, Gredelby hagar och Trunsta träsk får
ännu mer betydelse som rekreationsområden i takt med att Knivsta och Alsike växer.
Grönområdet ska därför stärkas och utvecklas med stigar och belysning. Området kan i
framtiden utvecklas till ett slags stadspark.
Rummet kring Knivstaån ska göras mer tillgängligt och stärkas som aktivitets- och
rekreationsstråk. Ån skapar en blågrön infrastruktur genom hela tätorten och ska stärkas med
parkinfrastruktur och kulturella inslag. Utvecklingen av å-rummet länkar samman Knivsta med
de viktiga naturområden Gredelby hagar och Trunsta träsk. Valloxens södra del tillgängliggörs
med en strandpromenad.
Knivsta kommun verkar för två järnvägssatsningar; att Ostkustbanan ska byggas om till fyra spår
och att en ny station ska anläggs i Alsike. Den nya stationen skulle kunna byggas i närheten av
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Björkkällevägens vägbro och en ny väglänk mellan Björkkällevägen och Finnvretsvägen kan bli
nödvändig. Vid planeringen av byggnationen av en ny station ska man verka för att bygga bort
barriärkänslan mellan västra och östra Alsike och skapa nya tillgängliga passagelösningar.
Kommunen verkar även för att Trafikverket ska bygga två nya motorvägstrafikplatser; en nordöst
om Alsike och den andra norr om länsgränsen mellan Stockholms och Uppsala län.
Idrott och kultur
Lokaler och anläggningar för kultur, idrott, friluftsliv och andra fritidsaktiviteter ska lokaliseras i
centrala lägen och ska ha god tillgång till kollektivtrafik och vara tillgängliga per gång‐ och cykel
på ett trafiksäkert sätt. I samband med att naturområden kring Knivstaån förädlas och
tillgängliggörs, anläggs en natur- och kulturstig.
Lokaler för skola, idrott, kultur och andra fritidsaktiviteter ska samutnyttjas då det är möjligt.
Kölängen som är utpekat som ett särskilt viktigt tätortsnära grönområde utvecklas till en idrottsoch friluftsplats med förbättrad tillgänglighet till Valloxen. De fotbollsplaner som försvinner vid
uppbyggnaden av Knivsta tätort ersätts av fotbollsplaner vid Kölängen.
I takt med att kommunen växer bör satsningarna inom idrott, kultur och friluftsliv öka så att
tillgängligheten inte försämras i förhållande till antalet invånare.
Vid förtätningen av tätorterna kan verksamheter behöva flyttas inom kommunen. Dessa ska då
ersättas inom ett rimligt avstånd och innan de befintliga tas bort.

5.2.3 PLANENS KONSEKVENSER
Landskap/Friluftsliv/Rekreation
I planen är ett större område markerat som utvecklingsområde jämfört med den fördjupade
översiktsplanen, FÖP. Mindre områden är avsatta för nybyggnation i FÖP men dessa inkräktar i
vissa fall på grönområden som man i den nya planen anser vara viktiga att bevara. Den nya
planen verkar för ett mindre intrång på grönområden.
I planen säkerställs ambitionen att bevara de stora grönområden och viktiga kopplingar
däremellan i högre grad än i nollalternativet. En förtätning av tätorten sker istället för att bygga
ut i kanterna och inom grönområden. En konsekvens av en sådan förtätning kan bli att mindre
grönytor inne i tätortens kärna försvinner och därmed den tätortsnära naturen som är av vikt för
den dagliga rekreation och livskvalitén. Planförslaget innehåller inte någon strategi för hur en
kraftig förtätning mellan befintlig bebyggelse ska förhålla sig till ambitionen om ”täta och gröna
kvarter”, så att en förtätning inte tar bort möjligheten för nyskapandet av mindre parker och
grönstrukturer i de centrala kvarteren. Exempelvis nämns det i översiktsplanen att det i Knivstas
utveckling kommer ingå täta och gröna kvarter samt gröna och attraktiva gatumiljöer. En kraftig
förtätning av tätorten kan eventuellt motverka denna ambition även om avsikten enligt
planförslaget är att ändra karaktären på befintliga grönområden i tätorten så att de kan fungera
som parker.
Genom att verka för att bevara de stora grönområdena och kopplingarna mellan dem, både inom
tätorterna och på landsbygden, bevarar man i stor mån också landskapsbilden. Landskapsbilden
störs redan idag av järnvägen och E4:an vilka verkar som visuella och fysiska barriärer.
Utbyggnaden av järnvägen kan förstärka upplevelsen av järnvägen som fysisk och visuell barriär.
Nya trafikplatser med påfart till E4 kan förstärka upplevelsen av vägen som visuell barriär men
minskar den fysiska barriäreffekten eftersom trafikplatsen innebär ökade möjligheter att ta sig
på, av och förbi motorvägen. Ökade visuella barriäreffekter kan leda till att landskapet som
helhet upplevs som mer fragmenterat och osammanhängande. Man bör därför utreda vidare och
tydliggöra utblickar och siktlinjer som är viktiga för landskapsbilden och bör förbli oförändrade.
Vid förtätning inom landsbygdsorterna kan bostädernas placering även behöva anpassas till
verksamheter, för att störningar av bl a buller ska undvikas. I Spakbacken/Östuna finns
exempelvis ett litet verksamhetsområde med företag inom bygg och spedition längs norra sidan
av väg 77.
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Idrott och kultur
Att verka för en ökning av satsningar inom idrott, kultur och frisluftliv i takt med att kommunen
växer och befolkningen ökar överensstämmer med målet om ett hållbart samhälle. Det
överensstämmer även med målet att tillgängligheten till sådana aktiviteter inte försämras i
förhållande till befolkningsmängd när tätorten växer.
I planen nämns att Kölängen, som är utpekat som ett särskilt viktigt tätortsnära grönområde,
ska utvecklas till en idrotts- och friluftsplats med förbättrad tillgänglighet till Valloxen. Detta går
hand i hand med kommunens ambition att rekreationsområden ska stärkas och göras mer
tillgängliga.
Planen saknar en strategi för hur satsningar inom idrott, kultur och friluftsliv ska hanteras och
säkerställas på landsbygden.

5.3

NATURMILJÖ

5.3.1 FÖRUTSÄTTNINGAR
I november 2016 antogs Grönstrukturplan Knivsta kommun vilken beskriver kommunens
målsättningar för grönområdenas funktion för både friluftslivet och naturvården. Planen
innehåller bland annat övergripande mål för natur- och vattenvård, rekreation och folkhälsa samt
ekosystemtjänster. Grönstrukturplanen finns som bilaga till översiktsplanen.
Landsbygden
I Grönstrukturplanen pekas 15 natur- och vattenområden utanför centralorterna ut som särskilt
värdefulla. Några av dessa har ett lagfäst skydd som naturreservat och Natura 2000-områden,
andra har bedömts som särskilt värdefulla utifrån naturvärdesinventeringar. Naturreservaten i
Knivsta kommun är Kungshamn-Morga, Moralundsskiftet och Rickebasta alsumpskog. Morga, ett
område inom Kungshamn-Morga, är Natura 2000-klassat vilket, liksom även Rickebasta
alsumpskog och Sävjaån-Funbosjön.
I Figur 7 visas naturvärden av olika hög skyddsklass inom Knivsta kommun. Klassningen, som
finns redovisad i grönstrukturplanen, är en sammanvägning av resultat från
naturvärdesinventeringar, förekomst av skyddade områden, nyckelbiotoper och andra
naturvärden.
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Figur 7 Utpekade skyddsvärda naturområden
Knivsta och Alsike tätorter
Den gröna strukturen i och närmast Knivsta tätort består av allt från obebyggda större
naturområden och parkmark till villaträdgårdar och träd i gatumiljöer. Inne i tätorten finns också
mindre grönytor, särskilt ner mot Valloxen och samhällets ytterkanter. I Alsike består den
tätortsnära naturen av skogsområden både mellan och runt om bostadsområdena samt en park
och en brukspark.
De tätortsnära grönområdena är extra viktiga för rekreation och friluftsliv, vilket beskrivs i
kapitel 5.2 ovan, men det finns också viktiga naturvärden som biologisk mångfald förknippade
med dessa områden. I Figur 5 markeras de områden som i Grönstrukturplanen lyfts fram som
särskilt värdefulla naturområden i inom Knivsta och Alsike tätorter. I april 2017 blev Gredelby
hagar och Trunsta träsk ett nytt kommunalt naturreservat.
För såväl djur som växter är det viktigt att det finns sammanhängande grönområden och inte
bara isolerade öar av grönt. Det är också viktigt med en mångfald av olika typer av natur:
lövskog, barrskog, skogsbryn, strandkanter och våtmarker, eftersom en stor biologisk mångfald
gör hela ekosystemet robust och mindre sårbart för t ex klimatpåverkan och miljögifter. I
Knivsta och Alsike finns barriärer för djur och växter i form av bebyggelse, odlingsmark,
järnvägen och E4:an. Grönstrukturplanen identifierar några extra viktiga gröna stråk, så kallade
gröna kopplingar, som bör bevaras. Den gröna kopplingen mellan Lunsen i norr, via Trunsta
träsk och Boängsskogen och ner till Kölängen och Valloxen illustreras med ljusgröna pilar i Figur
6. Övriga viktiga kopplingar som nämns i planen är grönområdet längs Knivstaån samt
grönstråket runt Valloxen, speciellt förbi Margaretahemmet.

5.3.2 PLANENS INNEHÅLL
Utanför centralorterna föreslås att Lagga, Spakbacken och Östuna, Vassunda, området söder om
Nor och Husby-Långhundra ska vara utvecklingsområden med möjlighet till nybyggnation under
givna förutsättningar. Vid Mälaren, liksom i övriga delar av kommunen kommer man att vara
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restriktiv med bygglov och småskalig exploatering får komma till stånd endast under
förutsättning att hänsyn tas till strandskydd, riksintressen, kulturmiljöer m.m.
Planens huvuddrag är att kraftig förtätning med bostäder och arbetsplatser ska ske inom Knivsta
och Alsike och närområdet däromkring. Orterna ska på sikt fogas ihop genom bebyggelse både
på västra och östra sidan järnvägen, men med ett stort obebyggt område i mitten runt Trunsta
träsk, Boängsskogen och Gredelby hagar. Att bibehålla den mest prioriterade gröna kopplingen
(se Figur 6) från Lunsen, via Trunsta träsk till Valloxen som ett intakt grönområde är en viktig
utgångspunkt i planen. Stor försiktighet ska gälla vid godkännande av ny bebyggelse längs
Boängsvägen, för att behålla grön koppling mellan Boängsskogen och Trunsta träsk. Även
områdena Ängbyskogen , Hammaren och Margaretaskogen pekas i planen ut som viktiga
tätortsnära grönområden. Vissa av grönområdena kan kompletteras med parkinfrastruktur för
att erbjuda bättre rekreationsmöjligheter. Området närmast Knivstaån kommer att lyftas upp för
att öka värdet som rekreationsområde.

5.3.3 PLANENS KONSEKVENSER
Naturområden och Gröna kopplingar
Av de fem kyrkbyar som i planen pekas ut som utvecklings-områden kan expansion ske helt
utan att skyddad natur berörs i Lagga, Husby-Långhundra och Vassunda. Spakbacken/ Östuna
ligger precis utanför ett område som i naturvärdesinventeringen har rankats som höga
naturvärden, klass 2. Om bebyggelsen i Spakbacken och Östuna expanderar västerut kan
områden med höga naturvärden komma att beröras. Utvecklingsområdet söder om Nor sträcker
sig enligt planen från Säbysjön och söderut. Säbysjön samt dess omgivning har också klassats
som nivå 2 i naturvärdesinventeringen. Inga av utvecklingsområdena utanför centralorterna
berör några lagskyddade områden som naturreservat eller Natura 2000-områden och inte heller
några registrerade naturvärden som nyckelbiotoper eller naturvårdsavtal.
Vid framtida utbyggnad av området söder om Nor och Spakbacken/Östuna bedöms negativ
påverkan på de naturvärden som ligger till grund för naturvärdes-inventeringens klassning
kunna undvikas genom att miljökrav ställs i senare skeden av planeringsprocessen, som i
detaljplaner, områdesbestämmelser eller andra planeringsdokument samt i bygglov.
Inom Knivsta och Alsike tätort är ett betydligt större område markerat som utvecklingsområde
jämfört med i den ny gällande fördjupade översiktsplanen, FÖP. I FÖP finns mindre områden
avsatta för nybyggnation, men dessa inkräktar i vissa fall på de grönområden som nu lyfts fram
som extra viktiga att bevara. T ex förespråkar ÖP 2006 att man skulle utreda möjlig ny
bebyggelse i östra delen av Ängbyskogen, den sydligaste biten av grönområdet vid Trunsta
träsk samt en något större del av skogen Hammaren än vad som nu är aktuellt. Den nya
översiktsplanen överensstämmer med aktuella planer för Nydal och innebär att en relativt stor
del av skogen Hammaren bevaras som naturområde.
På ett övergripande plan innebär planen att ambitionen att bevara de mest prioriterade gröna
kopplingarna slås fast mer tydligt än i nollalternativet, samtidigt som de mindre prioriterade
grönytorna inne i samhällena kan försvinna genom förtätning. Förutsatt att bostäder och
arbetsplatser behövs för en växande befolkning bedöms planens prioritering överensstämma väl
med målet om ett hållbart samhälle, enligt Vision 2025.
Djur, växter och biologisk mångfald
Exploatering med nybyggnation innebär oundvikligen att ytorna med växtlighet blir färre eller
mindre. För att bedöma vilka konsekvenser för ekologi och biologisk mångfald byggena får,
spelar det dock stor roll på vilket sätt man exploaterar. För den biologiska mångfalden är det
viktigt att det finns många olika typer av naturtyper, inte bara skog eller gräsmatta eller
jordbruksmark, utan även t ex våtmark, hagmark, skogsbryn och hed. Om det finns barrskog,
lövskog, träd av olika ålder, döda träd, sluttningar i olika väderstreck och gläntor i skogen, finns
det betydligt större förutsättningar för biologisk mångfald än i en planterad skog med endast ett
trädslag och alla träd av samma ålder. För att större djur ska kunna finnas i livskraftiga
populationer måste grönområden ha förbindelse med varandra i system av gröna kopplingar.
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Översiktsplanens prioritering av bevarande av de stora, viktiga grönområdena bedöms vara
positivt för växter, djur och biologisk mångfald. Jämfört med nollalternativet finns ett större
fokus på de gröna kopplingarna, framför allt från Lunsen via Trunsta träsk ner till Valloxen, ett
område som innefattar både skog av olika slag, våtmark, bryn och ängsmarker. Den valda
prioriteringen bedöms som ett bra val utifrån förutsättningen att en prioritering måste göras om
befolkningen ska tillåtas växa.

I översiktsplanen nämns också att vissa grönytor i Alsike och Knivsta kan komma att göras om
till mer välplanerade parker. Detta förslag kan innebära negativa konsekvenser för den
biologiska mångfalden om man med parker avser t ex klippta gräsmattor kantade av välrensade
rabatter. Men det är förstås också möjligt att planera parker med biologisk mångfald i åtanke,
vilket skulle kunna leda till mycket positiva konsekvenser för naturmiljön i tätorten.
Trycket på exploatering av sjönära mark har varit stort sedan lång tid tillbaka och de platser där
naturlig vegetation finns kvar i strandlägen är därför extra skyddsvärda. Runt Valloxen föreslår
den nya översiktsplanen att en strandpromenad ska anläggas runt sjön. Denna bedöms däremot
leda till negativa konsekvenser för naturmiljön jämfört med dagsläget, när naturmark omger
sjöns södra del. I nollalternativet ( FÖP) finns bostadsområden markerade ända fram till
strandkanten, så jämfört med nollalternativet innebär den nu planerade bebyggelsen samt
strandpromenad ingen större skillnad. Vid detaljplaneringen av hur strandpromenaden ska
placeras och utformas är det viktigt att djurens åtkomst till vattnet beaktas, liksom skyddsvärda
biotoper i strandområdet.
Biotopskydd
Generellt biotopskydd gäller för speciella typer av biotoper som är sällsynta och kan hysa hotade
arter, t ex åkerholmar, småvatten i jordbruksmark och stenmurar. I första hand ska alla åtgärder
som riskerar att skada en plats med biotopskydd undvikas, i andra hand kan dispens sökas,
vilket kan ges av länsstyrelsen i speciella fall. Risken för påverkan av biotopskyddade platser
bedöms inte skilja sig från nollalternativet.
Ekosystemtjänster
Generellt kan man säga att det produceras mer ekosystemtjänster där det finns mer växtlighet
än i bebyggda eller asfalterade områden, så ju mer som bebyggs desto minde produktion av
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ekosystemtjänster. Men det spelar stor roll hur man bygger. Att låta dagvatten infiltrera i marken
istället för att ledas bort i ledningar ger större förutsättning för markekosystemen att må bra,
framförallt om man inte byter ut all naturlig jord mot t ex sterilt grus. Att ge plats för
blommande växter i stadsmiljön ger förutsättningar för bin och andra insekter. Växtlighet som
upplevs fin i och kring bebyggelse påverkar människors humör, livsglädje och därmed hälsa.
Planens beskrivning av den bebyggda miljön bedöms ge förutsättningar för att komplettera
bebyggelsen med växtlighet som ger mervärde i form av ekosystemtjänster.

5.4

KULTURMILJÖ

5.4.1 FÖRUTSÄTTNINGAR
Knivsta kommun är en kulturbygd med lång historia, vilket har lämnat spår i landskapet. Det
finns gott om såväl välbevarade herrgårdsmiljöer som gårdar och enkla torp på mager jord.
Riksantikvarieämbetet har pekat ut vissa delar av kommunen som riksintresse för
kulturmiljövården. Planens konsekvenser för dessa områden beskrivs i kapitel 5.1 ovan.

Figur 8 Registrerade fornlämningar samt riksintresse för kulturmiljövård.
Knivsta och Alsike tätorter ligger inte inom riksintresse för kulturmiljövård, men hyser likväl ett
stort antal värdefulla kulturmiljöer i form av främst byggnader och gårdsmiljöer. I Knivsta
kommuns kulturmiljöprogram (2013) och i skriften Kulturmiljöer i Uppsala kommun (1989)
beskrivs Knivstas bebyggelsehistoria och ett antal värdekärnor lyfts fram. Ett stort antal
fornlämningar av olika slag finns registrerade av Riksantikvarieämbetet, dessa markeras som
punkter i Figur 8.
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5.4.2 PLANENS INNEHÅLL
Både de planerade utvecklingsområdena på landsbygden och förtätningen av Knivsta/ Alsike
berör områden som inkluderar ett stort antal fornlämningar och även i övrigt värdefulla
kulturmiljöer. I samband med planläggning av områden på landsbygden som ingår i
riksintresseområden för kulturmiljövården ska ett kulturmiljöprogram eller studie kring
kulturmiljön tas fram.
Med undantag av grönområden preciserar planen inga områden inom tätorterna som ska
undantas vid förtätning och utvidgning av bebyggelse.

5.4.3 PLANENS KONSEKVENSER
Översiktsplanens förslag på utveckling av Lagga, Spakbacken och Östuna, Husby-Långhundra
och området söder om Nor har även berörts i kapitlet om Riksintressen. Vassunda ligger inte
inom riksintresse, men det planerade utvecklingsområdet berör likväl många registrerade
fornlämningar. Eftersom detaljplan inte nödvändigtvis krävs för nybyggnation utanför
riksintresseområdet finns här en risk att hänsyn till kulturvärden missas i bygglovsprövningen,
eller att det i denna prövning inte är möjligt att på ett adekvat sätt pröva exploateringens
påverkan på kulturmiljön som helhet på den aktuella platsen. Jämfört med nollalternativet
innebär den nya planen att de mål som sattes upp i ÖP 2006 gällande utvecklig och efterföljande
planering för kulturmiljöerna, riskerar att tappas bort då de inte ersätts av liknande mål i den
nya ÖP.
I gällande fördjupade översiktsplan för Knivsta och Alsike tätort finns relativt detaljerade
beskrivningar av på vilket sätt kulturmiljöerna i olika delar av samhällena påverkas av planerad
exploatering och vilka åtgärder som kan vidtas för att minska risken för negativa konsekvenser.
Den nya ÖP innebär en mycket mer övergripande nivå av planering. Riktlinjer för byggande med
hänsyn till kulturmiljöer behöver tas fram omgående efter att den nya ÖP antagits, för att
undvika att förtätningen inte får negativa konsekvenser i detta avseende.
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5.5

FÖRORENAD MARK

5.5.1 FÖRUTSÄTTNINGAR
Knivsta är en kommun med förhållandevis små problem med gamla föroreningar i marken.
Eftersom det inte fanns så mycket tung industri här under 1900-talet och inte heller förorenande
malmframställning i äldre tid, finns det inga områden med riktigt allvarliga risker, sett ur ett
nationellt perspektiv. Det sågverksområde som har funnits i centrala Knivsta är numera sanerat.
Kommunen har kartlagt de flesta av de områden där man har identifierat att det skulle kunna
vara förorenat. Områdena har klassats med riskklass 1-4, där 1 är mycket stor risk och 4 är liten
risk.
De potentiellt förorenade områdena i kommunen är framförallt koncentrerade till Knivsta tätort
och de flesta objekt ligger inom industriområden samt i anslutning till järnvägen ( se Figur 9).
Endast två områden har fått klassningen mycket stor risk, det är plastindustrin Hiab Teknoflour i
Branthammar och Gredelby gamla skola, där det numera är bildemontering med verkstad och
åkeri. Det förekommer också potentiellt förorenade områden på landsbygden och i anslutning
till bostadsområden.

Figur 9 Potentiellt förorenad mark i Knivsta tätort.
Ansvaret för föroreningar i mark ligger i första hand på den som orsakat föroreningen. I många
fall kan dock det företag som en gång orsakade en förorening ha lagt ner och det kan vara
mycket svårt att utkräva ansvar när orsaken ligger långt tillbaka i tiden. När det inte finns en
förorenare som kan ta ansvar är det fastighetsägaren som är skyldig att sanera, om det behövs
för att hindra spridning av föroreningen. Vid stora, dyra saneringar förekommer det att
naturvårdsverket, länsstyrelsen, kommunen och fastighetsägaren delar på kostnaderna för
efterbehandling av marken.
För att avgöra om föroreningen inom ett potentiellt förorenat område är så allvarlig att det krävs
sanering, görs utredningar med riskklassning i flera steg. Oftast sker en inledande bedömning
utifrån de kunskaper som finns om vilken verksamhet som har bedrivits på platsen och vilka
kemikalier som har använts i verksamheten. Därefter kan en miljöteknisk markundersökning
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göras, där man analyserar prover av jord och markgrundvatten. Naturvårdsverket har fastställt
generella riktvärden för de flesta normalt förekommande kemiska ämnena i jord och med dem
som utgångspunkt tas beslut om sanering av fastigheten är nödvändig. Även om det inte sker en
spridning av föroreningen och den så att säga är ofarlig där den ligger, kan förorenade områden
orsaka stora problem när en fastighet ska bebyggas eller det av andra skäl blir aktuellt med
markarbeten i den förorenade jorden. Alla schakt- och grävarbeten i potentiellt förorenad mark
måste anmälas till kommunen och det finns strikta regler för hur uppgrävda massor får
hanteras.
5.5.2 PLANENS INNEHÅLL
Byggplatserna blir många under kommande år och sannolikt kommer en del av de kommande
nybyggena beröra områden som är misstänkt förorenade eller redan riskklassade som
förorenade områden ( se Figur 9).
Inom några delar av kommunen är det extra troligt att sådana områden kommer att beröras av
planens inriktning på ny bebyggelse och nya infrastrukturprojekt:






Nyetablering inom befintliga industriområden i Knivsta
Utbyggnad av ostkustbanan med 4 järnvägsspår genom Knivsta centrum.
Förtätning av bostäder inom vissa delar av Knivsta centralort
Ny bebyggelse inom vissa delar av Vassunda ( visas ej i Figur 9)
Ny bebyggelse inom vissa områden längs Björkkällevägen norr om Alsike (ej i Figur 9)

5.5.3 PLANENS KONSEKVENSER
De kända förorenade områden som finns i Knivsta kommun hyser föroreningar av relativt
begränsad mängd och farlighet. Det finns inom kommunen inga områden som är så förorenade
att nybyggnad på fastigheterna inte kan bli möjlig efter erforderlig sanering.
I framtagandet av detaljplaner och vid prövning av bygglov kontrolleras alltid lokaliseringen mot
databasen med potentiellt förorenade områden. När markarbeten ska utföras eller byggnader
uppföras nära ett objekt i detta register måste föroreningssituationen utredas i relation till den
planerade användningen av marken.
I vissa fall kan det vara acceptabelt att etablera en ny verksamhet inom ett lätt förorenat område,
om föroreningen inte riskerar att spridas från området, det kan till och med vara lämpligt från
hushållningsperspektiv att använda sådan mark istället för att bygga på jungfrulig mark. Det är
dock alltid oacceptabelt att påverka marken så att åtgärden riskerar att öka spridningen av en
förorening som finns i marken. I många fall måste marken därför saneras innan nybyggnation
kan ske.
Ingen av de förorenade områden som har identifierats i Knivsta bedöms vara av den typen att
byggnation inte är lämplig efter sanering av marken. Beroende på omfattningen av föroreningen
kan det däremot ibland vara ekonomiskt oförsvarbart att sanera ner till den nivå som krävs för
att bygga bostäder, då kan någon typ av verksamhetsområde, parkmark eller annan
markanvändning vara mer lämplig.

5.6

MILJÖKONSEKVENSER AV TRANSPORTER

5.6.1 FÖRUTSÄTTNINGAR
I detta kapitel behandlas olika typer av miljöpåverkan som uppkommer som en följd av
transporter, framförallt biltrafik. Flygtrafiken diskuteras inte i detta kapitel utan tas upp i
avsnittet om riksintressen.
Transporter påverkar människors hälsa och orsakar många typer av miljöproblem på både lokal
och global nivå. Här är några exempel.
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Partiklar och kolväten i avgaserna kan orsaka hälsoproblem som astma oh cancer.
Buller från bilar, lastbilar och tåg är störande för många människor.
Kväveoxider i avgaserna orsakar försurning av mark och vatten.
Marknära ozon leder till hälsoproblem (t ex astma) samt skadar skog och grödor.
Trafiken orsakar många olyckor som leder till skador och dödsfall (se kapitel 5.8).
Giftiga ämnen från däck, vägbeläggning och bromsbeläggning sprids via dagvatten till
naturen.
Bilåkning istället för gång eller cykling bidrar till hälsoproblem kopplade till brist på
motion.
Förbränning av bensin och diesel är en av de allra största orsakerna till växthuseffekten.

För luft och buller har regeringen fastställt miljökvalitetsnormer, MKN, dvs lagstadgade mål för
vilka nivåer av luftföroreningar som ska få förekomma i utomhusluft, respektive vilka
bullernivåer som ska tolereras. För luft finns det MKN för kvävedioxid/kväveoxider, partiklar
(PM10/PM2,5), marknära ozon, bensen, kolmonoxid, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren.
Miljökvalitetsnormen för buller är en slags målsättningsnorm, som innebär en strävan att
undvika skadliga effekter av buller på människors hälsa. Det är kommuner och myndigheter som
ansvarar för att MKN ska uppnås. Kommunerna kan upprätta åtgärdsprogram, men också ställa
de även krav på andra aktörer, som t ex bullrande industrier.

5.6.2 PLANENS INNEHÅLL
Översiktsplanens huvudinriktning är att Knivstas befolkning ska växa. Fler människor innebär i
princip alltid en ökning av antalet transporter. Med det sagt kan kommunens ställningstaganden
naturligtvis påverka hur mycket transportera kommer att öka, var ökningen sker och vilken typ
av transporter som ska tillåtas öka mer eller mindre än andra typer.
I planen finns en rad åtgärder som planeras för att hålla nere biltrafiken:

Ett uttalat mål att en ökande andel av befolkningen ska arbeta i Knivsta.

Trafikstrategin för Knivsta kommun 2014-2015 prioriterar gång- och cykeltrafik på
första plats, kollektivtrafik på andra plats och biltrafik på tredje plats.

Utbyggnad av gång- och cykelvägar planeras, bland annat från Knivsta tätort till Uppsala.
Mellan Alsike och Knivsta ska man i framtiden kunna cykla antingen längs järnvägen och
Knivstaån eller genom Boängsskogen.

Pendlingen till Stockholm och Uppsala med tåg är en av Knivstas största styrkor, men
det finns problem med pendlarparkeringar för tillresande från landsbygden. Kommunen
kommer att arbeta aktivt med att uppmuntra boende inom Knivsta tätort att gå eller
cykla till tågstationen och därmed låta parkeringsplatserna finnas tillgängliga för
tillresande som inte bor på gångavstånd.

Tung genomfartstrafik ska styras bort från Knivsta tätort.

Kommunen kommer att verka för att Trafikverket satsar på:
en pendeltågstation även i Alsike,
en cykelväg längs väg 255 mellan Knivsta och Uppsala,
bredare tunnel lunder E4 så att det får plats med gång- och cykelväg mot
Valloxen och Brunnbybadet
samt nya cykelvägar i Lagga.
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5.6.3 PLANENS KONSEKVENSER
Översiktsplanen har en tydlig ambition att minimera biltransporter och prioritera gång- cykeloch kollektivtrafik. Detta är mycket positivt från miljösynpunkt. Bilåkandet i Sverige har dock en
tydligt ökande trend och för att påverka människors beteende mot minskat bilåkande krävs
många olika åtgärder. Planens många förslag på åtgärder utgör ett brett spektrum av
möjligheter, från strategiska ställningstaganden som att medverka till fler arbetsplatser inom
kommunen, till mycket konkreta planer på cykelvägar,
Den övergripande strategin med förtätning av orterna Alsike och Knivsta, samt begränsad
utveckling inom några kyrkbyar där det finns kollektivtrafikförbindelse, ligger i linje med
ambitionen att minimera biltransporterna. I den täta småstaden kommer även arbetsplatser och
butiker att till stor del kunna nås utan bil. Även i nu gällande plandokument; ÖP 2006 och i FÖP
2012, finns ambitioner att minimera biltransporterna, men ställningstagandena i den nya ÖP
bedöms ännu mer tydliga. Med beaktande av att Sveriges och framför allt Stor-Stockholms
växande befolkning behöver bo någonstans även i nollalternativet, bedöms de föreslagna
strategierna och åtgärderna i nya ÖP medföra positiva konsekvenser jämfört med
nollalternativet.
Det föreligger i dagsläget inte mätdata på buller och luftföroreningar för att med siffror
redogöra för hur väl MKN uppnås i Knivsta kommun. Eftersom Knivsta trots den snabba
tillväxten är en relativt liten ort utan tung industri bedöms dock nya ÖP inte riskera att leda till
att någon MKN överskrids.

5.7

VATTEN

I VA-plan för Knivsta kommun, som är bilaga till översiktsplanen, beskrivs både nuläge och
framtidsplaner för dricksvatten, avlopp och dagvatten. Den nya dagvattenstrategi för Knivsta
kommun, som också är en bilaga till ÖP, beskriver planerna för omhändertagande av dagvatten
mer ingående.
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5.7.1 FÖRUTSÄTTNINGAR
Dricksvatten
Dricksvatten till Knivsta tätort och Alsike kommer från Mälaren via Görvälns vattenverk i Järfälla
Kommun. I kommunen finns också två mindre kommunala vattenverk, i Lagga kyrkby (60
personer anslutna) och i Vassunda (ca 15 personer och en skola anslutna). I övriga delar av
kommunen får invånarna dricksvatten från enskilda vattentäkter.
Dricksvattenledningen från Järfälla har god kapacitet även för en ökad befolkning, men ett
problem är att systemet är sårbart eftersom det bara finns en ledning från Märsta och det finns
ingen reservvattentäkt om något skulle hända med denna ledning. I både Lagga och Vassunda
tas dricksvatten till vattenverken från borrade brunnar och det finns inte kapacitet att ansluta
ytterligare hushåll till dessa vattentäkter.
Dagvatten
Dagvatten är tillfälliga flöden av framförallt regnvatten och smältvatten. När dagvatten avrinner
från tak, vägar, industriområden och andra ytor där det finns föroreningar spolas dessa med och
hamnar så småningom i vattendrag, sjöar, mark eller grundvatten. Föroreningar i dagvatten är
ett problem som har uppmärksammats i växande grad de senaste decennierna och därmed har
även metoderna för rening av dagvatten utvecklats. Det finns många fördelar med lokalt
omhändertagande av dagvatten, dvs att inte leda dagvatten till spillvattennätet och stora
reningsverk. Dels har dagvattnet en helt annan sammansättning jämfört med avloppsvattnet,
varför en sammanblandning tenderar att sänka reningseffekten i avloppsreningsverket, dels kan
nederbördsvattnet behövas på plats för växtligheten.
Idag leds dagvatten från många fastigheter i Knivsta tätort till ett kommunalt dagvattennät som
egentligen bara är dimensionerat för dagvatten från gatorna. Huvuddelen av dagvattnet från den
befintliga bebyggelsen och vägarna går ut orenat i Knivstaån eller Valloxen. Det finns ca fem
dammar för rening av dagvatten, främst i Alsike, samt ett antal fördröjningsmagasin.

Avloppsvatten
Avloppsvattnet från tätorterna Knivsta och Alsike behandlas i Knivsta reningsverk med cirka 11
000 personer anslutna. Reningsverkets kapacitet är begränsad till högst 13 000 personer och
med den växande befolkningen förväntas dess kapacitetstak nås inom de närmaste åren.
Utanför tätorterna finns kommunala avloppsreningsverk i Vassunda , Lagga och Västersjö samt
ca 2000 enskilda avloppsanläggningar. En stor del av de enskilda avloppsanläggningarna
uppfyller inte gällande krav på fosforrening och kommunen har därför utfört ett stort arbete
under flera år, med att inventera anläggningar och ställa krav på förbättringar.
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Styrmedel för vattenkvalitet
Påverkan på sjöar, vattendrag och grundvatten kan bero på många olika orsaker. Några stora
källor till förorening av yt- och grundvatten är utläckage av näringsämnen från jordbruk,
förorenat dagvatten från vägar och bebyggelse samt utsläpp av sanitärt och industriellt
avloppsvatten. Även nedfall orsakade av luftföroreningar är starkt bidragande till exempelvis
försurningen av sjöar och vattendrag.
Allt sedan EU:s vattendirektiv beslutades 2000 har först länsstyrelserna och sedan
vattenmyndigheterna arbetat med att statusklassa alla någorlunda stora sjöar, bäckar, åar ,
havsvikar och grundvattenförekomster. Varje vattenförekomst har bedömts utifrån tydliga
kriterier som t ex hur mycket miljögifter som finns i vattnet, hur näringsförhållandena ser ut, hur
fisk och bottenfauna mår och om vattenförekomsten är mycket påverkad av dammar eller andra
anläggningar.
I Svensk lag har EU-direktivets mål implementerats i form av miljökvalitetsnormer, MKN, för
vatten. Det övergripande målet har varit att alla vattenförekomster skulle uppnå god kemisk och
ekologisk status till år 2015, men det årtalet har nu flyttats fram till 2021 och i vissa fall 2027,
för de vattenförekomster som inte lyckades uppnå målet till 2015.
Det är inte tillåtet att utföra åtgärder som kan leda till att statusen för en vattenförekomst
försämras. Om en sjö t ex har problem med övergödning, är det inte möjligt att få ett nytt
tillstånd att släppa ut avloppsvatten som innehåller näringsämnen i sjön. Myndigheterna och
domstolarna har under de senaste åren skärpt praxis gällande kravet på att principen om ickeförsämring ska gälla.

Figur 10 Grundvatten och planerad utbyggnad av kommunalt VA i Knivsta kommun.
Status för sjöar, vattendrag och grundvatten i Knivsta
Alla åar och bäckar i Knivsta kommun rinner så småningom ut i Mälaren. I västar delen av
kommunen rinner vattendragen till Branthammarsån eller direkt ut i Mälaren. Genom den
centrala delen av kommunen rinner Pingla ström från Lunsen ned i Knivstaån- Lövstaån , via
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Valloxen och Säbysjön ut till Mälarviken Garnsviken i Sigtuna kommun. Från kommunens östra
del rinner vattendragen till Storån och Fyrisån innan det når Mälaren.
Nästan alla åar och sjöar har problem med övergödning, främst p g a utsläpp från jordbruk och
enskilda avlopp. Knivstaån och Valloxen är även påverkade av dagvatten från Knivsta tätort.
Endast en ytvattenförekomst har av vattenmyndigheten fått klassningen God ekologisk status,
övriga har Måttlig ekologisk status, utom Valloxen som har Otillfredsställande ekologisk status.
Klassningen av en sjös eller ett vattendrags morfologiska tillstånd är ett mått på hur påverkat
flödet, formen, närområdet och svämplanet är av mänsklig aktivitet. Svämplanet runt
vattenförekomsten är det område som täcks av vatten när det är högt vattenstånd eller högt
flöde. Inom svämplanet trivs flora och fanua som är speciellt anpassade till att leva nära vatten.
Statusen för närområde och svämplan beror på i vilken grad de utgörs av naturmark och i vilken
grad de ligger inom bebyggt område eller jordbruksmark. Om andelen exploaterad mark kring
ett vattendrag ökar kan det leda till försämring av vattendragets status, vilket i så fall skulle
strida mot EU:s vattendirektiv. I Figur 11 syns utbredningen av svämplanen runt sjöar och
vattendrag inom den centrala delen av Knivsta kommun. För Valloxen har svämplanets struktur
och funktion måttlig status. För Lövstaåns olika delar är statusen för svämplanet dålig respektive
otillfredsställande, vilket beror på att över 70 % av vattendragets närområde utgörs av brukad
mark eller anlagda ytor.

Figur 11 Utbredning av svämplan runt sjöar och vattendrag i centrala Knivsta.
Knivsta kommun genomkorsas av två större åsar som är kommunens största och viktigaste
grundvattenmagasin. Uppsalaåsen går i nord-sydlig riktning utefter Ekolns östra strand och
Östunaåsen löper utefter Storåns dalgång, se Figur 10. De grundvattenförekomster i Knivsta
kommun som har klassats av Vattenmyndigheten har statusen God Kemisk status och God
kvantitativ status.
Vattenmyndigheten har tagit fram en förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt med
åtgärdsprogram för 2016-202. I programmet finns åtta åtgärder som kommunerna har ansvar
för att genomföra, se Tabell 2.
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Tabell 2. Åtgärder som kommunerna ska genomföra enligt Åtgärdsprogrammet för Norra Östersjöns
vattendistrikt, 2016-2021.
1

Bedriva tillsyn enligt miljöbalken inom sina verksamhetsområden, avseende
verksamheter som påverkar vattenförekomster, i sådan omfattning att
miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Åtgärden ska medföra att det för sådana
verksamheter ställs krav på åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för
vatten kan följas.

2

Bedriva tillsyn så att
a) utsläppen av kväve och fosfor från jordbruk och hästhållning minskas samt att
b) tillförseln av växtskyddsmedel minskar,
till vattenförekomster där det finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte
kan följas på grund av sådan påverkan. Åtgärden ska medföra att det för berörda
verksamheter ställs krav på åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för
vatten kan följas.

3

Prioritera och genomföra sin tillsyn så att de ställer de krav som behövs för att
utsläppen av näringsämnen och prioriterade och särskilda förorenande ämnen från
a) avloppsledningsnät och
b) avloppsreningsverk
minskar till vattenförekomster där det finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för
vatten inte kan följas på grund av sådan påverkan.

4

Säkerställa minskade utsläpp från enskilda avlopp, genom:
a) att ställa krav på begränsade utsläpp av fosfor och kväve där det behövs för att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas,
b) att prioritera tillsynen av enskilda avlopp för att miljökvalitetsnormerna för vatten
ska kunna följas

5

Säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida
dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt
a) anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter som
försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn
b) göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens införande
och vid behov revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så
att tillräckligt skydd uppnås,
c) bedriva systematisk och regelbunden tillsyn över vattenskyddsområden,
d) uppdatera översiktsplanerna med regionala vattenförsörjningsplaner,
e) säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt-och grundvattentäkter har tillstånd för
vattenuttag.

6

Genomföra sin översikts- och detaljplanering samt prövning enligt plan- och bygglagen
så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.

7

Upprätta och utveckla vatten- och avloppsvattenplaner för att miljökvalitetsnormerna
för vatten ska kunna följas.

8

Utveckla planer för hur dagvatten ska hanteras inom kommunen med avseende på
kvantitet och kvalitet. Dagvattenplanerna ska bidra till att de åtgärder vidtas som
behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.

Strandskydd gäller runt alla sjöar och vattendrag, vilket innebär att ingen nybyggnation, varken
av hus, vägar eller andra anläggningar är tillåten inom 100 m och i vissa fall 200 eller 300 m
från stranden. Syftet med strandskyddet är både att bevara möjligheten för allmänheten att ha
tillträde till vattenområden och att skydda miljön i strandzonen och vattnet. Det finns
möjligheter att söka dispens från förbudet, men avsikten med strandskyddsbestämmelserna är
att kommun och länsstyrelse ska vara restriktiva med att ge dispens.
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5.7.2 PLANENS INNEHÅLL
Dricksvatten
Enligt VA-planen finns det god kapacitet för utökad distribution till Knivsta från Görvälns
vattenverk. Man har dock identifierat ett problem med sårbarhet eftersom det bara finns en
ledning mellan Märsta och Knivsta. Norrvatten arbetar med att ta fram en reservvattenförsörjning som beräknas vara färdigställd mellan 2020 och 2025.
Dagvatten
Till översiktsplanen hör en Dagvattenstrategi, som är framtagen med syfte att arbeta fram en
långsiktigt hållbar dagvattenhantering när befolkningen växer och bebyggelsen förtätas.
De övergripande målen för dagvattenhanteringen i Knivsta är:
1. Dagvattenhanteringen ska inte försämra vattenkvaliteten i Knivstas sjöar och vattendrag.
2. Vattnets naturliga rörelse och grundvattennivån ska påverkas så lite som möjligt av
stadsbyggandet.
3. Stadsbyggandet och dagvattenhanteringen ska vara anpassade efter ökande
nederbördsmängder så att skador på allmänna och enskilda intressen minimeras.
4. Dagvattenhanteringen ska bidra till en attraktiv stadsmiljö.
5. Dagvattenanläggningar ska utformas så att de gynnar så många ekosystemtjänster som
möjligt.
6. Dagvattenhanteringen ska vara kostnadseffektiv
För att uppnå målen ska man arbeta enligt följande övergripande strategier:







Anpassa både bebyggelse och dagvattenhantering efter platsens förutsättningar.
Säkerställ höjdsättning av bebyggelse och annan infrastruktur så att konsekvenserna av
översvämningar minimeras.
Ta hand om dagvatten så nära källan som möjligt genom att dagvattnet infiltreras, renas
och fördröjs på respektive fastighet.
Efterlikna vattnets naturliga rörelse och naturliga reningsprocesser så långt det är
möjligt. Utnyttja mark och vegetation för fördröjning och rening.
Utnyttja marken så effektivt som möjligt genom att utforma grönstruktur och
dagvattenhantering tillsammans, och genom att säkerställa att dagvattenanläggningar
ger så många ekosystemtjänster som möjligt, inkl. estetiska värden och rekreation.
Arbeta enligt rutiner som säkerställer att dagvatten hanteras sammanhängande genom
hela planeringsprocessen från översiktsplanering till drift och underhåll av färdig
anläggning, och att berörda aktörer medverkar i rätt skede av processen. Ansvar för
dagvattenanläggningarna ska definieras tidigt i planeringsprocessen i samarbete mellan
berörda parter

Avlopp
Eftersom befolkningen i Knivsta förutspås öka och kapaciteten i Knivsta reningsverk är mycket
begränsad, kommer åtgärder att behöva vidtas mycket snart. Flera olika alternativ har utretts
efter att ha analyserat för- och nackdelar har man bedömt att i första hand satsa på en
anslutning till Käppala reningsverk som ligger på Lidingö. I andra hand är utbyggnad av Knivsta
reningsverk ett möjligt alternativ. Eftersom byggandet av en överföringsledning till
Käppalaverket via Märsta tar flera år att genomföra utreds också om det är möjligt att
genomföra enklare kapacitetshöjande åtgärder på Knivsta reningsverk. Möjligen kan det även
finnas andra tillfälliga lösningar som kan göras för att inte reningsverket ska begränsa
möjligheten till nybyggnation i kommunen.
Från Käppalaverket släpps det renade avloppsvattnet ut i Askrikefjärden, en vattenförekomst
med ID SE592290-181600. Fjärden omfattar ett stort vattenområde på ca 34 km2 norr och
väster om Lidingö samt vidare österut. Den ekologiska statusen är klassad som måttlig, baserat
på kvalitetsfaktorerna bottenfauna och växtplankton. Även statusen avseende ljusförhållanden
och näringsämnen har klassats som måttlig. Den kemiska statusen är otillfredsställande, baserat
på förhöjda halter av kvicksilver, antracen, bromerad difenyleter och tributyltenn. De
påverkaskällor som anges i VISS är förutom Käppalaverket; industrier, urban markanvändning,
Uppdrag: 276216, MKB för översiktsplan Knivsta kommun
Beställare: Knivsta kommun

2017-11-27

O:\gav\276216\N\_Text\MKB antagandehandling 2017-11-17.docx

33(47)

jordbruk, enskilda avlopp, gammal industrimark och atmosfärisk deposition. I verkets
miljötillstånd regleras hur mycket avloppsvatten som får tas emot samt maximala mängder och
halter av näringsämnen och organiskt material som får släppas ut. Villkoren är fastställda av
länsstyrelsen, miljödomstolen samt miljööverdomstolen.
I Knivsta kommuns VA-plan, som är en bilaga till Översiktsplanen, beskrivs hur kommunen
arbetar med planering av utbyggnad av kommunalt VA till områden som idag endast har
enskilda avlopp. I Figur 10 redovisas områden som har bedömts prioriterade att ansluta till det
kommunala nätet på kort och lång sikt. I en första etapp ska Nor och Gamla Alsike, som idag har
problem med dåliga system, prioriteras för anslutning till kommunalt VA. Möjligheten att lösa
vattenförsörjningen och avloppshanteringen på ett tillfredsställande sätt ska vara en
förutsättning för att få bygglov för nybyggnation.
Sjöar, vattendrag och grundvatten
Mälaren berörs endast indirekt av planen. Det planeras inte för ny bebyggelse av bostäder eller
verksamheter längs Mälaren, utan riktlinjerna blir samma som för övriga landsbygden, att
nybyggnation endast tillåts i begränsad omfattning. Runt sjön Valloxen kommer bebyggelsen att
krypa närmare sjön, men det kommer även att reserveras plats för en ny strandpromenad.
Verksamhetsområdet Ar kommer att utvecklas norrut vilket berör Lövstaån norr om Valloxen.
Knivstaån, som rinner genom Alsike och Knivsta berörs av planerad förtätning av centralorterna,
men mellan orterna går bäcken i det område som är avsatt som grönområde. Storån kan beröras
av utvecklingsområdet Lagga.

Figur 12 Utsnitt ur översiktsplan. Strandpromenad planeras runt västra delen av Valloxen.
Svämplan och närområde runt främst Valloxen, Lövstaån och Knivstaån ligger inom områden
med planerad förtätning. För att säkerställa att tillräcklig hänsyn tas till de särskilda naturvärden
som kan finnas inom svämplanen finns en strategi angiven i ÖP.
”Vid framtagande av en ny detaljplan för bebyggelse, väg eller annan anläggning närmare än
30 meter från en sjö eller ett vattendrag*, ska en inventering av naturvärden genomföras och
utformningen av den planerade bebyggelsen eller anläggningen ska om möjligt anpassas med
syfte att bevara de identifierade naturvärden och ekosystemtjänster som är knutna till sjön/
vattendraget. I de fall detaljplan saknas ska samma krav ställas i beslut om
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strandskyddsdispens.”
(* med vattendrag avses de som räkans som vattenförekomster enligt VISS)
Grundvattenförekomsterna berörs till mycket liten del av planen, ingen exploatering planeras i
nordväst i anslutning till Uppsalaåsen och endast utvecklingsområdena Lagga och HusbyLånghundra ligger i anslutning till Östunaåsen.

5.7.3 PLANENS KONSEKVENSER
Dricksvatten
Den kommunala dricksvattenförsörjningen fungerar väl idag och det finns kapacitet för den
planerade befolkningsökningen. Med succesiv utbyggnad av det kommunala VA-nätet utanför
centralorterna kommer god dricksvattenkvalitet att garanteras för ännu fler. VA-planen
innehåller en plan att komplettera dagens system med en reservvattentäkt, vilket bedöms
innebära mycket positiva konsekvenser.
Dagvatten
I VA-planen och dagvattenstrategin identifieras problem med att mycket dagvatten från vägar
och bebyggelse idag leds ut orenat i vattendrag. Den nya dagvattenstrategin, som ingår i
översiktsplanen, ställer tydliga krav på förbättringar, främst vid nybyggnation men även vid
ombyggnad av befintliga dagvattensystem. Dagvatten kommer framöver att tas omhand, i första
hand lokalt genom infiltration, rening och fördröjning på respektive fastighet. De föreslagna
metoderna bedöms även innebära en avsevärt förbättrad beredskap för framtida
klimatförändringar med fler skyfall och mer varierande flöden. Dagvattenstrategin innehåller få
konkreta åtgärder för förbättring av befintliga system, detta kommer kommunen att arbeta
vidare med. Utan kraftiga åtgärder även inom befintlig bebyggelse riskerar den snabba
utbyggnaden av tätorten att leda till ökade problem för sjöar och vattendrag i kommunen, trots
goda intentioner i dagvattenstrategin. Med kraftfulla åtgärder för dagvattnet inom både nya och
befintliga områden finns däremot goda möjligheter till en minskning av problemen med
föroreningsbelastning på sjöar och vattendrag i kommunen.
Avlopp
Genom VA-planen finns det nu en genomarbetad plan för förbättringsåtgärder i områden med
dåliga avloppsanläggningar. De mest prioriterade åtgärderna kommer att utföras under 20172021och därefter sträcker sig planen fram till 2036. Den planerade utbyggnaden av kommunalt
VA och de planerade förbättringarna av reningsverken förväntas leda till minskad belastning av
näringsämnen till vattendragen som idag tar emot det renade avloppet. Även Mälaren, dit alla
vattendrag leder, kommer att påverkas positivt.
Den stora förväntade befolkningsökningen innebär en klar risk att kapacitetstaket för Knivsta
avloppsreningsverk nås inom bara några år. De åtgärder som har diskuterats: ombyggnad,
utbyggnad eller överföringsledning till Käppalaverket, kan ta flera år att genomföra och riskerar
att inte hinna färdigställas innan kapacitetstaket nås. Konsekvenserna av denna risk skulle kunna
vara att anslutningen av enskilda avlopp med dålig reningseffekt måste skjutas på framtiden, att
Knivsta reningsverk blir överbelastat och då inte uppnår god reningseffekt eller att
nybyggnationer av bostäder måste stoppas.
Överledning av Knivstas avloppsvatten till Käppalaverket innebär att mängden renat
avloppsvatten som släpps ut från Käppalaverket till Askrikefjärden ökar. De villkor som gäller
enligt verkets miljötillstånd måste klaras även om fler personer ansluts till verket. Sannolikt finns
idag en negativ påverkan från reningsverket på Askrikefjärden. Då denna är prövad av
miljödomstolen och miljööverdomstolen och en anslutning av Knivsta inte får innebära
överskridande av utsläppsvillkoren, bör denna påverkan ses som acceptabel i sammanhanget.
Sjöar och vattendrag
I ÖP 2006 planerades utredning av mer bostadsbebyggelse vid Mälaren söder om Kyrkviken
samt en eventuell utbyggnad av Västersjö. Med tanke på problemen att lösa avloppsfrågan på ett
tillfredställande sätt bedöms det som positivt för Mälaren att denna utbyggnad inte finns med i
nya översiktsplanen.
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Storån, som rinner tvärs genom Knivsta kommun, berörs av den planerade utvecklingen av
Lagga. Dessa planer fanns även i ÖP 2006 och eftersom nybyggnation planeras i relativt
begränsad omfattning, bedöms planerna inte innebära negativa konsekvenser jämfört med
nollalternativet.
I gällande FÖP (Fördjupad översiktsplan för Knivsta och Alsike tätorter, 2012) redovisas planer
på förtätning och nya bostadsområden på sydöstra sidan om Valloxen, till viss del ända fram till
strandkanten. I översiktsplanen planeras också bebyggelse på den sydöstra sidan, men en
strandpromenad kommer att anläggas närmast vattnet. Längs Valloxens norra strand fanns inga
planer på ytterligare exploatering i FÖP. I den nya planen medges förtätning inom detta område,
men närmast sjön kommer sannolikt inte så mycket att hända eftersom här redan finns
villabebyggelse. Påverkan på vattnet från bebyggelse bedöms bli samma i nya ÖP som i
nollalternativet.
Norr om Valloxen rinner Lövstaån parallellt med E4 genom det område där verksamhetsområdet
Ar planeras växa norrut längs motorvägen. Ån rinner i detta område i ett dike genom
jordbruksmark och är även delvis kulverterad. I VISS ( vatteninformationssystem Sverige) anges
att bäcken är kraftigt hydromorfologiskt påverkad. En utbyggnad av Ar industriområde enligt
planen skulle innebära att diket kommer att gå genom ett verksamhetsområde istället för genom
jordbruksmark och eventuellt kulverteras ytterligare. Detta bedöms medföra en viss försämring
för bäckens möjlighet att hysa naturlig fauna, men hur bäckens status påverkas bedöms främst
bero på hur påverkan från dagvatten blir. Vägdagvatten innehåller alltid föroreningar från däck,
oljespill och andra kemikalier. Dagvatten från verksamhetsområdet beror i övrigt helt på vilka
företag som kommer att etableras i området. För att Lövstaåns ekologiska status inte ska
försämras är det helt avgörande att det ställs mycket höga krav på dagvattenhantering i
kommande detaljplaner. Utsläpp av avloppsvatten till Lövstaån bedöms som uteslutet.

Lövstaån går i dike
genom jordbruksmark

Här är bäcken
kulverterad ca 300 m

Figur 13 Lövstaån norr om Valloxen. Industriområdet Ar planeras få expandera norrut.
Knivstaån, som idag inte är ett klassad som vattenförekomst i VISS, men kommer att bli det
inom kort, har stora värden främst estetiskt i stadsmiljön. Förtätning av bebyggelsen runt ån
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riskerar att ge negativa konsekvenser för vattenmiljön om föroreningar från dagvatten tillåts nå
vattendraget. Arbetet med att ta fram ett lokalt åtgärdsprogram för Knivstaån har påbörjats i
slutet av 2017.
Den strategi med naturinventering inom vattens närområden, som planen anger för att
exploatering och förtätning inte ska innebära en försämrad status för det morfologiska
tillståndet, bedöms ge en rimlig skyddsnivå för att säkerställa att möjligheten att uppnå MKN
inte försvåras.
För alla sjöar och vattendrag som berörs av exploateringsplanerna gäller att dagvattenhanteringen är den enskilt viktigaste faktorn för att förhindra negativa effekter. Om
dagvattenstrategin kompletteras med åtgärder för minskad direktavrinning från alla redan
bebyggda områden bedöms utbyggnad av nya områden kunna ske utan att det totalt sett leder
till ökad belastning av föroreningar på sjöar och vattendrag.
Grundvatten
De prioriterade utvecklingsområdena Alsike och Knivsta centralorter, berör inte några viktiga
grundvattenförekomster. Utvecklingsområdena Lagga och Husby-Långhundra ligger delvis på
Östunaåsen som leder grundvatten under Storåns dalgång. Eftersom nybyggnation i dessa
områden förväntas ske succesivt och i begränsad omfattning bedöms planen inte innebära
någon risk grundvattnet påverkas negativt.
Samlad bedömning vatten
I Knivsta och Alsike kommer den stora ökningen av bebyggda och hårdgjorda ytor innebär att
sjöar och vattendrag riskerar att påverkas negativt av föroreningar och grumling via dagvatten
och av snabbare avrinning vilket leder till större risk för både översvämning och uttorkning. På
landsbygden och i minde samhällen är det främst utsläpp av bristfälligt renat vatten från
enskilda avloppsanläggningar som riskerar att öka när befolkningen ökar.
Tack vare satsningar på dagvattenstrategi, utbyggnad av allmänt VA i problemområden med
enskilda avlopp samt på sikt stängning eller nybyggnad av Knivsta reningsverk, finns goda
förhoppningar om att försämring av vattenkvalitén helt kan undvikas och att statusen för de
övergödda vattendragen till och med kan förbättras.
Planen som helhet bedöms ligga i linje med kommunens ansvar enligt Vattenmyndighetens
åtgärdsprogram och är ett steg i rätt riktning mot uppfyllelse av miljökvalitetsnormerna.
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5.8

RISK OCH SÄKERHET

5.8.1 FÖRUTSÄTTNINGAR
I detta kapitel behandlas olycksrisker som påverkas av kommunen översiktsplanering. De risker
som tas upp är trafikolyckor inklusive olyckor vid transport av farligt samt framkomlighet för
räddningstjänsten. Risk för skred och översvämningar berörs kort. Vidare diskuteras
anläggningar med skyddsavstånd, som järnväg, kraftledningar och miljöfarlig verksamhet.
Farligt gods transporteras idag huvudsakligen på E4, Väg 77, väg 273 samt på järnväg,
Ostkustbanan. På väg 77 går den största delen av transporterna genom den västra delen av
kommunen, på väg från hamnen i Norrtälje till E4. En mindre del fortsätter på väg 77 genom
Knivsta tätort till E18. Trafikverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
rekommenderar säkerhetsavstånd för bebyggelse vid transportleder för farligt gods.
Skyddsavstånd för miljöfarlig verksamhet beslutas normalt från fall till fall i respektive
anläggnings miljötillstånd. För kraftledningar finns rekommenderade skyddsavstånd som beror
på ledningens spänning och på vilken typ av byggnad det gäller.

5.8.2 PLANENS INNEHÅLL
Den förväntade befolkningsökningen i Knivsta kommun under planperioden kommer att
medföra ökad trafik på många vägar, det gäller såväl personbilar som bussar, lastbilar och
arbetsfordon. Ökad trafikmängd innebär en ökad risk för alla typer av trafikolyckor. För att
minimera ökningen av biltrafiken planerar Knivsta kommun satsningar på gång- och cykelvägar
och kollektivtrafik.
Ökade trafikmängder tillsammans med planerad stängning av plankorsningen där Knivstavägen
korsar ostkustbanan centralt i Knivsta, skulle kunna förlänga insatstiderna för räddningstjänsten
vid utryckning till områdena väster om järnvägen. Efter att denna risk har uppmärksammats har
Trafikverket och kommunen beslutat att utryckningsfordon får använda den gamla
plankorsningen, som kommer att finnas kvar med vara bommad.
Av de huvudsakliga transportlederna för farligt gods berörs främst Ostkustbanan genom Knivsta
och Alsike tätorter, samt väg 77 mellan E4 och Spakbacken, av den nya ÖP. Enligt planen ska
kommunen verka för att styra om den tunga trafik som idag går genom Knivsta tätort, varav en
del transporterar farligt gods. Tung trafik från Norrtälje som kommer på väg 77 västerifrån ska
köra upp på E4 och sedan eventuellt mot väg 267 vid Rotebro för att nå E18.
Översiktsplanen beskriver att kommunen ska verka för att mindre kraftledningar grävs ner
istället för att gå som luftledningar, varpå skyddsavstånden kan minskas och ytor frigöras för
bebyggelse.
5.8.3 PLANENS KONSEKVENSER
Att en ökad trafikmängd innebär ökad risk för trafikolyckor är ofrånkomligt, men det finns
mycket som kan göras för att minimera riskerna. Knivsta kommun arbetar med detta på flera
olika plan. Kommunen planerar för att hålla nere trafikökningen genom satsning på
kollektivtrafik, cykelvägar och en tät stad med korta avstånd. En förebyggande åtgärd mot
olyckor med oskyddade trafikanter är att bygga säkra gång- och cykelvägar som är gena och
därmed mer attraktiva än att cykla på en bilväg. En annan viktig åtgärd är att se till att
transporter med farligt gods som ska från Norrtälje till E18 inte tar vägen genom Knivsta tätort.
Kommunen samarbetar med grannkommunerna för att hitta bra lösningar på detta problem.
Vid etablering av bostäder längs vägen mellan E4 och Spakbacken behöver skyddsavstånd med
avseende på farligt gods beaktas.
Längs Ostkustbanan genom Knivsta och Alsike finns idag en hel del bebyggelse som ligger
relativt nära järnvägen, sannolikt inom rekommenderade säkerhetsavstånd. Det finns också
obebyggda ytor som skulle kunna vara intressanta för nybyggnation när staden förtätas. Hur
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man ska se frågan om skyddsavstånden till järnvägen riskerar att bli en intressekonflikt i
sammanhanget. Översiktsplanen sägs att rådande regler för säkerhetsavstånd som
rekommenderas av Trafikverket och Myndigheten för samhällsskydd bör beaktas vid byggande
nära järnvägen. Översiktsplanen svarar inte på frågan hur avvägning mellan risk och
exploatering ska göras, varför denna fråga måste behandlas i kommande detaljplaner eller andra
strategiska ställningstaganden från kommunen.
Skyddsområden runt miljöfarlig verksamhet bör hanteras från fall till fall utifrån de aktuella
risker som kan finnas i verksamheterna. I gällande fördjupad översiktsplan för Knivsta och Alsike
finns stora skyddsområden utritade runt t ex återvinningscentralen vid Gredelbyleden och
avloppsreningsverket. Skyddsavstånden är hämtade från en rapport av Boverket från1995. Dessa
skyddsavstånd bedöms inte längre relevanta, eftersom de bygger på föråldrade antaganden om
verksamheternas risker. T ex innefattade en typisk avfallsanläggning 1995 en deponi med
hantering av deponigas och stora risker för brand i deponi med farlig gasutveckling. En modern
återvinningscentral med sorterade avfallsfraktioner i containrar medför inte alls samma risker
och bör därför inte heller ges samma skyddsområde.
Översiktsplanen innehåller ingen fullständig kartläggning av vilka kraftledningar som bör omges
av skyddsområden med restriktioner för bebyggelse. Längs E4 går en 400 kV
högspänningsledning, där rekommendationen från Svenska kraftnät är att människor inte bör
vistas inom 130 m. Gällande mindre kraftledningar verkar kommunen för nedgrävning, med
syfte att skyddsavståndet för bebyggelse då kan minskas betydligt.
Räddningstjänstens placering bedöms lämplig; vid en väg med bra standard och centralt inom
det område som kommer att byggas ut till en stor tätort Alsike-Knivsta. Ökad trafikbelastning på
vägarna i tätorterna kan dock leda till köbildning som förlänger insatstiderna vid en brand eller
annan olycka. Genom att utryckningsfordon även i framtiden ska ha möjlighet att passera
järnvägen via plankorsningen på Knivstavägen bedöms planen endast medföra en liten negativ
påverkan avseende insatstider.

Det som skiljer planen från nollalternativet avseende olycksrisker är främst att FÖP för Knivsta
och Alsike tätorter innehåller mer detaljerade riktlinjer för hur risker ska hanteras i planeringen
av markanvändningen, medan den nya ÖP är mer översiktlig. Även i FÖP fanns dock förslag på
ny bebyggelse markerad inom säkerhetsavstånd från ostkustbanan, kraftledningar och
miljöfarlig verksamhet.
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Sammantaget bedöms Knivsta kommuns olycksförebyggande arbete täcka in de risker som har
identifierats. Arbetet med att styra bort transporter av farligt gods från Knivsta tätort har ännu
inte gett resultat och det finns idag inga tydliga riktlinjer för hur avvägningar ska göras när mark
inom säkerhetsavstånd för järnväg och miljöfarliga anläggningar ska bebyggas.

6

HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER

6.1.1 FÖRUTSÄTTNINGAR
Hushållning med naturresurser är en grundläggande princip i svensk miljölagstiftning, vilket
bland annat uttrycks i hushållningsprincipen i Miljöbalkens andra kapitel. Naturresurser kan vara
råvaror, energi, mark och vatten. Hushållning med icke förnybara, ändliga resurser är förstås
allra viktigast.
De naturresurser som främst berörs av den nya översiktsplanen är mark och vatten. Mark är en
ändlig resurs och i synnerhet jordbruksmark är en jämförelsevis sällsynt typ av mark i vårt land.
Bördig, brukbar jordbruksmark kan i princip endast nyskapas efter nästa istid när sand- och
lerjord sedimenterar vid avsmältningen, varför denna typ av mark är både ytterst begränsad och
ytterst livsnödvändig.

6.1.2 PLANENS INNEHÅLL
Planens huvuddrag är förtätning i första hand, men även utbyggnad av bostäder och
verksamhetsområden utanför befintlig bebyggelse planeras.
Inom följande områden planeras bebyggelse där det idag finns jordbruksmark:

Verksamhetsområdet Ar ska utvidgas mot norr längs E4.

Nordost om befintlig bebyggelse i Alsike

Området mellan Alsike och Knivsta på västra sidan järnvägen

Övriga utkanter av Alsike och Knivsta.
Vid nybyggnation på landsbygden anger planen att exploatering av åkermark och produktiv
skogsmark samt intill beten ska undvikas i största möjliga utsträckning. Det framgår dock inte
av planen hur det ska säkerställas att sådan exploatering förhindras.
Översiktsplanen innehåller inte några planer på ytterligare ianspråktagande av vattenområden
eller utnyttjande av grundvattenmagasin.
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6.1.3 PLANENS KONSEKVENSER
Miljökonsekvenserna av byggande på jordbruksmark är stora, eftersom matjord schaktas bort,
asfalteras över och ofta förorenas av t ex biltrafik. Det är rimligt att anta att jordbruksmark som
en gång bebyggs inte kommer att kunna användas för matproduktion i framtiden.
Trots detta konstaterande och trots att flera av de planerade markområdena inte fanns med i nu
gällande planer (nollalternativet), bedöms ställningstagandena i den nya ÖP:n innebära relativt
god hushållning med naturresurser. Även i nollalternativet måste Sveriges ökande befolkning bo
någonstans. Förutsatt att bostäder och arbetsplatser behöver byggas i de områden där
tillväxttrycket är som högst, bedöms utnyttjande av jordbruksmark inte helt kunna undvikas.
Planens tydliga ambition att i första hand förtäta befintlig tätortsbebyggelse och undvika
exploatering av de viktigaste grönstråken bedöms vara ett vägval som innebär att rimlig hänsyn
till hushållningsprincipen har visats, trots att ändliga resurser i form av jordbruksmark tas i
anspråk.

7

ÖVERENSSTÄMMELSE MED MILJÖMÅL

7.1

SVERIGES MILJÖMÅL

16 miljökvalitetsmål har fastställts av regeringen. Dessa skall fungera som vägledning för att
arbeta för en ekologiskt hållbar samhällsutveckling. De miljökvalitetsmål som kan komma att
beröras av den nya översiktsplanen redovisas nedan. Definitioner av målen är hämtade från
miljömålsportalen, som förvaltas av Naturvårdsverket. För varje mål redovisas definitionen samt
därefter en diskussion om hur planen bedöms påverka det uppsatta målet.
7.1.1 BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN
”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på
klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den
biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar
utveckling inte äventyras. "
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Översiktsplanen innehåller ett brett spektrum av åtgärder för att minimera biltrafiken till förmån
för kollektivtrafik, gång och cykling. Pendlingsmöjlighet med tåg till Uppsala och Stockholm är
en grund till Knivstas attraktivitet och också en förutsättning för att hålla nere bilåkandet.
7.1.2 SÄKER STRÅLMILJÖ
”Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av
strålning."
Planen redovisar att några stora kraftledningar genomkorsar kommunen. De restriktioner som
gäller för byggande inom skyddsavstånden skiljer sig dock inte från nollalternativet. Risker för
exponering av skadlig solstrålning berörs inte i planen.
7.1.3 INGEN ÖVERGÖDNING
”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på
människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig
användning av mark och vatten."
Så gott som samtliga sjöar och vattendrag i kommunen har idag problem med övergödning.
Översiktsplanen innefattar en VA-plan som beskriver hur kommunalt VA ska byggas ut inom de
områden på landsbygden som har problem med bristfälliga enskilda avlopp och känsliga
recipienter. Planen innefattar även en dagvattenstrategi med fokus på lokalt omhändertagande
av dagvatten, för att skydda vattendragen mot bland annat övergödning.
7.1.4 LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG

"Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska
bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets
ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för
friluftsliv värnas."
Valloxen, Knivstaån och Lövstaån berörs av planerad förtätning inom Knivsta tätort. Eftersom
exploatering i dessa områden fanns med även i FÖP 2012 är skillnaden mot nollalternativet liten.
Möjligheten till exploatering nära Mälaren minskar däremot med den nya planen vilket är positivt
framför allt avseende risken för övergödning. VA-planen och dagvattenstrategin innehåller
planer och riktlinjer som bedöms innebära stora positiva effekter för sjöar och vattendrag i
kommunen.
7.1.5 ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP
”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och
kulturmiljövärdena bevaras och stärks."
Jordbruksmark kommer sannolikt att tas i anspråk för bebyggelse, vilket inte ligger i linje med
miljömålet. Huvuddraget i planen är dock att i första hand förtäta inom befintlig bebyggelse. I
nollalternativet måste behovet av bostäder i regionen tillgodoses på något annat sätt, vilket
sannolikt också skulle påverka jordbruksmark i någon mån. Planens avvägning mellan förtätning
och exploatering på jordbruksmark bedöms därför som acceptabel.
7.1.6 GOD BEBYGGD MILJÖ
"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt
och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas."
Översiktsplanen gör ett tydligt ställningstagande för förtätning och utveckling av befintliga
tätorter, samtidigt som prioriterade grönområden värnas för tätortsnära rekreation. Det ska
finnas en god blandning av olika hustyper och offentliga platser ska utformas med konstnärlig
gestaltning. Staden ska vara grön och tät, skolor och förskolor ska lokaliseras intill parker eller
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grönområden. Inom Knivsta tätort finns ett stort antal kulturminnen, vars skydd dock inte
preciseras i planen.
7.1.7 ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV
"Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och
framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och
processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig
genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk
mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd."
Översiktsplanen pekar ut prioriterade grönstråk som är viktiga bl a för den biologiska
mångfalden, vilka ska bevaras och förstärkas. Mer trafik på vägarna och nya trafikplatser vid E4
kan dock innebära nya barriärer för framförallt större djur.

7.2

MILJÖMÅL I REGION UPPSALA

Regionens mål om, En växande region, En nyskapande region och En region för alla innehåller
några konkreta mål som berör miljö och hälsa, se kapitel 2.3.2.
Ett mål gäller minskning av utsläppen av växthusgaser, framförallt från transporter. I denna MKB
konstateras att transporterna bedöms öka under planperioden, eftersom befolkningen väntas
öka så snabbt. De åtgärder som planen presenterar för att minimera ökningen bedöms som ett
bra steg i rätt riktning. Troligen krävs nationella beslut som t ex ekonomiska styrmedel, i
samverkan med teknisk utveckling av t ex elbilar, för att målet ska kunna nås fullt ut.
Ett annat mål är att kollektivtrafikens andel av motoriserade resor ska fördubblas till år 2030.
Planens bedöms ligga linje med detta mål, framförallt ställningstagandet att det är i tätorterna
nära pendeltågsstationer och annan kollektivtrafik som befolkningsökningen kommer att bli
störst.
Det tredje målet med direkt koppling till översiktsplanen gäller att produktionsvärdet från
jordbruks- och trädgårdssektorn ska öka. Eftersom planen innebär att en viss del jordbruksmark
kommer att bebyggas med bostäder, verksamheter och infrastruktur, bedöms planen inte ligga i
linje med detta mål. Om andra åtgärder leder till ett ökat produktionsvärde på resterande delar
av jordbruksmarken kan målet uppnås trots viss exploatering av markareal.

8

SAMLAD BEDÖMNING

8.1

KNIVSTA CENTRALORT

Samlad bedömning av konsekvenser för hälsa och miljö av nya översiktsplanen
Riksintressen

Knivsta tätort berörs bara till en liten del av några riksintressen.
Väster om Valloxen och i anslutning till Ar verksamhetsområde anger
ÖP att bebyggelseutveckling är möjlig inom riksintresse för
kulturmiljövård. Jämfört med nollalternativet blir det ingen skillnad
eftersom dessa områden även markeras för utveckling i FÖP 2012.
Vid all nybyggnation inom riksintressen krävs detaljplaner där
kommunen ska se till helheten i stadsmiljön.

Boendemiljö och
landskapsbild

Förtätning av bebyggelsen kommer att innebära att små ytor med
närnatur försvinner. Samtidigt slår ÖP fast vikten av att bevara de
mest prioriterade gröna stråken, vilket bedöms vara en god avvägning
mellan exploatering och bevarande.
Utbyggnaden av järnvägen och en ny trafikplats med påfart till E4 kan
förstärka upplevelsen av järnvägen och motorvägen som visuell
barriär.
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Naturmiljö

Knivsta tätort kommer enligt planen att förlora många små gröna ytor
när bebyggelsen förtätas. Ambitionen att bevara de mest prioriterade
gröna kopplingarna, samtidigt som mindre prioriterade grönytorna
inne i samhället försvinner, bedöms som ett bra val utifrån
förutsättningen att en prioritering måste göras om befolkningen ska
tillåtas växa.
Planens beskrivning av den bebyggda miljön inne i tätorterna bedöms
ge förutsättningar för växtlighet som ger mervärde i form av
ekosystemtjänster.

Kulturmiljö

Den nya ÖP innehåller färre detaljerade riktlinjer för skydd av
kulturmiljöer i Knivsta tätort än vad som fanns i FÖP 2012. Det är
viktigt att riktlinjer för byggande med hänsyn till kulturmiljöer tas
fram omgående efter att nya ÖP har antagits, för att undvika att
planerad förtätning av samhället inte får negativa konsekvenser i
detta avseende.

Förorenad mark

Jämfört med många andra kommuner bedöms Knivsta vara förskonat
från stora problem med förorenad mark. När områden med misstänkt
förorenad mark blir aktuella för ny bebyggelse görs undersökningar
av marken innan man kan börja bygga. Om det är förorenat kan
marken behöva saneras. För att bygga bostäder finns höga krav på
vilka halter som får finnas kvar, i vissa fall kan det leda till att ett
område bedöms vara mer lämpligt för verksamheter än för bostäder.

Miljökonsekvenser av
transporter

Biltrafiken bedöms öka när befolkningen ökar. Planen innehåller ett
brett spektrum av åtgärder för att minimera bilåkandet, vilket är
mycket positivt för miljön. Trots en beräknad ökning av såväl biltrafik
som buss- och lastbilstrafik, bedöms den planerade befolkningsökningen inte riskera att medföra att miljökvalitetsnormerna för
buller eller luftkvalitet överskrids.

Vatten

Tätare bebyggelse ställer stora krav på att dagvatten måste tas om
hand lokalt på varje fastighet om vattendragen inte ska bli mer
förorenade. Planen innehåller en ny dagvattenstrategi som är nyckeln
till hur detta ska lösas i framtiden.
Knivstas avloppsreningsverk har inte kapacitet att ta emot avlopp från
hela den planerade befolkningsökningen.
Stränga krav på dagvattenhantering samt en snabb lösning på
kapacitetsproblemen i reningsverket är en förutsättning för att den
snabba utvecklingen som planen förutser kan ske utan risk för
negativ miljöpåverkan på sjöar och vattendrag.
Vid planerad förtätning runt Valloxen är dagvattenhanteringen en
kritisk faktor, vilket dock inte skiljer ÖP från nollalternativet.

Risk och säkerhet

Framtida ökning av trafikmängden ökar även risken för trafikolyckor.
Planen innehåller tydliga strategier för att minimera trafikökningen,
vilket är positivt. Det är också positivt att kommunen arbetar med att
styra bort transporter med farligt gods från Knivsta tätort. Det finns
idag inga tydliga riktlinjer för hur avvägningar ska göras när mark
inom säkerhetsavstånd för järnväg och miljöfarliga anläggningar ska
bebyggas. Detta bör tas fram.

Hushållning med
naturresurser

Att bygga på jordbruksmark innebär att en ändlig resurs förstörs för
all framtid. Viss jordbruksmark i utkanten av tätorten kommer enligt
planen att bebyggas. Huvuddraget i planen är dock att i första hand
förtäta inom befintligt samhälle, viket bedöms innebära en god
avvägning ut hushållningsperspektiv.
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8.2

ALSIKE

Samlad bedömning av konsekvenser för hälsa och miljö av nya översiktsplanen
Riksintressen

Alsike berörs idag inte av några riksintressen. På längre sikt
planeras bebyggelse söder om Alsike, längs Björkkällevägen på
västra sidan järnvägen. Här sammanfaller utvecklingsområdet
till en mindre del med riksintresse för kulturmiljövård, vilket
bör beaktas nog i kommande planering av området.

Boendemiljö och
landskapsbild

Förtätning av bebyggelsen kommer att innebära att små ytor
med närnatur försvinner. Samtidigt slår ÖP fast vikten av att
bevara de mest prioriterade gröna stråken, vilket bedöms vara
en god avvägning mellan exploatering och bevarande.
Utbyggnaden av järnvägen och en ny trafikplats med påfart till
E4 kan förstärka upplevelsen av järnvägen och motorvägen
som visuell barriär.

Naturmiljö

Alsike kommer inte att bli lika tätbebyggt som Knivsta. Genom
en större andel villabebyggelse kommer små grönytor att
finnas kvar trots förtätning. Precis som för Knivsta bedöms
ambitionen att bevara de mest prioriterade gröna kopplingarna,
samtidigt som mindre prioriterade grönytorna inne i samhället
försvinner, vara ett bra val utifrån förutsättningen att en
prioritering måste göras om befolkningen ska tillåtas växa.

Kulturmiljö

Den nya ÖP innehåller färre detaljerade riktlinjer för skydd av
kulturmiljöer i Alsike tätort än vad som fanns i FÖP 2012. Det
är viktigt att riktlinjer för byggande med hänsyn till
kulturmiljöer tas fram omgående efter att nya ÖP har antagits,
för att undvika att planerad förtätning av samhället inte får
negativa konsekvenser i detta avseende.

Förorenad mark

Det finns få områden med misstänkt förorenad mark i Alsike.
Längs Björkkällevägen norr om Alsike finns några områden
som sannolikt behöver undersökas innan man kan bygga
bostäder. Om föroreningshalterna överstiger gällande
riktvärden måste marken saneras innan man får börja bygga.
Markföroreningar bedöms inte utgöra ett problem vid
utveckling och förtätning av Alsike.

Miljökonsekvenser av
transporter

Biltrafiken bedöms öka när befolkningen ökar. Planen
innehåller ett brett spektrum av åtgärder för att minimera
bilåkandet, vilket är mycket positivt för miljön. Trots en
beräknad ökning av såväl biltrafik som buss- och lastbilstrafik,
bedöms den planerade befolknings-ökningen inte riskera att
medföra att miljökvalitetsnormerna för buller eller luftkvalitet
överskrids.

Vatten

Tätare bebyggelse ställer stora krav på att dagvatten måste tas
om hand lokalt på varje fastighet om vattendragen inte ska bli
mer förorenade. Alsike kommer dock även i framtiden att ha en
större andel småhus än Knivsta, vilket underlättar
dagvattenhanteringen.
Knivstas avloppsreningsverk har inte kapacitet att ta emot
avlopp från hela den planerade befolkningsökningen. En snabb
lösning på kapacitetsproblemen i reningsverket är en
förutsättning för att den snabba utvecklingen som planen
förutser kan ske utan risk för negativ miljöpåverkan på sjöar
och vattendrag

Risk och säkerhet

Framtida ökning av trafikmängden ökar även risken för
trafikolyckor. Planen innehåller tydliga strategier för att
minimera trafikökningen, vilket är positivt. Det finns idag inga
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tydliga riktlinjer för hur avvägningar ska göras när mark inom
säkerhetsavstånd för järnvägen ska bebyggas, detta bör tas
fram.
Hushållning med
naturresurser

8.3

Att bygga på jordbruksmark innebär att en ändlig resurs
förstörs för all framtid. Alsike tätort planeras växa bland annat
genom nybyggnation på jordbruksmark. Huvuddraget i planen
är dock att i första hand förtäta inom befintligt samhälle, viket
bedöms innebära en god avvägning ut hushållningsperspektiv.

LANDSBYGDEN

Samlad bedömning av konsekvenser för hälsa och miljö av nya översiktsplanen
Riksintressen

Utvecklingsområdena Lagga och Husby-Långhundra ligger inom
riksintresse för kulturmiljövård och Spakbacken/Östuna ligger
nära två sådana områden. Husby-Långhundra och området
söder om Nor ligger även inom riksintresse för Arlanda
flygplats (bullerområde). Eftersom utveckling inom dessa
områden planerades redan i ÖP 2006 bedöms den nya ÖP inte
innebära några skillnader jämfört med nollalternativet. Vid all
nybyggnation inom riksintressen krävs detaljplaner där
kommunen ska se till helheten i landskapet. ÖP ställer även
krav på framtagande av kulturmiljöprogram eller en studie
kring kulturmiljön i samband med planläggning av områden på
landsbygden som ingår i riksintresseområden för kulturmiljövården.
Vissa utvecklingsområden på landsbygden som planerades
2006 har nu avfärdats, bland annat med anledning av Arlandas
influensområde.

Boendemiljö och
landskapsbild

Ny bebyggelse på landsbygden ska lokaliseras i närheten av
kollektivtrafik och koncentreras till nya och befintliga
bebyggelsegrupper.
Planen är för översiktlig för att det ska vara möjligt att göra en
bedömning av hur nya bebyggelsegrupper påverkar landskapsbilden, men småskalig komplettering i anslutning till befintliga
bebyggelsegrupper bedöms inte ge någon betydande påverkan
på landskapsbilden.

Naturmiljö

ÖP innebär ett mindre intrång i naturområden vid Mälaren
jämfört med nu gällande plan, vilket är positivt med avseende
på naturmiljön. För övriga utvecklingsområden på landsbygden
innebär den nya planen inga nämnvärda skillnader jämfört med
gällande plan.

Kulturmiljö

Viktiga kulturmiljöer och många fornminnen ligger inom de
områden där planen möjliggör utveckling av ny bebyggelse.
Den nya ÖP har mindre detaljerade mål för kulturmiljö än ÖP
2006, vilket innebär att kraven på särskild hänsyn har sänkts. I
Lagga och Husby-Långhundra krävs detaljplan för ny
bebyggelse eftersom de ligger inom riksintresse för
kulturmiljövård. Vid nybyggnad utanför riksintresseområden
finns det risk att hänsyn till kulturmiljö får lägre prioritet än i
nollalternativet.

Förorenad mark

Det finns få områden med misstänkt förorenad mark på
Landsbygden i Knivsta kommun. I vissa delar av Vassunda finns
några områden som kan behöva undersökas och vid behov
saneras innan bostäder kan uppföras på platsen.
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Markföroreningar bedöms inte utgöra ett problem vid
utveckling av kyrkbyarna.
Miljökonsekvenser av
transporter

Även om befolkningsökningen på landsbygden blir mycket mer
blygsam än i tätorterna, bedöms det ändå leda till en tydlig
ökning av antalet transporter, eftersom de flesta boende på
landsbygden pendlar till arbetsplatser med bil. Planens
ställningstagande att nybyggnation på landsbygden främst ska
ske i områden med kollektivtrafik är positivt. Det bedöms inte
finnas någon risk att miljökvalitetsnormerna för buller eller
luftkvalitet överskrids.

Vatten

Den nya VA-planen innehåller en långsiktig plan för utbyggnad
av kommunalt VA på landsbygden. Nybyggnation på
landsbygden kommer endast att tillåtas i områden med
kommunalt VA eller med högt ställda krav på en enskild
avloppsanläggning. Detta kommer att medföra positiva
konsekvenser för sjöar och vattendrag, vilka idag är påverkade
av övergödning i så gott som hela kommunen.

Risk och säkerhet

Planen bedöms inte påverka risker för olyckor på landsbygden.

Hushållning med
naturresurser

Vid nybyggnation på landsbygden anger planen att
nybyggnation på produktiv åkermark ska undvikas. Planen
anger dock inte hur detta ska säkerställas. Planens fokus på
förtätning inom redan bebyggda områden innebär
sammantaget att planen bedöms innebära god
resurshushållning.
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1. Sammanfattning
En översiktsplan ska vara aktuell och redovisa hur kommunen ska utvecklas på lång sikt. Knivsta
kommun bedömer att ”Översiktsplan för Knivsta kommun 2006” och ”Fördjupad översiktsplan för
Knivsta och i Alsike tätorter 2012” är i stor grad inaktuella. De båda dokumenten ska därför ersättas av
en ny aktuell kommuntäckande översiktsplan som på ett bättre sätt redovisar kommunens vision och
strategier för utveckling.
Den 28 april 2015 beslutade samhällsutvecklingsnämnden att ta fram en ny kommuntäckande
översiktsplan för Knivsta kommun.
Förslaget till ny översiktsplan var utsänt för samråd under tiden 3 maj till 3 juni 2017. Över 130
remissvar kom in. Efter samrådet bearbetades planen med hänsyn till inkomna yttranden.
Det omarbetade förslaget presenterades, för andra och sista gången, under utställningen som pågick
mellan den 21 augusti och 22 oktober 2017. Över 170 yttranden och synpunkter kom in. Efter
utställningen bearbetas planen med hänsyn till inkomna yttranden. En redogörelse för utställningen
med inkomna synpunkter, kommentarer och ställningstaganden, samt redovisning av bearbetningen
som gjorts efter utställningen finns i detta dokument som kallas för ”Del 4: Utställningsutlåtande”.
Översiktsplanen antas av kommunfullmäktige i december 2017. I samband med antagande av
översiktsplanen antas även tre tillhörande bilagor till översiktsplanen: ”Grönstrukturplan för Knivsta
kommun”, ”VA-plan för Knivsta kommun”, ”Dagvattenstrategi för Knivsta kommun”.
Översiktsplanen består av dessa huvuddokument:
• Del 1: Översiktsplan 2017 – Mot år 2035 med utblick mot 2050
• Del 2: Översiktsplan 2017 – Knivsta idag
• Del 3: Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
• Del 4: Utställningsutlåtande
”Del 1” innehåller beskrivning av framtida utveckling och kommunens viktigaste ställningstaganden.
”Del 2” beskriver Knivsta idag och de allmänna intressen som kommunen tar hänsyn till i den
framtida utvecklingen. ”Del 3” beskriver vilka konsekvenser förslaget får för miljön. ”Del 4”
innehåller alla synpunkter inkomna under utställningstiden och kommentarer till dessa.
Allt material finns tillgängligt på kommunens hemsida knivsta.se/oversiktsplan.
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2. Inledning
2.1. Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen är kommunens verktyg för att visa långsiktiga och övergripande planer för hur markoch vattenområden ska användas samt i vilken riktning den byggda strukturen är tänkt att utvecklas
framöver. ”Översiktsplan 2017 för Knivsta kommun” är heltäckande, vilket innebär att den inkluderar
hela kommunens geografiska utbredning samt redovisar områden som ska utvecklas och/eller bevaras.
För att främja en hållbar utveckling och lyfta frågor som är viktiga för kommunen används
översiktsplanen för att redovisa övergripande ställningstaganden, visioner och strategier.
Den nya översiktsplanen för Knivsta kommun är vägledande och ska fungera som underlag för beslut
om program, detaljplaner och bygglov. Översiktsplanen utgår från Knivstas vision 2025 samt från
förutsättningar och åtgärder som är viktiga för att förverkliga visionen. En översiktsplan går inte för
djupt in i detaljer utan visar på riktlinjer och övergripande drag gällande den framtida utvecklingen.
Kartorna är därför inte detaljerade och ska inte läsas som absoluta gränser. Knivstas översiktsplans
tidshorisont sträcker sig till 2035 och har utblick mot 2050.

2.2 Processen

En översiktsplan utvecklas i flera steg för att efter antagande senare kompletteras med relevanta
fördjupningar eller andra dokument. Detta dokument är en del i revideringen av
utställningsversionen av översiktsplanen, vilket är det andra utkastet i arbetet att ta fram kommunens
nya översiktsplan. Utifrån remissvar från utställningen tas ett reviderat exemplar av översiktsplanen
fram, vilken är en antagandehandlingen. Figuren nedan redovisar denna process, dess skeden samt
när varje steg skett.

Planprocessen och dess viktigaste skeden illustrerade.
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2.3 Utställning

Förslaget till den nya översiktsplanen var utsänt på utställning under perioden 21 augusti till 22
oktober 2017. Under utställningstiden mottogs totalt 171 utställningsyttranden: 10 från statliga och
regionala myndigheter (varav 6 utan erinran), 3 från politiska partier, 6 från organisationer och
föreningar, 3 från grannkommuner och 147 från privatpersoner.
En digital version av förslaget gick att återfinna på kommunens hemsida där det även var möjligt att
lämna synpunkter. Under utställningsperioden gav 122 individer synpunkter digitalt. Nedan
presenteras antal svar som inkom digitalt under utställningsperioden samt när dessa inkom.
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Antal digitalt inskickade remissvar uppdelat efter månad de inkom.

Alla remissvar har sammanställts och besvarats i detta dokument. Sex myndigheter och statliga verk
tog del av handlingen utan erinrande, vilket innebär att de inte har några synpunkter vad det gäller
revidering av planes innehåll. Dessa är: Trafikverket, Lantmäteriet, Luftfartsverket, Svenska kraftnät,
Sjöfartsverket och Försvarsmakten.
Nedan presenteras åldersfördelning för de som svarat på kommunens hemsida, vilket motsvarar cirka
80% av synpunkterna från privatpersoner. Mer än hälften av de synpunkter som inkom via Knivsta
kommuns hemsida kom från personer under 40 år. Diagrammet över åldersfördelningen som visas
nedan redovisar samanställda resultat som inkommit via internet. Åldersfördelningen är därför inte
helt representativ i förhållande till den faktiska fördelningen. Flera äldre personer lämnade in åsikter i
annan form än via hemsidan.
1,60%

1,60%

under 18 år
37,70%

18-40 år
40-65 år

59%

över 65 år

Åldersfördelning bland privatpersoner som skickade synpunkter digitalt.
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Befolkningen i Alsike tätort är överrepresenterad i antal samrådsyttrande. Hela 75% av alla yttranden
som inkom var från Alsikes befolkning. Detta är intressant i relation till befolkningsfördelningen i
stort i kommunen som kan ses i figuren till höger nedan. Diagrammet i figuren till höger visar att
52% av kommunens befolkning bor i Knivsta tätort och 25 % av befolkningen bor i Alsike. Resterande
23% av kommunens befolkning bor på landsbygden.

Landsbygden
11%

Utanför
Knivsta
kommun
5%

Knivsta
9%

Landsbygden
23%

Knivsta
52%

Alsike
25%

Alsike
75%

Fördelning bland privatpersoner som skickade synpunkter.

Befolkningsfördelning i Knivsta kommun.

Största andelen utställningsyttranden från privatpersoner, cirka 100, berör grönområdena i stort i hela
kommunen, främst lyfts de bostadsnära grönområdena i Alsike upp, och en önskan om att dessa skall
bevaras och stärkas. I cirka 50 yttranden berörs mer specifikt Boängsskogen och en önskad utökning
av avgränsningen för det skyddade området. I cirka 40 yttranden framförs motstånd till ett förtätat
Alsike och en fortsatt gles villabebyggelse eller småstadskaraktär förespråkas. Några privatpersoner
uttryckte i remissvaret att de kan tänka sig ett mycket begränsat antal flerbostadshus i Alsike nära den
kommande stationen av lägre karaktär.
Det inkom cirka 20 yttranden angående bevarandet av småstadskaraktären i hela kommunen. Vidare
efterfrågades i cirka 10 yttranden en mer tydlig plan för vart framtida exploatering mer exakt kommer
att ske. I sex yttranden från privatpersoner önskades ett stärkt skydd och ökad tydlighet i kartor
gällande Natura 2000-områden och riksintresseområden. Fem yttranden har påpekat vikten av
förbättrat gång- och cykelnät mellan Knivsta och Uppsala, speciellt nämnt är längst väg 255. Vidare
inkom tre yttranden gällande mer fokus på bevarande av hagar, öppna ytor och kommunens
landsbygd.
Utställningen pågick mellan 21 augusti och 22 oktober 2017 och under denna tid det fanns möjlighet
att inkomma med synpunkter via ett flertal olika kanaler. Kommunen informerade om utställningen
och möjligheterna till deltagande via olika medier och evenemang. Det har funnits annonser i
lokaltidningen och information på kommunens hemsida och Facebooksida om utställningen och
översiktsplanen. Den 19 september anordnades ett informationsmöte i kommunhuset där
kommunens invånare kunde få information och ställa frågor om planförslaget. Under mötet
informerade kommunens tjänstemän, politiker och konsulter om hur man kunde lämna synpunkter
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på översiktsplanen och i och med det påverka planförslagets innehåll, cirka 90 personer deltog i
mötet. Det anordnades också ett informationsmöte för kommunanställda den 12 oktober där cirka 60
personer deltog och diskuterade förslaget.
Under hela utställningsperioden fanns planförslaget utställt i kommunhuset där även broschyrer,
affischer och roll-ups fanns tillgängligt. Där kunde medborgarna även lämna synpunkter i en
synpunktslåda. Frågor kunde även ställas till politiker, tjänstemän och konsulter som medverkat vid
framtagandet av planförslaget.
Utställningsaktiviteter
Under och inför utställningsperioden har kommunen informerat om möjligheterna att delta via
annonser i lokaltidningen och via artiklar som uppmärksammat och informerat om utställningen för
den nya översiktsplanen.
Under utställningsperioden mellan 21 augusti och 22 oktober fanns det möjlighet att lämna
synpunkter på förslaget på den nya översiktsplanen via olika kanaler. Kommunen höll den 19
september i ett utställningsmöte där tjänstemän, kommunpolitiker och konsulter från WSP fanns på
plats för att svara på frågor, samtala och samla in synpunkter. Det fanns även möjlighet att lämna
synpunkter på planen via Knivsta kommuns hemsida under hela utställningsperioden. Det var även
möjligt att lämna synpunkter via mail till Knivsta kommun på: knivsta@knivsta.se, samt lämna
synpunkter i en låda i kommunhuset, vilken var tillgänglig under utställningsperioden. Alla
synpunkter har bearbetats och tagits i beaktande vid revidering av planen, synpunkterna presenteras i
slutet på detta dokument.

2.4 Samråd

Innan utställningen var förslaget till den nya översiktsplanen utsänt på samråd, vilket pågick under
perioden 3 maj till 3 juni 2017. Under denna tid det fanns möjlighet att inkomma med synpunkter
via ett flertal olika kanaler. Kommunen informerade om samrådet och möjligheterna till deltagande
via olika medier och evenemang. Det har funnits annonser i lokaltidningen med information om
samråd och översiktsplan. Under flera tillfällen har kommunen träffat kommunens invånare för att
informera om planförslaget och svara på frågor gällande översiktsplanen. Under dessa möten
informerade kommunens tjänstemän, politiker och konsulter om hur man kunde lämna synpunkter
på översiktsplanen och i och med det påverka planförslagets innehåll.
Under samrådstiden mottogs totalt 133 samrådsyttranden: 19 från statliga och regionala myndigheter
(varav 10 utan erinran), 3 från kommunala bolag och förvaltningar, 3 från politiska partier, 10 från
organisationer, föreningar och företag, 2 från grannkommuner och 96 från privatpersoner.

2.5 Bearbetning efter utställningen

Efter utställningen tog Knivsta kommun del av inkomna synpunkter och i de fall det fanns behov
bearbetades och kompletterades planförslaget. De viktigaste ändringarna som gjorts till
antagandehandlingarna utefter inkomna synpunkter beskrivs nedan:
Övergripande
• Översiktsplanens namn ändrades från ”Översiktsplan 2035 med utblick mot 2050” till
”Översiktsplan 2017 för Knivsta kommun”. Del 1 benämns ”Översiktsplan 2017 - Mot år 2035
med utblick mot 2050” och del 2 benämns ”Översiktsplan 2017 - Knivsta idag”.
• I hela översiktsplanen bytes ordet ”planförslag” ut till ”plan” eller ”översiktsplan”.
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Del 1: Översiktsplan 2017 – Mot år 2035 med utblick mot 2050
Om översiktsplanen 2017
• Reviderad inledande beskrivning av översiktsplanen.
Kapitel 2. Knivstas vision
• Tillkommande av definitionen för ”organisk tillväxt”.
Kapitel 3. Befolkningsutveckling i kommunen
• Benämningen av befolkningsscenarierna ändrades och i antagandehandlingen kallas scenario
”låg” för ”A”, ”medel” för ”B” och ”hög” för ”C”.
Kapitel 4. Utveckling i Knivsta och Alsike tätorter
• Ställningstagandet ”Det ska finnas en blandning av olika upplåtelseformer, hustyper, hushöjder
och olika arkitektoniska uttryck. Ju närmare centrum och järnvägsstationen desto högre täthet.”
ändrades till ”Bland bostäder ska det finnas en blandning av olika upplåtelseformer, hustyper,
hushöjder och olika arkitektoniska uttryck. Ju närmare centrum och järnvägsstationen desto
högre täthet.”
• Området som markerar Boängsskogens som ett av de ”viktiga tätortsnära grönområdena”
utökades i antagandehandlingen med ett skogsområde som finns mellan Boängsvägen i väster
och Åsgatan i öster.
• Schematisk illustration på sida 25 som redovisar planerad utveckling av Alsike reviderades.
Kapitel 6. Utveckling på landsbygden
• Revideringar av vissa texter som beskriver ”Bygglov och detaljplaneläggning på landsbygden”.
Kapitel 8. Utveckling av infrastrukturen
• Tillkommande av ett nytt ställningstagande under ”Järnväg”: ”I samband med planering av
områden intill järnvägen ska bedömning gällande påverkan från buller och risker göras.”.
• Kompletterande beskrivning av Trafikverkets förslag till den nationella transportplanen för
2018-2029.
Kapitel 10. Utveckling av kultur, idrott och turism
• Revidering och komplettering av texter som beskriver Centrum för Idrott och Kultur (CIK).
• Kompletterande information om att ett kultur- och fritidspolitiskt program håller på att tas
fram och beräknas vara färdigt 2018.
Kapitel 11. Utveckling av grön- och vattenområden
• Nytt ställningstagande: ”Kommunen ska under år 2018 fastställa ett lokalt åtgärdsprogram för
Knivstaån.”
• Mindre justeringar i textdelen som beskriver restriktioner och regler för exploatering vid
Mälaren.
Kapitel 12. Teknisk försörjning
o Tillkommande av ny text i delen ”Vatten och avlopp”: ”Vid nybyggnation av enstaka
hus bör behovet av VA-utredning undersökas av kommunen i samband med inkommen
ansökan om förhandsbesked, bygglov och avlopp.”
o Revidering och förbättringar av kartan med utbyggnads-, utrednings- och
bevakningsområden för kommunalt vatten och avlopp samt med kraftledningar.
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Kapitel 13 Påverkan på riksintressen:
• Ändring av ställningstaganden: ”Vid ny bebyggelse eller utveckling av befintlig bebyggelse inom
riksintresseområden ska detaljplan upprättas.” ändrades till ”Vid planering av större
exploatering inom riksintresseområden ska detaljplan upprättas.”
• Ändring av ställningstaganden: ”I samband med planläggning av områden på landsbygden
som ingår i riksintresseområden för kulturmiljövården ska ett kulturmiljöprogram eller studie
kring kulturmiljön tas fram.” ändrades till ”I samband med planläggning av områden på
landsbygden som ingår i riksintresseområden för kulturmiljövården ska ett kulturmiljöprogram
eller analys av eventuell påverkan på kulturmiljön tas fram.”
Kapitel 15. Översiktsplanens koppling till regionala mål
• Tillkommande texter om Arlandaregionens delregionala utvecklingsplan (DUP) från 2016
och dess samband till översiktsplanen.
Länsstyrelsens utställningsyttrande
• Länsstyrelsens utställningsyttrande presenteras i sin helhet på sidorna 72-76.
Del 2: Översiktsplan 2017 – Knivsta idag
Kapitel 9. Natur-, park- och vattenområden
• Ny karta: geoteknisk karta över Knivsta kommun
Del 3: Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
• Komplettering med information om att från Käppalaverket släpps det renade avloppsvattnet
ut i Askrikefjärden samt beskrivning av konsekvenser av överledning av Knivstas avloppsvatten
till Käppalaverket.
• Komplettering med information om den ekologiska statusen, statusen avseende
ljusförhållanden och näringsämnen samt den kemiska statusen av Askrikefjärden.
• Kompletterande information om att arbetet med att ta fram ett lokalt åtgärdsprogram för
Knivstaån har påbörjats i slutet av 2017 och kommer att slutföras under år 2018.
Utöver dessa ändringar har mindre revideringar på flertalet kartor och några mindre redaktionella
ändringar gjorts.

2.6 Samlad bedömning

”Översiktsplan 2017 för Knivsta kommun” är en plan som möjliggör utveckling av hela kommunen.
Översiktsplanen redovisar ställningstaganden och strategier som möjliggör för Knivsta kommun att
utvecklas på ett hållbart sätt. Planen förhåller sig till kommunens vision 2025. Flertalet av de
yttranden som kommit in under utställningen instämmer med planens övergripande strategier och
riktlinjer. Många av remissvaren innehåller förslag till kompletteringar och förtydliganden av planens
innehåll. Efter utställningen har översyn av översiktsplanen gjorts med hänsyn till inkomna yttranden.
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3. Utställningsyttranden
3.1 Statliga- och regionala myndigheter, företag mm
3.1.1 Länsstyrelsen Uppsala Län

Inledning
Knivsta kommun har översänt förslag till kommunomfattande översiktsplan , "Översiktsplan 2035
med utblick mot 2050 ", för granskning enligt 3 kap. 12 § plan och bygglagen (2010:900), PBL. Den
nu gällande översiktsplanen antogs år 2006. Länsstyrelsen lämnade ett samrådsyttrande den 19 juni
2017 ( dnr 401-2916-17). Kommunen har kommenterat Länsstyrelsens synpunkter i en
samrådsredogörelse. Kommunen har reviderat planhandlingen, Länsstyrelsen har dock kvarvarande
synpunkter som framförs nedan.
Enligt 3 kap 16 § PBL ska länsstyrelsen i samband med utställning av översiktsplan avge ett
granskningsyttrande över planförslaget. Av yttrandet ska det framgå om:
1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken ,
2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap . miljöbalken inte följs,
3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden) inte är
förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,
4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera
kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt (mellankommunala frågor), och
5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hän syn till människors hälsa eller
säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Enligt 3 kap 20 § PBL ska länsstyrelsens granskningsyttrande fogas till den antagna översiktsplanen.
Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss del , ska det anmärkas i planen.
Sammanfattning av Länsstyrelsen synpunkter
Knivsta kommun inleder varje kapitel med ställningstaganden och riktlinjer som ska tillämpas i
kommande detaljplanering , bygglovsgivning m.m. Länsstyrelsen anser att planförslaget i väsentliga
delar är alltför övergripande och tappar i tydlighet för efterföljande planering och beslut. För att
översiktsplanen ska vara vägledande i den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön anser
Länsstyrelsen att ytterligare fördjupningar och analyser behöver arbetas fram i kommande planering.
Länsstyrelsen anser att utvecklingen i de utpekade orterna på landsbygden och utvecklingen av
landsbygden i övrigt bör föregås av ytterligare fördjupningar. Sådana fördjupningar ger stöd i
planering och efterföljande beslut i områden där konkurrens mellan olika intressen föreligger.
I planförslaget framgår inte hur intressekonflikter eller avvägningar i de föreslagna
exploateringsområdena ska göras. Flera av de föreslagna utbyggnadsområdena berör områden av
riksintresse för kulturmiljövården. Länsstyrelsen anser att det krävs tydliga riktlinjer för hur
kommunen avser att ta hänsyn till och tillgodose riksintressena för kulturmiljövården så att värdena
inte påtagligt skadas. Inom vissa områden finns risk för att riksintresset för kulturmiljövården inte
tillgodoses i tillräcklig omfattning och riskerar att skadas påtagligt. Ingen av kommunens
vattenförekomster når idag god ekologisk status. Länsstyrelsen vill därför betona vikten av att
dagvattenfrågorna kommer in tidigt i planprocesserna samt att kommunen förhåller sig mer konkret
till de fastställda tidsangivelserna för MKN. Länsstyrelsen anser vidare att det i översiktsplanen bör
finnas ett resonemang om hur kommunen bör utvecklas om delar av planförslaget inte går att
genomföra på grund av motstående intressen, natur- och kulturvärden , eller om överledningen till
Käppala avloppsreningsverk inte går att genomföra som planerat. Utan kraftfulla åtgärder för MKN
och tydliga riktlinjer för att tillgodose riksintresset för kulturmiljövården kan konsekvensen bli, att
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Länsstyrelsen i efterföljande detaljplanering kan komma att överpröva detaljplaner enligt 11 kap. 10 §
PBL.

Granskningssynpunkter
Riksintressen
Riksintresse kulturmiljövården
Flera av områdena av riksintresse för kulturmiljövården ligger inom eller i anslutning till områden
där utveckling föreslås. I flera av de föreslagna utbyggnadsområdena riskerar värdena inom
riksintresseområdena för kulturmiljövården att påverkas negativt och i vissa fall att skadas påtagligt.
Det gäller sär skilt för exploateringsområden inom riksintresseområdet Långhundraleden C41 , då
dalgången är flack och öppen, och för riksintresseområdet Landskapet kring Valloxen C45, med
öppen mark norr om Valloxen. Länsstyrelsen anser att fördjupande underlag avseende den föreslagna
exploateringens påverkan på riksintresseområdena för kulturmiljövården bör tas fram i det fortsatta
översiktsplanearbetet. Detta för att klargöra om föreslagna utbyggnadsområden kan kombineras med
bibehållna bärande värden inom riksintresseområdena. Kumulativa effekter bör även beaktas i
arbetet.

Länsstyrelsen anser att översiktsplanen saknar ett mer aktivt förhållningssätt gentemot hur
riksintresseområdenas värden ska beaktas, liksom utarbetade riktlinjer för hur riksintresseområdenas
värden kan undgå att skadas, att tillgodoses eller stärkas. Innan dessa riktlinjer har tagits fram kommer
påverkan på kultmiljövårdens riksintressen istället att behöva hanteras mer ingående i kommande
detaljplaner, bygglov, förhandsbesked m.m. Utöver att det är en mer arbetskrävande metod, är det
enligt Länsstyrelsen otillfredsställande , då viktiga kulturhistoriska värden riskerar att skadas eller
försvinna. Inom vissa områden där risk att riksintresset för kulturmiljövården inte kan tillgodoses, kan,
som ovan angivits , Länsstyrelsen komma att överpröva detaljplaner enligt 11 kap. I O § PBL.
Miljökvalitetsnormer (MKN)
Länsstyrelsen vill inledningsvis upplysa om vikten av att tidsgränserna för MKN vatten uppnås , bl.a.
har domstolarna under senare år vid tillståndsgivning blivit alltmer restriktiva när det gäller
försämringsförbudet för vattenstatus. Länsstyrelsen vill därför betona vikten av att kommunen i
översiktsplanen förhåller sig mer konkret till dessa tidsgränser. Utsläpp av dagvatten och spillvatten är
väsentliga källor till övergödning av vattendrag och sjöar i Knivsta kommun. När det gäller utsläpp av
avloppsvatten är de åtgärder som verkligen kan leda till minskade utsläpp till lokala recipienter, en
omledning till Käppala avloppsreningsverk, utbyggnad av kommunalt VA och förbättrade enskilda
avlopp. Länsstyrelsen anser att det är tveksamt om dessa åtgärder kommer hinna få genomslag i form
av minskade utsläpp till recipient innan tidpunkten för beslutade miljökvalitetsnormerna är nådd .
MKN vatten med avseende på kvalitetsfaktorn hydromorfologi
I planförslaget saknas åtgärder för att nå miljökvalitetsnormer med avseende på hydromorfologi. För
att klara MKN till utsatt tid behöver närmiljöerna vid tätortsnära vattenförekomster skyddas från ökad
exploatering , som påverkar vattnets ekologi negativt. Morfologiska förändringar orsakar idag sämre än
god status för Valloxen med avseende på parametrarna Närområdet runt sjöar och Svämplanets
strukturer och funktion runt sjöar . Lövstaån, norr om Valloxen har sämre än god status med avseende
på parametrarna Vattendrags/årans kanter, Vattendragets närområde och Svämplanets strukturer och
funktion i vattendrag. Exploatering kan svårligen komma till stånd utan att kraftfulla åtgärder vidtas
för att förbättra statusen i dessa vattenförekomster. Utan kraftfulla åtgärder kan konsekvensen bli, att
Länsstyrelsen i efterföljande detaljplanering kan, som ovan angivits , komma att överpröva
detaljplaner enligt 11 kap. 10 § PBL med avseende på MKN. Knivstaån kommer att bli en
vattenförekomst med egna miljökvalitetsnormer och den hydromorfologiska påverkan på ån ska därför
hanteras i kommande planering, förhandsbesked mm.
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Dagvatten
Knivsta kommuns förslag till dagvattenstrategi redovisar ambitiösa mål och tydliga strategier för att nå
dessa. Länsstyrelsen anser att det är av största vikt att dagvattenstrategin snarast beslutas och tillämpas
fullt ut i alla skeden inom fysisk planering och exploatering. Dagvattenstrategins mål att
Dagvattenhanteringen inte ska försämra vattenkvaliteten i Knivstas sjöar och vattendrag, är en stor
utmaning för kommunen om utbyggnad av tätorterna sker enligt planförslaget.
Miljökonsekvensbeskrivningen belyser problemet med dagvattenhanteringen inom redan bebyggda
områden. Länsstyrelsen instämmer med kommunen att dagvattenstrategin bör kompletteras med
åtgärder för hur dagvatten ska hanteras inom befintliga bebyggda miljöer. Enligt planförslaget
kommer Knivsta tätort och Alsike succesivt att växa samman. Det innebär att de mellanliggande
grönområden , som har förmåga att på ett naturligt sätt infiltrera dagvatten, kommer att minska.
Klimatförändringarna innebär att det föreligger en risk för ökade flöden av dagvatten. När
möjligheterna att i senare planeringsskeden avsätta mark för magasinering och infiltrering av
dagvatten är begränsade anser Länsstyrelsen att kommunen redan i översiktsplanen bör avsätta mark
som är lämpliga för hantering av dagvatten .
Mellankommunala frågor
Vatten och avlopp
Kapaciteten i det befintliga avloppsreningsverket kommer med nuvarande befolkningsutveckling
inom några år att ha uppnått maximal tillståndsgiven anslutningsgrad på 13 000 pers. Översiktsplanen
föreslår en överledning till Käppala avloppsreningsverk som huvudalternativ och i andra hand en uteller ombyggnad av befintligt reningsverk. Även om huvudalternativet kan genomföras kommer, på
grund av den tid en överledning tar att genomföra, det att krävas en temporär lösning för att kunna
hantera av loppsvattnet. En överledning till Käppalaverket har flera fördelar. För det fallet
överledningen av något skäl inte genomförs är Länsstyrelsens bedömning att en utbyggnad av Knivsta
reningsverk inte är ett realistiskt alternativ. Även om god reningsnivå skulle uppnås efter en om- eller
tillbyggnad, kan Knivstaån som recipient inte klara belastningen från förväntad befolkningsökning.
Länsstyrelsen anser att kommunen därför bör beskriva tidplan och närmare förutsättningar för att en
överledning till Käppalaverket kan komma till stånd. Knivsta kommun bör , i händelse av att en
överledning inte kan genomföras, utreda vilket eller vilka alternativ som i så fall står till buds för att
lösa avloppsfrågan . Denna oklarhet om hur avloppsvatten från en växande befolkning ska kunna
omhändertas innebär dessutom en osäkerhet om de olika åtgärder som ingår i VA-planen kan
genomföras bl.a. när det gäller anslutning av bristfälliga avlopp. En överföring av Knivstas avlopp till
Käppala avloppsreningsverk medför dessutom konsekvenser för miljökvalitetsnormerna för vatten i
recipienten Askrikefjärden. Länsstyrelsen anser att dessa konsekvenser åtminstone översiktligt bör
redovisas i översiktsplanen.
Hälsa och säkerhet
Trafik, transporter samt buller
Länsstyrelsen är positiv till Knivsta kommuns övergripande strategi med förtätning av Knivsta och
Alsike tätort, vilket skapar förutsättningar för att styra mot ett minskat bilanvändande och för en ökad
andel kollektivtrafik. Knivsta är en ort med hög tillväxt och den långsiktiga trenden är en ökning av
transporter med bil, såväl som för andra transporter. I översiktsplanen föreslås på sikt två nya avfarter
till motorvägen samt en färjeförbindelse med Håbo kommun. I översiktsplanen uttalas att dessa
effekter och konsekvenser ska utredas närmare i efterföljande planering. Länsstyrelsen anser att detta
är otillräckligt. Dessa åtgärder kommer sannolikt att ha stor påverkan på trafikflödena i kommunen
och riskera att motverka de positiva ansatserna i övrigt för att minska trafiken i tätorten. Länsstyrelsen
anser att översiktsplanen bör innehålla en översiktlig bedömning av konsekvenserna för hälsa och
miljö av dessa förslag .
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Skyddsavstånd farligt gods (väg- och järnväg)
I översiktsplanen nämns att rådande regler och säkerhetsavstånd till transportleder för farligt gods ska
följas. Däremot finns i översiktsplanen inga riktlinjer för hur avvägningen mellan risk och
exploatering ska göras . Det innebär att avvägningen mellan risk och exploatering hänskjuts till
framtida detaljplanering och till prövning av enskilda ärenden om lov och förhandsbesked mm. För
att underlätta kommande detaljplanering m.m. bör översiktsplanen innehålla tydliga riktlinjer för hur
en sådan riskavvägning ska göras.
Länsstyrelsens övriga synpunkter och upplysningar
Kulturmiljö
I del 2: Knivsta idag , nämns både vikten av en strategisk inriktning för kulturmiljöarbete och även
arbete med kulturplanering, en metod för att integrera kulturmiljö i planeringen, Länsstyrelsen
välkomnar denna ansats. Länsstyrelsen vill påminna kommunen om att förtätning av äldre bebyggelse
och ökad exploatering på höjden i småskaliga miljöer, såsom Knivsta tätort , kan påverka kulturmiljön
och stadsbild negativt. Det är angeläget att utvecklingen sker med hänsyn till de befintliga värdena
genom tydliga planeringsriktlinjer. I Knivsta kommun finns tre byggnadsminnen och ett statligt
byggnadsminne. Därtill finns sju kyrkor, varav sex är medeltida . Dessa bebyggelsemiljöer, som i flera
fall ligger inom riksintresseområdena och utgör uttryck för riksintressena , bör redovisas i
översiktsplanen. För att underlätta en helhetssyn på kommunens kulturmiljöer i efterföljande
planering anser Länsstyrelsen att kommunen kan ha som intention att ta fram ett
kommunomfattande kulturmiljöprogram, där förhistoriska och historiska landskap behandlas
inklusive deras markörer i form av fornlämningar, byggnader , m.m. Kulturlandskapets visuella,
funktionella och sociala samband är också viktiga att belysa.
Fornlämningar
Inför alla markingrepp inom fornlämningar och fornlämningsområden krävs tillstånd från
Länsstyrelsen som sker enligt kulturmiljölagen (1988:950) , KML. I de fall fornlämningar jämte
tillräckligt stora skyddsområden inte kan bevaras inom nybyggnadsområdet, och tillstånd till
borttagande medges , genomförs en arkeologisk för- och slutundersökning . Arkeologiska
undersökningar genomförs oftast först efter det att detaljplanen vunnit laga kraft.
Klimatanpassning
I Knivsta kommuns dagvattenstrategi finns tydliga mål och strategier för hur dagvatten kan hanteras,
bl. a. nämns strategin att reservera mark i lågpunkter som kan översvämmas och hålla större mängder
vatten vid höga vattenflöden. Länsstyrelsen anser att kommunen i kommande planering ska peka ut
områden som kan översvämmas vid höga vattenflöden. I del 1, Planförslaget, i kapitlet
Klimatförändringar, ligger fokus på att minska översvämningsrisken. Länsstyrelsen vill påpeka att det
är viktigt att även beakta andra aspekter av de effekter som klimatförändringarna för med sig, som
exempelvis värmebölja. Med ett förändrat klimat och fler antal varma dagar ökar risken för urbana
värmeeffekter på platser med mycket hårdgjorda ytor. Länsstyrelsen framförde i samrådsskedet att i
den risk- och sårbarhetsanalys som ska genomföras bör även värmebölja ingå som en parameter.
Länsstyrelsen vill påminna kommunen om att det under 2016 levererades en lågpunktskartering,
inklusive rinnvägar, till samtliga av länets kommuner. Lågpunktskarteringen kan med fördel användas
som underlag i den risk- och sårbarhetsanalys som ska genomföras samt i kommande detaljplanering,
förhandsbesked samt bygglov m.m. Lågpunktskarteringen för länet är just nu under uppdatering. En
leverans av en uppdaterad kartering förväntas vara länets kommuner tillhanda så snart som möjligt.
Potentiellt förorenade områden
Enligt miljökonsekvensbeskrivningen finns inom kommunen ingen mark som är så förorenad att
nybyggnad inte kan bli möjlig efter erforderlig sanering. Länsstyrelsen anser att även om marken är
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möjlig att bebygga efter sanering bör fastigheter och riskklasser markeras tydligare i planen, så att
exploatörer kan få en uppfattning om vilken markanvändning som är möjlig inom olika områden
samt om vad som krävs av dem i samband med byggprojekt. Många förorenade områden kan ha en
varierande utbredning, vilket innebär att flera fastigheter historiskt sett kan beröras av föroreningar.
Detta gäller exempelvis nedlagda deponier och handelsträdgårdar. Inom Knivsta kommun finns totalt
124 potentiellt förorenade områden med varierande utbredningsområde. Av dessa har 18 områden
tilldelats riskklasserna 1 och 2, vilket betyder att det är angeläget att undersöka dessa områden
beträffande i föroreningssituationen. Länsstyrelsen råder kommunen att översiktligt redovisa vilka
konstaterade förorenade områden som finns i Knivsta kommun där exploatering kan påverka risken
för spridning av olika föroreningar såsom tex perfluorerade ämnen (PF AS). På flera ställen inom
kommunen har PF AS uppmätts, tex i Knivstaåns ytvatten intill reningsverket i Knivsta kommun.
Elektromagnetiska fält, radon och UV-strålning
I översiktsplanen informeras om vilka säkerhetsavstånd som ska gälla från kommunens kraftledningar.
Länsstyrelsen anser att informationen med fördel kan kompletteras med en karta av vilka
kraftledningar, som bör omges av skyddsavstånd till bebyggelse för elektromagnetiska fält. Vid
nybyggnation ska avsikten vara att säkerställa att radonhalten i nya bostäder ligger under Boverkets
gränsvärde på 200 Bq/m 3 i årsmedelvärde. Länsstyrelsen anser att kommunen bör upplysa om
Boverkets gränsvärden för radon i översiktsplanen.
Risker för ras, skred, erosion eller översvämning
De geotekniska förhållandena inom Knivsta kommun är visserligen gynnsamma. Men eftersom
geotekniska faktorer kan vara avgörande för vad som är lämplig markanvändning utifrån ett
geotekniskt perspektiv, är det lämpligt att översiktligt redovisa dessa med avseende på geotekniska
säkerhetsfaktorer (Se även SOis yttrande, bilaga 6).
Artskydd och artskyddsförordningen
Fridlysta arter hanteras mycket begränsat i planförslaget. Länsstyrelsen anser att det är viktigt att
förekomsten av fridlysta arter inom ett område som avses exploateras uppmärksammas i ett tidigt
skede, eftersom det annars kan uppstå hinder att genomföra planerad exploatering. Åtgärder som kan
påverka fridlysta arter på ett sätt som är förbjudet enligt artskyddsförordningen får inte genomföras
utan medgiven dispens från Länsstyrelsen. Förutsättningarna för att få dispens är begränsade enligt
artskyddsförordningen. En dispens får inte innebära att syftet med artskyddet äventyras. För att
dispens ska ges från bestämmelserna i artskyddsförordningen behöver kriterierna i
artskyddsförordningens 14 § respektive 15 § vara uppfyllda.
Kommentar: Knivsta kommun har gjort en rad ändringar och kompletteringar i översiktsplanen
utifrån Länsstyrelsens synpunkter. Exempelvis har vissa skrivningar och ställningstaganden förtydligats
eller lagts till.
Riksintresse för kulturmiljövården
Knivsta kommun delar Länsstyrelsens uppfattning om att det krävs ett fördjupat underlag avseende
föreslagna exploateringens påverkan på riksintresseområdena för kulturmiljövården. Det tas dock inte
fram något fördjupande underlag gällande kulturmiljöfrågorna i själva översiktsplanen 2017.
Översiktsplanen innehåller ett ställningstagande som innebär att ”I samband med planläggning av
områden på landsbygden som ingår i riksintresseområden för kulturmiljövården ska ett
kulturmiljöprogram eller analys av eventuell påverkan på kulturmiljön tas fram”. Översiktsplanen
innehåller även rekommendation att använda ”Kulturmiljöprogrammet” (2013) samt ”Kulturhistorisk
bebyggelseinventering” (1989) som underlag i kommunens planering.
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Vattenrening
En förstudie har utförts för att användas som underlag inför Knivstavattens beslut gällande framtida
hantering av Knivsta kommuns avloppsvatten. Med utgångspunkt i det beslut som fattades av
Samhällsutvecklingsnämnden (SUN) 2015-04-28 har totalt sju alternativs studerats: utbyggnad av
befintligt reningsverk, tre alternativa placeringar för ett nytt reningsverk inom kommunen (Haknäs,
Vassunda och Skottsila), överföring av avloppsvatten till Uppsala respektive Käppala på Lidingö samt
källsorterande system. För utvärdering av dessa alternativ har ett antal effektmål och politiska mål
används tillsammans med kommunens vision samt resultatet av en workshop för SUN:s och
Knivstavattens representanter. Risker har bedömts för de olika alternativen och kostnadsuppskattningar
har gjorts för både anläggning och drift. Förstudiens slutsats var att det fanns två realistiska alternativ:
utbyggnad av befintligt reningsverk alternativt anslutning till Käppalaverket via tunnel. Valet av
Käppala-alternativet beror på vilken befolkningsökning som är att vänta, vilken exploateringsgrad som
önskas i Nydal men var också beroende av politiska faktorer, vilket gjorde det viktigt att beslutet är väl
förankrat hos Knivstavatten, Samhällsutvecklingsnämnden samt Kommunstyrelsen. Knivstavattens
styrelse beslutade den 4 oktober 2016 enhälligt att meddela kommunfullmäktige styrelsens
rekommendation att Knivstas allmänna avloppshantering ansluts till Käppalaförbundets anläggning.
Miljökonsekvensbeskrivningen kompletterades med en beskrivning av recipienten Askrikefjärden samt
möjliga konsekvenser vid överledning av avloppsvatten från Knivsta till Käppalaverket.
Miljökvalitetsnormer och dagvattenhantering
Tillsyn på enskilda avlopp för att successivt förbättra standarden är ett pågående arbete, vars effekter
förväntas märkas under en längre tid. De åtgärder som genomförts under de senaste åren kan mycket väl
komma att få genomslag innan 2021. Även utbyggnaden av det kommunala VA-nätet kommer att ske
successivt och förväntas åtminstone börja ge effekt innan 2021. Kommunen instämmer dock med
länsstyrelsen i att det behövs fler åtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormer inom de utsatta
tidsgränserna. Ett arbete med ett lokalt åtgärdsprogram för Knivstaån har just påbörjats i november
2017 och planeras bli färdigt under första kvartalet 2018.
När det gäller miljökvalitetsnormer med avseende på hydromorfologiska kvalitetsfaktorer finns en
strategi angiven i översiktsplanen, som går ut på att all exploatering av mark inom 30 m från sjö eller
vattendrag måste föregås av en inventering av naturvärden. Den planerade bebyggelsen ska sedan
anpassas med syfte att bevara identifierade naturvärden.
Kommunen instämmer med länsstyrelsen att dagvattenhanteringen är en stor utmaning vid
utbyggnaden av tätorterna. Det nyligen påbörjade arbetet med ett lokalt åtgärdsprogram för Knivstaån
kommer sannolikt att utmynna i åtgärder för dagvatten från såväl bebyggda områden som från nya
exploateringsområden.
Konsekvenser av nya trafikplatser och färjeförbindelse
Knivsta kommun kommer, i den fortsatta planeringen, att ta fram en översiktlig bedömning av
konsekvenserna för hälsa och miljö gällande de föreslagna på- och avfarterna till E4:an samt
färjeförbindelsen.
Riktlinjer för riskbedömning
I översiktsplanen finns följande ställningstagande ”Kommunen ska ta fram en risk-och sårbarhetsanalys
som fokuserar på klimatförändringar och deras negativa effekter som översvämningar, ras och skred.” I
samband med framtagning av program eller planering av större stadsbyggnadsområden ska
avvägningen mellan risk och exploatering utredas i det enskilda fallet.
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Markförorenade områden
Länsstyrelsen råder kommunen att översiktligt redovisa vilka förorenade områden som finns i kommunen
där exploatering kan påverka risken för spridning. Kommunen har valt att redovisa potentiellt
förorenade områden på karta och därutöver ställa krav på vidare utredning inför detaljplaneläggning,
förhandsbesked och bygglov.
Om det skulle i den kommuntäckande översiktsplanen markeras vilka föroreningar som finns på en plats
befarar kommunen att det skulle kunna misstolkas som att andra platser är rena och inte behöver
undersökas. Eftersom det finns många platser som inte är undersökta genom provtagning och det råder
stor osäkerhet om avgränsningen av de potentiellt förorenade områdena, har kommunen valt att inte
peka ut vissa fastigheter i översiktsplanen.
Vid en exploatering finns det flera faktorer som påverkar om exploateringen riskerar att öka spridning av
föroreningar. Det kan till exempel bero på om man behöver schakta i marken eller snarare fylla upp till
en högre marknivå och det är av stor vikt om grundvattnets genomströmningshastighet eller
strömningsriktning påverkas. Om exploateringen innebär att en verksamhet som omfattar bevattning
(timmerupplag, växtodling) ska etableras kan spridningen av vattenlösliga kemiska ämnen påverkas
betydligt mer än om verksamheten snarare minskar vattengenomströmningen till exempel genom att ytor
asfalteras. Eftersom spridningsrisken är så starkt beroende av vilken verksamhet som ska etableras
bedöms en redovisning av spridningsrisker inte kunna ge relevant information till exploatörer.
Kraftledningar
I översiktsplanens del 1, kapitel ”Teknisk försörjning” redovisas karta över kommunens kraftledningar.
Vidare beskrivs säkerhetsavstånd enligt Svenska Kraftnäts magnetfältspolicy under rubriken
”Elförsörjning och kraftnät”.
Geotekniska förhållanden
Översiktsplanens ”Del 2 - Knivsta idag” kompletterades med en karta som redovisar geotekniska
förhållanden.

3.1.2 Trafikverket
Trafikverket välkomnar att Knivsta kommun bemött de synpunkter vi lämnade vid samrådstillfället.
Trafikverket har inget ytterligare att erinra i ärendet.

3.1.3 Lantmäteriet
Lantmäteriet har inga ytterligare synpunkter än de som lämnades under samrådstiden, se yttranden
daterat 2017-05-22.

3.1.4 Luftfartsverket
LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att erinra mot översiktsplanen.

3.1.5 Svenska kraftnät
Svenska kraftnät har tidigare lämnat synpunkter i ärendet i ett yttrande daterat 2017-05-31. Svenska
kraftnät noterar att dessa synpunkter har beaktats och har ingenting ytterligare att tillägga.

3.1.6 Sjöfartsverket

Sjöfartsverket har tagit del av ”Granskning av kommunomfattande översiktsplan, Knivsta kommun,
Uppsala län” och har inget ytterligare att tillägga till tidigare yttrande daterat 2017-05-18.
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3.1.7 Statens Geotekniska Institut
SGI har tidigare yttrat sig beträffande aktualitetsprövning och där framfört att i en översiktsplan bör
geotekniska förutsättningar översiktligt redovisas med avseende på geotekniska säkerhetsfaktorer.
Dessa faktorer kan vara avgörande för lämpligheten utifrån ett geotekniskt perspektiv och de bör
därför redovisas tidigt i planprocessen. Grova värderingar kan göras utifrån bl.a. geologiska och
topografiska kartor. För områden med höga bergformationer ska även risken för bergras och
blocknedfall beaktas. Geounderlaget bör också innehålla en översiktlig bild av eventuella områden
med komplicerade geotekniska förhållanden (begränsad byggbarhet) samt en strategi över hur de
geotekniska frågorna ska klarläggas i senare skeden. SGI har även yttrat sig i samrådsskedet (SGI
2017-05-29, dnr som ovan) och där konstaterat att de geotekniska säkerhetsfrågorna rörande ras, skred
och översvämning kort nämns i miljökonsekvensbeskrivningen, dock utan att eventuella riskområden
kommenteras eller pekas ut.
I planförslaget konstaterades att Knivsta kommun saknar underlag som kan hjälpa kommunen att
arbeta förebyggande med risker kopplade till ras, skred och översvämning.
Vidare konstaterades i samrådshandlingen att kommunen så snart som möjligt måste ta fram en riskoch sårbarhetsanalys som fokuserar på extraordinära händelser bland annat skred - och
översvämningsrisker. Även i utställelsehandlingens samrådsredogörelse framfördes som kommentar
till vårt tidigare yttrande att Knivsta kommun kommer ta fram en sådan risk- och sårbarhetsanalys.
SGI menar även fortsättningsvis att denna analys bör finnas framme redan som en del i ÖPunderlaget.
God kännedom om geotekniska förutsättningar och eventuella geotekniska riskområden är viktiga
utgångspunkter vid strategiska val av markanvändning. I en översiktsplan bör därför eventuella
riskområden tydligt redovisas, förslagsvis på kartor, och en strategi tillfogas planen över hur dessa
områden skall utredas i samband med framtida detaljplaner eller bygglov. SGI bedömer allmänt de
geotekniska förhållandena inom Knivsta kommun som gynnsamma, men vi anser att dessa
förhållanden tydligt bör redovisas i ÖP-förslaget.
Kommentar:
Översiktsplanens ”Del 2 - Knivsta idag” kompletterades med en karta som redovisar geotekniska
förhållanden i kommunen. Knivsta kommun kommer att ta fram en risk- och sårbarhetsanalys som
fokuserar på extraordinära händelser bland annat skred och översvämningsrisker. Denna analys kommer
att tas fram först efter översiktsplanens antagande.

3.1.8 Försvarsmakten
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.

3.1.9 Strålsäkerhetsmyndigheten
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har tagit del av remiss i rubricerat ärende och önskar lämna
följande synpunkter. Synpunkter lämnas med stöd av strålskyddslagen. SSM vill återigen lyfta fram
problematiken kring både radon och UV-strålning, och hänvisar därför till vårt tidigare svar med
referensnummer 401-2916-17 och diarienummer SSM2017-2497-2.

3.1.10 Region Uppsala
Ärendebeskrivning Region Uppsala yttrade sig våren 2017 över samrådsförslaget av översiktsplan för
Knivsta. I yttrandet efterfrågades bland annat en tydligare konsekvensanalys av de tre
befolkningsscenarierna som redogörs för i planförslaget samt förtydligande kring kopplingen mellan
dessa och planförslaget samt också en koppling mellan förslaget och regional utvecklingsstrategi men
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också till Arlandaregionens strukturplan. I utställningsförslaget har förtydliganden gjorts men det
saknas fortsatt en koppling till Arlandaregionens strukturplan. I förslaget till yttrande efterfrågas en tät
dialog mellan Region Uppsala, Uppsala kommun och Knivsta kommun behov och konsekvenser för
den utveckling av bland annat transportsystemet som kommunens utveckling skapar.
Översiktsplan 2035 med utblick mot 2050 Knivsta kommun Region Uppsala har tidigare yttrat sig
över samrådsförslaget där det bland annat efterfrågades hur översiktsplanen relaterar till regionala och
storregionala styrdokument såsom RUS, RUFS 2050 samt Arlandakommunernas strukturplan. Vidare
en tydligare redogörelse för hur en ändamålsenlig struktur ska kunna uppnås mot bakgrund av
kommunens snabba utveckling inte minst när det gäller transportsystemet, kollektivtrafiken och hälsooch sjukvård. Regionala mål, strategier, planer och program Region Uppsala noterar att
utställningsförslaget nu redogör för den regionala utvecklingsstrategin och hur kommunen kan bidra
till att uppnå de mål som finns där. Dock kan fortfarande hur kopplingen till Arlandaregionens
strukturprogram förstärkas.
Befolkningsutveckling i kommunen Region Uppsala anser att det är positivt att Knivsta kommun är
beredd att ta på sig ett stort ansvar för det bostadsbehov som följer av Uppsala läns utveckling. I
utställningsförslaget finns vissa förtydliganden kring olika scenarier i befolkningsutvecklingen i
kommunen. Utifrån pågående arbete med statens förhandlare gällande överenskommelser om
byggande av nya städer kan det högsta scenariot falla in, under förutsättning att utbyggnaden sker
långt utöver tidigare nivåer. En teoretisk täthetsstudie redovisas om hur befolkningstätheten i Knivsta
och Alsike påverkas av de olika scenarierna, där de två lägre scenarierna innebär cirka 28 000
respektive cirka 45 000 invånare. Enligt Region Uppsalas mening behöver den redovisade plankartan
utvecklas ytterligare för att kommunicera ut de olika scenarierna och där Region Uppsala kan biträda
i arbetet. Utveckling av infrastruktur, kollektivtrafik och hälso- och sjukvård Region Uppsala och
Knivsta kommun kommer i det fortsatta arbetet att behöva fördjupa samverkan och belysa effekter,
konsekvenser och behov i transportsystemet, kollektivtrafiken och övrig samhällsservice till följd av
kommunens starka utveckling. Som underlag för detta arbete behöver Knivsta kommun ta fram
underlag för planering och beslut inom dessa områden inkluderat hälso- och sjukvård. I
sammanhanget bör det också påpekas att ett nära samarbete med Uppsala kommun är nödvändigt
med tanke på de stora utbyggnadsplanerna runt Bergsbrunna.
Kommentar: Översiktsplanens ”Del 2 - Knivsta idag” kompletterades med beskrivning och förytligande
kring planens koppling till den regionala utvecklingsstrategin och Arlandaregionens utvecklingsplan.
I översiktsplanen finns resonemang och förklaringar gällande de olika befolkningsscenarierna. Tydligare
konsekvensanalys av de olika scenarier för kommunens befolkningsutveckling är ett arbete som får ske
utanför framtagandet av översiktsplanen.

3.2 Grannkommuner
3.2.1 Sigtuna kommun
Sigtuna kommun har tagit del av Knivsta kommuns förslag till översiktsplan (utställningshandling).
Vi vill med detta mail meddela att våra synpunkter från samrådsyttrandet kvarstår. Vi finner inte att
våra synpunkter behöver utvecklas vidare i ett utställningsyttrande.
Kommentar: Knivsta kommun är positiva till samverkan kring gemensamma angelägenheter.
Synpunkterna föranleder inga ändringar.
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3.2.2 Uppsala kommun
Uppsala kommuns yttrande inriktar sig på ställningstaganden i utställningshandlingen som berör
planering och utveckling inom Uppsala kommun. Det är positivt att Knivsta kommun har en
planeringsinriktning som till stora delar överensstämmer med Uppsala kommun. Fem områden har
identifierats där det finns möjligheter för kommunerna att samverka: bebyggelseutveckling,
verksamhetsområden, kommunikationer, grönstruktur och
vattenkvalitet.
Bebyggelseutveckling
Det är bra att det utvecklas fler koncentrerade noder i regionen i anslutning till järnvägssystemet. Ett
sammanhållet Knivsta-Alsike med fokus på hållbara transporter kan bidra till regionen som helhet.
Det finns en otydlighet i utställningshandlingen om vad som ska ske i kommungränsen mellan Alsike
och Uppsala stad. Utvecklingen i Alsike och stråket mot Lagga tangerar utvecklingen inom Uppsala
stad vid kommungränsen. Stationsläget som föreslås ligger i norra delen av Alsike vilket kan innebära
att bebyggelseutveckling mot Uppsala stad blir intressant. Inom stadens gräns planeras ett större
verksamhetsområde mot gränsen mot Knivsta kommun. Verksamheter som kan tillkomma kan vara
miljöstörande och olämpliga i närheten av bostäder. Uppsala kommun föreslår att
bebyggelseutvecklingen norr om Alsike avgränsas så att en passage skapas mellan Lunsen och det
öppna kulturlandskapet. Vid utvecklingen av Lagga kan Uppsalaslätten i Uppsala kommun beröras.
Stadens omland Uppsalaslätten är en avvägning av riksintresset för Långhundraleden samt det
allmänna intresset med högvärdig jordbruksmark. Inriktningen för Uppsalaslätten är en restriktiv
hållning till ny spridd bebyggelse på landsbygden. Landsbygdsnäringen och kulturlandskapsvärden är
prioriterade. Uppsala kommun ser gärna en tydlig strategi inom Knivsta kommun hur dessa värden
hanteras.
Verksamhetsutveckling
Knivsta som ort för kunskapsintensiva företag kompletterar Life science-stråket i UppsalaStockholmsregionen på ett positivt sätt. Uppsala kommun planerar ett större verksamhetsområde i
anslutning till Uppsala Södra nära kommungränsen med en logistikpunkt för godståg och annan
järnvägsrelaterad verksamhet, exempelvis en järnvägsdepå. Det finns synergifördelar i att lokalisera
områden i kommunerna nära varandra med goda kommunikationer.
Kommunikationer
Kommunerna bör utveckla samverkan kring utvecklingen av fyra spår på Ostkustbanan och
stationslägen som gynnar regionen i stort. Uppsala kan bidra med en utveckling av cirka 50 000
bostäder och 15 000 arbetsplatser genom en ny stadsnod med stationsläge i Bergsbrunna och
utvecklingen av Södra staden och Gottsunda som binds samman med en kollektivtrafiklänk över
Fyrisån. Lagga ligger nära Bergsbrunna och Gunsta/Funbo och utveckling av hållbart resande över
kommungränsen mot den nya stationen kan utvecklas på sikt, till exempel med cykelstråk och
kollektivtrafik.
Grönområden
Det är positivt att Knivsta kommun föreslår en grönplanering som knyter ihop naturreservatet Lunsen
i Uppsala kommun med Valloxen i ett större sammanhängande grönområde. Detta kan kopplas
samman med det sammanhängande gröna stråk som planeras från centrala Uppsala till Lunsen.
Norra Lunsen är lagskyddat naturområde (naturreservat) vilket bör nämnas i Knivstas översiktsplan.
avvägningen för riksintresset Mälarens öar och stränder kan påverka upplevelsen av Mälaren i
Uppsala kommun. Då riksintresset geografiskt delas mellan de båda kommunerna bör översiktsplanen
för Knivsta kommun beakta den inriktning som ges i Uppsala kommuns översiktsplan. Natura 2000
Sävjaån-Funbosjön har säkerställts i ett större perspektiv genom att avgränsa Å- och sjöstråket mellan
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staden och Almunge. Knivsta kommun bör överväga att avgränsa motsvarande område i anslutande
vatten.
Vattenkvalitet
Vattenkvalitet är en prioriterad fråga för Uppsala kommun. En av insatserna de närmaste åren är att ta
fram handlingsplaner för Fyrisån och andra ytvatten för att uppnå och bibehålla god status i sjöar och
vattendrag. Vattenkvaliteten i Uppsala kommun är beroende av vad som händer uppströms i
vattendragen. Å- och sjöstråket mellan staden och Almunge i översiktsplanen för Uppsala kommun
hänger ihop med både Storån och Edaområdet hela vägen till Mälaren. Det är positivt att
utvecklingen i Lagga ska med kommunalt vatten och avlopp. Dagvattenhanteringen från Lagga och
VA- utredningen för Eda bör medverka till att vattenkvaliteten i Sävjaån-Fyrisån och Mälaren
förbättras och bidrar till att god status uppnås och bibehålls i hela vattensystemet. Även i utpekade
bevakningsområden bör påverkan på Sävjaån-Fyrisån via Storån beaktas.
Kommentar: Knivsta kommun är positiva till samverkan kring gemensamma angelägenheter.
Synpunkterna föranleder inga ändringar.

3.2.3 Håbo
Knivsta kommun har tagit fram förslag till en ny översiktsplan, översiktsplan 2035 med utblick mot
2050, som är på utställning den 21 augusti till den 22 oktober. I samrådsskedet yttrade Håbo kommun
sig positiv till att Knivsta kommun var öppna för en färjeförbindelse, vilket även nu framgår av
utställningsförslaget.
Håbo kommun noterar att förslaget till översiktsplan är väl genomarbetad och intressant att ta del av
gällande grannkommunens planer för utveckling. Håbo kommun ser inte att vi har så många
beröringspunkter kommunerna emellan eftersom vi inte gränsar direkt till varandra, utan har
Skofjärden oss emellan. Däremot är frågan om färjeförbindelse över Skofjärden mellan Skokloster
och Knivsta kommun väsentlig för Håbo. Kommunen konstaterar med tillfredsställelse att Knivsta är
öppen för en färjeförbindelse mellan Knivsta kommun och Håbo kommun, vilket framgår av
utställningsförslaget.
Kommentar: Knivsta kommun är positiva till samverkan kring gemensamma angelägenheter.
Synpunkterna föranleder inga ändringar.

3.3 Politiska partier
3.3.1 Miljöpartiet de gröna i Knivsta
Genomförandetid och utblick
Planens långa genomförandetid, ett sikte på 2035 och med utblick mot 2050, gör med nödvändighet
att planen blir väldigt allmänt hållen och rent av otydlig. Eftersom denna ÖP dessutom är så allmänt
hållen och är tänkt att ersätta FÖP anser vi även att det efter planens antagande måste startas upp ett
arbete med en ny stadsplan för Knivsta/Alsike, som på ett mer konkret sätt visar hur kommunen
tänker sig att tätorten ska växa fram på 5 och 10 års sikt.
Långsiktigt hållbar utveckling
Avsnittet om hållbar utveckling och klimatförändringar anser vi fortfarande vara allt för kort och
handlar bara om hur kommunen ska undvika problem med översvämningar, ras och skred. Här bör
det också beskrivas dels hur kommunen ska arbeta proaktivt för att dessa situationer inte ska
uppkomma, t.ex. genom att undvika för mycket hårdgjorda ytor, och dels skriva om hur kommunen
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ska arbeta för att minska sin negativa påverkan på klimatet. Hur ÖP rimmar med utvecklingsmålen i
Agenda2030 kunde vara lämpligt att nämna.
En modern småstad, hur ska den se ut?
I ÖP beskrivs på s 13 en vision av Knivsta som en modern småstad. Beskrivningen skiljer sig från den
beskrivning av småstaden som fanns i FÖP. En definition av den moderna småstaden behöver därför
göras. En markant skillnad är att den nya beskrivningen utelämnar grönska, som var ett viktigt inslag i
FÖPens beskrivning. Vi saknar grönskan då vi anser att det är ett väldigt viktigt inslag i det Knivsta
som vi vill värna. Vi önskar förtydliga att en småstad inte bör innehålla hus med våningstal som
överstiger 6-7- våningar.
Natur, ekologi och grönområden
Knivsta är känt för sin tillgång på stadsnära skog och naturmiljö i tätortsnära lägen och många olika
skogs- och naturområden på landsbygden. Här finns flera sammanhängande skogsområden som
Lunsen och Kölängen, vilka lämpar sig både för rekreation och friluftsaktiviteter av olika slag. Planer
på att skydda några av dessa områden har ofta diskuterats, men sällan kunnat realiseras trots att
kommunen ofta äger den mark som kan bli aktuell som kommunalt naturreservat. Ett undantag är
det nyligen antagna beslutet att göra Gredelby hagar och Trunsta träsk till Knivstas första kommunala
naturreservat.
Medan dessa naturvärden får stor plats i vårt senast antagna styrdokument (FÖP), så anser
Miljöpartiet att dessa frågor behandlas styvmoderligt i samrådshandlingen. Detta är märkligt då
kommunen nyligen tagit fram och antagit en grönstrukturplan som kommer att vara en del av ÖP.
Flera av de angivna skogsområdena i tätorten i utställningshandlingen är hotade av utbyggnadsplaner,
liksom de skogsdungar och s.k. kilar som finns här. När nu grönstrukturplanen blir en del av ÖP
måste ÖP harmoniera med denna. Därför måste tex hela Boängsskogen markeras som grönstråk .
Vi tycker att det är bra att man pekar ut viktiga grönstråk i kartmaterialet. Vi anser dock att det krävs
en större detaljering av grönstrukturen närmast bebyggelse. För att bevara de gröna stråk som ännu
finns i tätorten måste de gröna stråk som finns inom prioriterade utvecklingsområden definieras och
beskrivas i översiktsplanen. Vid planläggning finns en uppenbar risk att grönområden/grönstråk
försvinner eftersom det ofta är utveckling av bebyggelse som är drivkraften bakom en planläggning.
Risken för att viktiga gröna länkar för rekreation, spridningsvägar för flora och fauna och andra
ekosystemtjänster, förstörs är uppenbar För att behålla de gröna korridorerna behöver vi tänka på att
skapa buffertzoner genom stödplanteringar som bidrar till stråk för djurlivets och den biologiska
mångfaldens fortlevnad. Vi tycker därför även att det bör finnas ytterligare minst ett markerat
grönstråk. Viktigast är ett stråk från Hammaren, via Nydal, till Ängbyskogen.
Befolkningsutveckling i kommunen
Miljöpartiet anser fortfarande att tillväxtkurvan +2,5 % per år ska benämnas hög och alternativet som
nu benämns som ”hög” ska kallas ”mycket hög” för att man ska förstå hur dessa ska tolkas i ett
historiskt och nationellt perspektiv, tillväxten 1,5% per år får kallas medel och ett alternativ med ännu
lägre tillväxt ( under 1%), får kallas ”låg” .
Miljöpartiet anser att det är positivt att kommunen växer och fler får möjligheten att bo i vår
kommun. Ökad befolkning förbättrar också förutsättningar för gemensam infrastruktur och
kommersiell service. Men den mycket snabba befolkningstillväxten innebär också påfrestningar för
Knivsta kommun, bland annat då den ställer stora krav på investeringar i infrastruktur, barn- och
äldreomsorg och skola. De gångna årens snabba befolkningstillväxt torde vara en viktig orsak till att
den kommunala ekonomin försämrats – till exempel har kommunkoncernens låneskuld per invånare
mer än fördubblats under de gångna fem åren medan koncernens soliditet försämrats kraftigt. Vi
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ifrågasätter att en fortsatt hög befolkningstillväxt är ekonomiskt hållbar och efterlyser en djupgående
analys av de ekonomiska förutsättningarna för olika scenarier för kommunens befolkningsutveckling.
Utveckling av Alsike och Knivsta tätorter
Här tycker vi också att det saknas inslag om grönskans betydelse för småstadens karaktär i
beskrivningarna av Knivsta och Alsike.
Landsbygdsutveckling
Vi föreslår att Knivsta kommun ser över möjligheten att i ett senare skede ta fram ett särskilt program
för landsbygdens utveckling. Detta bör samordnas med liknande program för närliggande kommuner,
särskilt Uppsala kommun och Region Uppsala.
Förslag vid framtagande av slutdokument
Vi tycker att framförallt den förkortade ÖP-version som brukar tas fram ska testas mot LIX så att vi kan
se att dokumentet inte har alltför krångligt eller byråkratiskt språk. Många måste kunna ta del av ÖPs
innehåll.
Kommentar: Knivsta kommun har följande kommentarer till Miljöpartiets yttrande:
• Översiktsplanen innehåller inte något ställningstagande som förbinder kommunen att påbörja
arbete med fördjupad översiktsplan för Knivsta och Alsike tätorterna men översiktsplanen
innehåller inte heller några hinder att påbörja ett sådant planarbete efter antagandet av den
kommuntäckande översiktsplanen. Knivsta kommun har möjlighet att påbörja arbete med
fördjupad översiktsplan för tätorterna genom exempelvis beslut som skulle tas av
Samhällsutvecklingsnämnden.
• Definitionen av småstaden som finns i inledningskapitlet i del 1 ändras inte.
• I översiktsplanen finns följande ställningstagande ”Kommunen ska ta fram en risk-och
sårbarhetsanalys som fokuserar på klimatförändringar och deras negativa effekter som
översvämningar, ras och skred.” I samband med framtagning av program eller planering av
större stadsbyggnadsområden ska avvägningen mellan risk och exploatering utredas i det
enskilda fallet.
• Varken höjder eller våningstalen av ny bebyggelse styrs i översiktsplanen. Höjder av bebyggelse
kommer att studeras och bestämmas i arbetet med kommande program och detaljplaner.
• Boängsskogens område som ett av ”viktiga tätortsnära grönområdena” utökades i
antagandehandlingen med ett skogsområde som finns mellan Boängsvägen i väster och Åsgatan
i öster. Denna utökning förstärker grönt samband mellan Lunsen-Boängsskogen-Kölängen.
• Markering av nytt grönstråk längst Hammaren-Nydal-Ängbyskogen utreds i arbetet med
planerna för utbyggnaden av Nydal.
• Benämningen av befolkningsscenarierna ändrades och i antagandehandlingen kallas scenario
”låg” för ”A”, ”medel” för ”B” och ”hög” för ”C”. Ett scenario där befolkningstillväxten är under
1% läggs inte till då detta inte bedöms vara en sannolik utveckling.
• Inget ställningstagande beträffande framtagande av separat program för landsbygdens
utveckling görs i översiktsplanen. Beslut kring detta tas av kommunen i samband med framtida
planering.

3.3.2 Liberalerna
Liberalerna (L) i Knivsta står fast vid att arbetet med den nya översiktsplanen (ÖP) forceras fram
vilket inte bara ökar riskerna för felaktiga beslut utan också försvårar en sammanhållen, planmässigt
väl genomtänkt utbyggnad av samhället. Principerna för samhällets expansion ska vara ökad
livskvalitet och långsiktig hållbarhet i alla avseenden – ekonomiskt, miljömässigt och med hög kvalité
i boende. De nya förutsättningarna för ÖPn med statens förslag om 4 järnvägsspår genom tätorten
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kopplat till krav/önskemål från staten om utökat bostadsbyggande har ytterligare tydliggjort behoven
av en långsiktig och väl genomtänkt planering av utbyggnaden av samhället. Utöver detta vill L
betona vikten av en tät medborgardialog med rimliga dialogtider.
Liberalerna i Knivsta håller med om det är önskvärt med fler spår för bättre och mer miljövänliga
kommunikationer men inte till vilket pris som helst. När staten räknar bostadsbyggande använder
den, i detta sammanhang, enheten ”stadsdel” omfattande 5 000 nya bostäder. Om staten kräver att
Knivsta bygger 2 nya stadsdelar – en i Knivsta och en i Alsike, för att få de 4 spåren och nya påfarter
på E4, skulle det betyda drygt 22 000 fler invånare till ca 2035. Detta skulle innebära att Knivstas
tillväxt och befolkningsmängd hamnar på den övre av de tre tillväxtkurvor som redovisas i ÖPn och
som av Knivsta kommuns politiker och tjänstemän kallas för en mycket stor utmaning. Observera att
detta är oräknat övrig tillväxt i kommunen, såsom förtätningar och övrig utbyggnad i Knivsta och
Alsike och i byarna på omgivande landsbygd.
Även tillväxttakt Medel, som möjligen skulle bli resultatet av en ny stadsdel skulle innebära stora
påfrestningar. Detta accentuerar det L tidigare påtalat nämligen att det fortfarande saknas väsentliga
beslutsunderlag i nuvarande förslag till ÖP, vilket även påtalats av Länsstyrelsen i Uppsala (LstC) och
i Miljökonsekvensbeskrivningen från Tyréns där inga av de sammanfattande punkterna under kapitel
8, ”Samlad bedömning” har förbättrats i versionen från den 28 april. Exempel på otillräckligt utredda
problemområden är:
•
•

•
•

•
•

Trafikbullret kommer att öka när fler bostäder och nya stadsdelar byggs i centrala Knivsta och
Alsike,
Bullret kommer även att öka kraftigt om järnvägen byggs ut till fyra spår genom Knivsta
samhälle. Det finns stora risker att bullernivåerna kommer att kraftigt överstiga av WHO
(Världshälsoorganisationen) rekommenderade nivåer, f.n. 55 decibel.
Riskområde vid transport av farligt gods på väg och järnväg anges av LstC till 150 meter. Hur
detta påverkar planerna på utbyggnad av centrala Knivsta är inte utrett.
Hur de ökade volymerna av kontaminerat dagvatten ska tas om hand så att det inte når
närliggande vatten, som Knivstaån och Garnsviken, är f.n. otillräckligt utrett och framgår inte
av den framtagna dagvattenstrategin, som är alltför övergripen för att ge någon konkret
vägledning.
LstC påtalar att t ex den planerade utbyggnaden av Centrala Knivsta, inkl Ängby, kommer att
leda till för stora förluster av ”grönytor och gröna kilar”. Hur detta ska åtgärdas är inte utrett.
Påverkan på riksintressen i Lagga m.fl. av landsbygdens byar av de föreslagna
”utvecklingsplanerna” måste utredas närmare och alternativ tas fram som skyddar
naturområden, gammal kulturbygd, våra riksintressen samt det aktiva lantbruket.

Även om det kan finnas goda skäl att redan under 2017 anta den föreslagna ÖPn, dock med
förtydliganden av ovanstående punkter, så krävs att kommunen förstärker resurserna som arbetar med
samhällsplanering, så att kommuninvånarna så fort som möjligt under 2018 kan få ta del av förstudier
och andra belysande illustrationer av hur Knivsta ska kunna växa i ovan angiven takt och med
bibehållen och helst ökad livskvalité för sina invånare och med en långsiktigt hållbar kommunal
ekonomi och miljö i tätort och på landsbygd. Infrastruktur och samhällsservice måste planeras så att
Knivsta kommun fungerar väl år 2035 och 2050!
Nedan följer Liberalernas sammanfattande kommentarer och synpunkter gällande Planförslaget.
Rubriker och sidor hänvisar till nu gällande samrådshandling efterföljt av Liberalernas kommentarer.
TYCK TILL OM FÖRSLAGET TILL KNIVSTAS NYA ÖVERSIKTSPLAN
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SID 4, Spalt 2
En översiktsplan ska inte gå för djupt in i detaljer utan visa
på riktlinjer och restriktioner. Bör läggas till enl. L
SID 8 KARTA, och kartor i allmänhet.
Det finns en markering gällande cykelbana vid Ledingevägen, en av hela regionens bäst bevarade
vägar med medeltida ursprung! Där måste riksintresse C45 beaktas anser vi.
Bygger man där kommer man in på naturskyddsområden.
Problemområden: Ledingvägen tål inte mer trafik. Säbyån är en biotopskyddad å. Dessutom råder
inte kommunen över vägen. Förslag från L avgränsa markeringen gällande utvecklingsområde så den
inte sträcker sig över sjön. Vidare vill vi dra exploateringsgräns rakt genom Valloxens västra del i östvästlig riktning.
Generellt gällande kartorna i dokumenten anser vi att det som är bevarandeområde och skyddsvärt
ska markeras så tydligt som möjligt! Gäller alla vattendrag med strandskydd, grön- och kulturområden
samt parkomgivning för Knivstaån genom samhället. Att lägga allt under markering ”Prioriterade
utvecklingsområden för bebyggelse” eller ”Utvecklingsområden för bebyggelse – utveckling på sikt” är
inte önskvärt. Möjlighet att bryta ned större kartor till mindre finns, och att då ha med mer
detaljerade tankar om bevarandevärde i tex bilagor är en möjlighet.
KNIVSTAS VISION
SID 15.
I första spalten, efter första meningen ”… utvecklas i takt med att kommunen växer.”, bör följande
formulering läggas till. ”Det är ytterst angeläget att beakta det kulturhistoriska värdet av dessa
kulturminnesmärkta områden då vissa av dessa har fornlämningar, i form av t.ex. borgar
och runstenar.”
UTVECKLINGEN AV INFRASTRUKTUREN
SID 42 och i löpande text.
I inforutan och i den löpande texten använder man sig av ett begrepp
"Mobility Management". Uttrycket har inget betydelsebärande innehåll för läsaren. Liberalerna
föreslår att man använder sig av ett språk som invånarna kan relatera till och ge inspel på.
Vi föreslår att dess meningar omformuleras, till exempel kan det svenska uttrycket
”beteendepåverkande åtgärder” som refereras till på sidan 39 användas genomgående i dokumentet.
SID 39 och 47
På sidan 47, tredje spalten, första stycket står det:
"Bortstyrning av tung trafik från Knivsta tätort är ett viktigt mål och en förutsättning för att möjliggöra
en omvandling av Gredelbyleden till stadsgata”
På sidan 39, andra spalten, första punkten under ”Vägar” står det:
”Knivsta ska verka för att styra bort tung genomfartstrafik från Knivsta tätort för att kunna omvandla
Gredelbyleden till stadsgata”
Innebörden i ordvalen ”verka för” eller ”mål och förutsättning för” har stor skillnad. Formuleringen
på sidan 47 bör användas även på sidan 39.
UTVECKLING AV GRÖN OCH VATTENOMRÅDEN, SID 52, rubriken,
STÄLLNINGSTAGANDEN,
Första punkten gällande tätortsnära grönområden vill vi lägga till område 7. Skogen ned mot
Valloxen i höjd med vid återvinningen Apoteksvägen.
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Begreppet stärkas används i andra spalten, andra punkten. Vi vill gärna att begreppet utvecklas i text
där det konkret ska framgå vad man till exempel anser ligga i begreppet "stärkas". Detta gäller alla
vattendrag.
Detta återkommer på sid 53, sista meningen men det finns inget konkret skrivet HUR det ska
”stärkas”?
TEKNISK FÖRSÖRJNING, SID 56
Det finns en motsättning gällande formuleringarna angående dagvattenhantering. Vi yrkar på att man
genomgående använder sig av formuleringen på sid 56 ställningstagande andra spalten, sista punkten.
Ska ersätta formuleringen på sid 60 första spalten, tredje punkten.
PÅVERKAN PÅ RIKSINTRESSE, SID 66.
Liberalerna ställer sig kritiska till att det planeras utveckling på områden med riksintresse. Gäller alla
vattendrag med strandskydd, grön- och kulturområden samt parkomgivning för Knivstaån genom
samhället.
ÖVERSIKTSPLANENS KOPPLING TILL REGIONALA MÅL,SID 68-69.
Liberalerna i Knivsta vill se att även de nationella miljömålen läggs till under denna rubrik.
Kommentar: Knivsta kommun har följande kommentarer till Liberalernas yttrande:
• Knivsta kommun kompletterar inte översiktsplanen med följande utredningar som föreslogs av
Liberalerna: kommuntäckande bullerutredning, påverkan av vägar för farligt gods på
möjligheter att utveckla bebyggelse och kommuntäckande dagvattenutredning. Knivsta
kommun anser att bullerutredningar, dagvattenutredningar samt utredningar kopplade till
leder för farligt gods ska tas fram först i samband med framtagning av program och
detaljplaner för områden som planeras att exploateras.
• Säkerhetsavstånd till järnvägen analyseras i framtida planer. Översiktsplanen innehåller
upplysningar om järnvägsområdets markreservat och säkerhetsavstånd.
• Dagvattenstrategin används som underlag vid planering, den anger riktlinjer och är
vägledande för hur kommunen ska förhålla sig till dagvattenhanteringen. Fördjupande
strategier tas fram i samband med framtida planer.
• Utredningar kring riksintressens påverkan av utvecklingsplanerna tas fram i samband med
framtida planering som kan komma att påverka riksintressena.
• Namnet av översiktsplanen ändrades från ”Översiktsplan 2035 med utblick mot 2050” till
”Översiktsplan 2017 för Knivsta kommun”. Del 1 benämns ” Översiktsplan 2017 - Mot år
2035 med utblick mot 2050” och del 2 benämns ” Översiktsplan 2017 - Knivsta idag”.
• Markeringen av ”prioriterade utvecklingsområden för bebyggelse” söder om Valloxen ändras ej.
• I översiktsplanens del 2 återfinns kartmaterial som redovisar lagskyddade naturområden samt
resonemang gällande strandskydd samt natur- och kulturområden. I översiktsplanens del 1,
kapitel 4 – ”Utveckling i Knivsta och Alsike tätorter” preciseras framtidens planer för
bevarandet av å-rummet längst Knivstaån likt följer: ”I framtiden kommer kommunens
invånare även ha möjlighet att gå eller cykla längs med järnvägsspåret och Knivstaån där
kommunen planerar att utveckla ett grönt gång- och cykelstråk med stora rekreationsvärden.”
• Gällande kartan som redovisar Knivstas framtidsbild har Knivsta kommun bestämt att inte
markera ”skogen vid Apoteksvägen” som ett ”viktigt tätortsnära grönområde”. Endast större
tätortsnära grönområden markeras på denna karta. Det betyder inte att denna skog inte är
viktig för tätortens grönstruktur, den utgör en del av grönstrukturen i Knivsta tätort.
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3.3.3 Vänsterpartiet
Som fler sagt borde det antagna dokumentet heta: Översiktsplan 2017.
Därmed vill vi från Vänsterpartiet börja med att visa vår uppskattning för de förbättringar som gjorts
av planen utifrån de synpunkter som kom in under samrådet. Men vi har några saker kvar som vi nu
redovisar. En del som vi sagt tidigare och något som kan vara nytt.
På ett övergripande plan hade vi gärna sett mer skrivningar om social och ekologisk hållbarhet.
Barnperspektivet och vikten av naturnära områden nämns på en del ställen men borde kunna få
större och tydligare utrymme. Kommunens påverkan på Mälaren är enligt Vänsterpartiet är en av de
viktigaste frågorna vi har att hantera. På kartan på sid 66 kan vi se att del av Mälaren i kommunen är
Riksintresse Naturvård. Den skulle kunna skrivas skapare.
Befolkningsökning
Vänsterpartiet står kvar vid synpunkten att vi behöver bli tydliga med hur mycket vi vill växa och
därför behöver sid 11 ha en tydligare skrivning om vilket alternativ som gäller för Knivsta. Vårt förslag
är en utbyggnad som ger ungefär 2,6 procents tillväxt vilket skulle motsvara cirka 300 lägenheter per
år varav vi vill se minst 100 som hyresrätter i Knivstabostäders regi.
Knivstas och Alsikes utbyggnad
Det pratas hela tiden om småstaden Knivsta. En småstad som ska vara tätare nära stationen. Samtidigt
ska Knivsta och Alsike båda ha natur och grönska nära bostadsområdena. Vi är ganska många som
skulle vilja veta vad tätare betyder och hur grönstråken bevakas vid de pågående styckvisa
försäljningarna som redan pågår. Placeringar av lekparker för olika åldrar behöver prioriteras då det i
kommunen kommer finnas många barn och ungdomar under överskådlig tid.
Enligt forskningen menar de som studerat boendemiljöer att riktigt tät miljö är genomförbar när det
huvudsakliga transportnätet består av gång-, cykel- och kollektivtrafik. Beträffande husen bör de inte
överstiga 4-5 våningar för att de boende ska känna sig sedda och trygga. Det stämmer ju bra med vår
antagna trafikstrategi och den nu gällande fördjupade översiktsplan, FÖP. Vi litar på forskningen och
vill se tydligare skrivning om vad som menas med tät bebyggelse.
Vatten och avlopp
För att klara den framtida utbyggnaden behöver tekniska lösningar som dagvatten och avlopp få
hållbara lösningar. Vi vill skärpa skrivningar på sid 56 angående hantering av dagvatten.
Vänsterpartiets uppfattning är att målet måste vara att inget orenat dagvatten ska kunna nå Knivstaån.
Det är vårt och många andras dricksvatten som smutsas ner med nuvarande skrivning. Skapandet av
reservvattentäkter är viktigt och bra och behöver starta snarast. Vänsterpartiet delar uppfattningen att
avloppsfrågans lösning med anslutning till Käppala reningsverk är den bästa och hoppas att
kommunen beviljas inträde i verket.
Parker och naturområden.
På sidan 22 finns en bra text om park- och naturområden som vi gillar: ”Nya parker och nya gator bör
anläggas i både befintliga och nya stadsdelar och tillgången till tätortsnära naturområden bör
förstärkas.” Vänsterpartiet gillar även mycket som skrivs på sidan 27. Bland annat det som står om
Boängsvägen och den omkringliggande naturen. När det gäller Boängsskogen i samma område anser
vi att kartan på sid 53 behöver göras tydligare så skogen skyddas, även på kartan, enligt intentionerna i
texten på samma sida.
I linje med trafikstrategin vill vi att planen blir tydligare beträffande gång- och cykelväg till fritids- och
rekreationsområdet vid Kölängen. Vi menar att det bästa vore en ekodukt över Gredelbyleden för
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barn och unga från Nydal, Knivsta tätort, Ängby, Högåsen och Alsike. Den ekodukten skulle även
underlätta för djurlivet att komma ner till sjön.
Levande landsbygd
Här finns mycket vacker text om boende längs kollektivtrafikstråk och verksamheter på landsbygd som
Vänsterpartiet ställer sig bakom. Men hur blir det i verkligheten med planerna i Kyrkskogen i Lagga?
Eller industriområdet vid 77:an med sopor som sprider sig långt utanför staketen, mycket buller på
olika tider, tung trafik och stora råttor. Industriområdet kom efter att nuvarande bebyggelse var
uppförd och såg helt annorlunda ut de första åren. Nu pekas området runt denna ”olägenhet” ut som
ett utbyggnadsområde för boende. Vi menar att de verksamheter som finns vid 77:an mellan Östuna
och Spakbacken behöver en annan placering redan nu och absolut innan någon utbyggnad av
bostäder i området påbörjas.
Trafikstrategi
Vi är glada att se hur stor plats den antagna Trafikstrategin fått under kapitel 8 Utveckling av
infrastrukturen. Vänsterpartiet vill, trots det, utöka den sista punkten på sid 41 så den lyder: ”Den
fysiska miljön ska utvecklas så att gång- och cykeltrafiken gynnas och får en högre status, exempelvis
genom ett sammanhängande cykelvägnät och tilltalande gestaltning med grönska och belysning”
Vänsterpartiet vill även att det aktivt undersöks för placeringar av nya infartsparkeringar. Vi tror på att
underlätta för de som vill växla från bil eller cykel till kollektiv trafik, på sin resa mot arbete, skola
eller nöje. Fyra järnvägsspår genom kommunen, tågstation i Alsike, totalt tre järnvägsbroar och två
nya av- och påfarter på motorvägen är dyra men, som Vänsterpartiet ser det, nödvändiga satsningar.
Dessutom kommer en angöring till perrongen i södra delen av Knivsta station att behövas ganska
snart. I samarbete med UL, Trafikverket och andra berörda vill vi även se en inventering av
trafiksäkerheten för skolelever och andra resenärer vid kommunens busshållplatser, på framförallt
landsbygden. Försöket med stadsgata på den, just nu, enda genomfartsleden genom Knivsta är inte
något vi ser som realistiskt. Ambitionen att leda bort tung genomfartstrafik söder om Knivsta mot E 18
vill vi däremot gärna medverka till. Vi ser också positivt på fler cykelparkeringar vid Knivsta och
senare även Alsike station.
Färja mellan Håbo och Knivsta kommuner
I planen nämns att Knivsta är öppen för möjligheten till en färjeförbindelse mellan Västersjö och
Skokloster i Håbo kommun. Vänsterpartiet är mycket kritiskt till detta förslag. Att öka biltrafiken i
detta känsliga område, med riksintresse Mälaren, mängder av fornminnen och redan kända
avloppsproblem, är inget vi ser som viktigt. Det är enligt vår uppfattning varken ekologiskt eller
ekonomiskt hållbart. Om färjan, som det skrivs, ska fungera som arbetspendling behöver Knivsta
skapa ett antal pendlarparkeringar utanför tätorten. För det kan väl inte vara tänkt så att Håboborna
ska fortsätta med bilen över Gredelbybron på ”stadsgatan” för att nå E4:an? Vill kommunen däremot
skapa en turistattraktion vid Västersjö föreslår Vänsterpartiet en cykelfärja i samklang med den
cykelväg som planeras längs väg 255. Uthyrning av kanoter och kajaker för motorfria transporter på
Mälaren skulle kunna bli en del i en ekoturism längs Mälarens stränder ända upp till Flottsundsbron.
Avslutning
Detta var Vänsterpartiets synpunkter som vi hoppas kan bidra till ett framtida bättre Knivsta. ”Ett
snabbväxande samhälle som Knivsta förändras väldigt lätt i små steg, och rätt som det är upptäcker
man att samhällets själ gått förlorad utan att man märkte när helheten försvann.”
Klippt ur inledningen av Kulturmiljöprogrammet för Knivsta tätort
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Kommentar: Knivsta kommun har följande kommentarer till Vänsterpartiets yttrande:
• Namnet av översiktsplanen ändrades från ”Översiktsplan 2035 med utblick mot 2050” till
”Översiktsplan 2017 för Knivsta kommun”. Del 1 benämns nu ” Översiktsplan 2017 - Mot år
2035 med utblick mot 2050” och del 2 benämns ” Översiktsplan 2017 - Knivsta idag”.
• Knivsta kommun bör ha beredskap för att planera för framtida befolkningsutveckling. Vidare
vill kommunen inte begränsa framtida utveckling utan istället ha beredskap för de olika
befolkningsscenarierna som presenteras i översiktsplanen.
• Översiktsplanen ska inte omöjliggöra byggnationer av bebyggelse med fler än 4-5 våningar.
Höjder av bebyggelse kommer att studeras och bestämmas i arbetet med kommande program
och detaljplaner.
• Knivsta kommun planerar att stegvis omvandla Gredelbyleden till en stadsgata. Vid denna
omvandling är det viktigt att planera för alternativa sträckor för tungtrafik och genomfartstrafik.
Dessutom ska Gredelbyleden fortsatt karaktäriseras av hög kapacitet för biltrafiken då leden är
en av de viktigaste delarna av bilinfrastrukturen inom Knivsta tätort.
• I översiktsplanen finns inga hinder som omöjliggör byggnation av en ekodukt över
Gredelbyleden.
• Översiktsplanen innehåller inte något förbud för att skapa en färjeförbindelse mellan Västersjö
och Skolkloster i Håbo kommun. För att kunna gå vidare med planeringen krävs ett förarbete
där för- och nackdelar av förbindelsen samt genomförande- och finansieringsfrågor utreds.

3.4 Föreningar och Organisationer
3.4.1 Föreningen Vårda Knivsta
Vårt tidigare inlämnade yttrande kring översiktsplanen lämnades utan kommentarer från kommunen.
Vi vill därför ännu en gång understryka vikten av att översiktsplanen ger förutsättningar för det
fortsatta arbetet vad gäller planering och utveckling av kommunen. Vi menar att det presenterade
förslaget fortfarande saknar viktiga inslag.
I vårt samrådsyttrande påtalar vi att: I PBL 3 kap. 2 § talas också om att planen skall ge en vägledning
för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön skall användas,
utvecklas och bevaras. De allmänt hållna beskrivningarna av hur Knivstas tätort skall utvecklas ger
intrycket av att allt är möjligt utan några konkreta begränsningar och riktlinjer som är styrande för
detaljplanearbetet.
Bakgrunden till vårt yttrande är hur planeringsarbetet under de senaste fem åren. Beslut om
detaljplaner har i huvudsak tagits mellan kommunen och enskilda byggföretag. Drivande för
byggföretaget har varit önskemål om hög exploateringsgrad och för kommunen att få så stor ersättning
som möjligt. Detaljplanerna har avgränsats till en eller några fastigheter. Resultatet har blivit en
heterogen stadsbild som t.ex. visas inom Sågenområdet och den fastighet som uppförs vid
Trunstavägen.
De arbetssätt som föreslås i förslaget till översiktsplan är som t.ex. anges i kommentarer från Knivsta
kommun som gäller yttrande från bl.a. från Vänsterpartiet och enskilda medborgare: ”översiktsplanen
ska inte omöjliggöra byggnationer och bebyggelse med fler än 4 -5 våningar. Höjder av bebyggelse
kommer att studeras och bestämmas i arbetet med kommande program och detaljplaner.”
I förslaget står det på sid. 30: ”Vilka exploateringstal och vilka bebyggelsetyper som väljs kommer det
att beslutas om i kommande arbete med program och detaljplaner. ”Vidare anges på samma sida att
kommunen: ”för att bevara tätortens småstadskaraktär och samtidigt ta hand om den snabba
befolkningstillväxten bör kommun lägga större fokus på `täthet` och inte endast på `hushöjden`. Som
28

tidigare nämnts i detta kapitel är det möjligt att bygga mycket tätt med relativt låg bebyggelse och
höga hus innebär inte alltid högre täthet.”
På sid.6 anges under ”Vad är en översiktsplan: ”Den nya översiktsplanen för Knivsta kommun är
vägledande och ska fungera som underlag för beslut om program, detaljplaner och bygglov”. Med
den allmänt hållna översiktsplanen som stöd är sannolikheten stor att de senaste årens arbetssätt
fortsätter om inte förutsättningarna för beslutsfattande ändras.
Dessutom innehåller Miljökonsekvensbeskrivningen felaktigheter:
Knivstaån rinner i Lövstaån väster och söder om Valloxen och Säbysjön, som saknar avrinning, inte
norr om Valloxen. Att påstå att föroreningar i Knivstaån inte direkt påverkar Mälaren är fel, då ån
mynnar i Mälaren.
Föreningen Vårda Knivsta anser att den grundläggande orsaken till att samordningen mellan
översiktsplan och detaljplan/program inte fungerat de senaste åren är att det inte funnits någon inom
kommunen som haft kompetens och uppdrag att arkitektoniskt samordna inriktningen av
detaljplanerna. För att ändra denna olyckliga utveckling krävs i ett första steg att behovet av
arkitektonisk samordning lyfts fram i översiktsplanen och inriktas på en konkret helhetsbild av
Knivstas framtida småstadskaraktär. Inriktningen av detaljplanerna bereds av dessa samordnare i
dialog med respektive nämnd och byggföretag/intressent.
Avslutningsvis menar vi att det är av största vikt att översiktsplanen utformas så att den blir det
övergripande styrdokumentet, som krävs för ett bra utvecklingsarbete i vår kommun.
Kommentar: Kommentarer till samrådsyttrandet från föreningen ”Vårda Knivsta” återfinns i
samrådsredogörelsen som var en del av utställningshandlingen. Dokumentet finns på kommunens
officiella webbsida http://knivsta.se/oversiktsplan.
Miljökonsekvensbeskrivningen kompletteras utifrån inkomna synpunkter med påpekade felaktigheter.
Gestaltningen av den nya bebyggelsen kommer att styras i kommande detaljplaner och inte i den
kommuntäckande översiktsplanen.

3.4.2 Knivsta Föreningsråd
Knivsta Föreningsråd har 32 medlemsföreningar inom idrotts- och kultursektorn och följer för deras
räkning planerings- och byggnadsfrågor inom Knivsta kommun när det gäller fritid, sport och
rekreation.
Allmänna synpunkter:
Föreningsrådet står fast vid de synpunkter på förslaget till Översiktsplan som framfördes i vårt
samrådsyttrande daterat 2017-06-03. Föreningsrådet väljer därför att i sammandrag upprepa de
synpunkter som lämnades i tidigare yttrande. Utöver detta vill vi påpeka att om ÖPn skrivs fram utan
att ge uttryck för vad kommunen vill och ser som en rimlig utveckling till följd av den förestående
utbyggnaden av fyra spår riskerar den att bli överspelad redan innan den slutligt ska beslutas i
december 2017.
Inom de avsnitt av ÖP som ligger närmast till för Föreningsrådet att bevaka (avsnitten 7 – 10) noterar
vi att programskrivningarna målar upp en positiv utvecklingsbild som beskriver vad man vill uppnå
och i vissa fall vad som ska göras för att nå det som eftersträvas. Som planeringsinstrument är det dock
en begränsning att tidsättning av åtgärderna saknas. Flertalet ställningstaganden och resonemang är
relativt kortsiktiga och har liten bäring på måltidpunkten 2035 och utblicksåret 2050. De begrepp
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som tillämpas i några fall där satsningar som ligger nära i tid kallas för ”prioriterade” och de som
kommer senare beskrivs med orden ”på sikt” räcker inte för att skapa planeringsmässigtydlighet.
Av de tre scenarier för framtida befolkningsutveckling som presenteras i planen är scenario ”låg” och
”medel” grundade på realistiska antaganden, medan scenario ”hög” är en olycklig konstruktion som
helt saknar relevans och leder till utvecklingstal som är oanvändbara i det fortsatta planarbetet. Nu
när vi vet att en utbyggnad till fyra spår är att vänta från och med andra hälften av 2020-talet, är det
mera realistiskt att basera befolkningsutvecklingsalternativ ”hög” på vad kommunen vill och ser som
en rimlig utveckling till följd därav.
Föreningsrådet önskar att ÖP i högre utsträckning utvecklar/presenterar:
• Konsekvensresonemang avseende gjorda ställningstaganden som väger in tidsperspektivet
och olika scenarier för befolkningsutveckling.
• Vägledningar till stöd för kommunens fortsatta planerings- och utvecklingsarbete – t ex i
form av tydligt medskick om vad som ska beaktas och värderas till nästa version av ÖP
samt till fortsatt arbete med fördjupad ÖP och detaljplaner. Föreningsrådet önskar också
en hänvisning till kommande arbete med Kultur- och fritidspolitiskt program som har en
viktig koppling till riktlinjerna i avsnitten 8 och 9.
• Högre detaljeringsgrad i de rödmarkerade områdena på planförslagets karta (sid 7) samt
komplettering och ökad tydlighet genom flera kartor i stil med ÖP 2006.
• Avsnitt 7. Utveckling av infrastrukturen
o Arbetet med de cykelvägar som avses byggas enligt ÖP-förslaget är angeläget och
bör påskyndas eftersom vissa av dessa sträckor idag är trafikfarliga.
o Cykelvägar ska dras den genaste vägen, helt enligt prioriteringsordningen av
trafikslagen.
o Busslinjenätet ska anpassas förutom efter trafiknoder även efter anläggningar
såsom CIK.
Föreningsrådet är inte övertygade om att det enkelt går att styra om den tunga genomfartstrafiken till
vägval som innebär att man inte kör genom Knivsta. Konsekvenser och rimlighet i detta bör
analyseras i en Trafikplan. Utöver genomfartstrafiken genererar framför allt byggverksamhet i Knivsta
stora mängder tung trafik längs Gredelbyleden. Vidare förväntas personbilstrafiken öka när
befolkningen ökar på västra sidan om järnvägen. Vi anser att innan man omvandlar Gredelbyleden
till stadsgata och bygger bostäder längs leden så bör man ha en realistisk lösning på de trafik-, trängseloch hälsoproblem som detta medför. Trafikproblemen längs Gredelbyleden gör att ÖPs resonemang
om att en ny bilpassage som kopplar ihop Nydal och den södra trafikplatsen på E4 kommer att kunna
byggas ”på sikt” först i samband med att verksamhetsområdet runt Södra Nor utvecklas om möjligt
bör omprövas och tidigareläggas.
Avsnitt 8 Lokalförsörjning
Lokaler för kultur, idrott och friluftsliv behandlas i första hand i avsnitt 9 i Översiktsplanen. Men
eftersom föreningslivets lokalförsörjning i hög grad är beroende av samutnyttjande av lokaler inom
skolor och bibliotek måste det framgå av ställningstagandena i avsnitt 8. Föreningsrådet önskar därför
att ställningstagande två på sidan 42 förtydligas med att samutnyttjande av skolans lokaler kan ske
mellan verksamheter både inom kommunen och tillsammans med civilsamhället och föreningsliv i
övrigt. Att detta tydligt framgår av Översiktsplanen är viktigt för att främja samarbetet mellan skola och
kultur/fritid vid planering av lokaler.
Avsnitt 9. Utveckling av kultur, idrott och turism
• Hänvisa till att ett kultur- och fritidspolitiskt program ska tas fram som en fördjupad
vägledning till ÖP.
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•

•
•

Ange en norm/vägledning för anläggningsbehov i förhållande till befolkningsutveckling
när det gäller utbud nära hemmet eller föreningslivets och idrottsutövarnas växande
behov av anläggningar.
ÖP bör i samband med turism beakta sambandet mellan antalet besök på orten och
föreningslivets aktiviteter och deras möjligheter att utvecklas.
ÖP behöver ta höjd för tilltänkta ytor för anläggningar för både utomhus- och
inomhusidrott på flera områden i kommunen.

Avsnitt 10. Utveckling av grön- och vattenområden
Föreningsrådet vill med eftertryck hålla med om att Knivstas själ ligger i småskaligheten och att
naturen ses som resurs snarare än ett hinder (ÖP sid 20).
• Formulera ett ställningstagande för bostadsnära natur genom krav på ansvarsfull
detaljplanering.
• Förbindelser och samband mellan samtliga grönområden bör anges i planen.
• Markera vilka mindre grönområden/parker som ska finnas inom de mer exploaterade
områdena i tätorterna, inom de röd- och rosamarkerade ytorna.
• Ta fram en parkplan i det fortsatta arbetet med ÖP.
• Visa vilja att utveckla och långsiktigt bevara å-rummet som en levande miljö.
• Komplettera ÖP vad gäller nyttjande av grönområden för bostadsnära odling.
• Komplettera med överväganden för grönområden utanför tätortsområdet, särskilt vad
gäller omgivningar som har stor betydelse för friluftslivet.
Kommentar: I översiktsplanen finns resonemang och förklaringar gällande de olika
befolkningsscenarierna. Tydligare konsekvensanalys av de olika scenarier för kommunens
befolkningsutveckling är ett arbete som får ske utanför framtagandet av översiktsplanen. I
översiktsplanen tas inte ställning till i vilken takt befolkningstillväxt ”bör eller ska ske” i kommunen
utan beskriver de olika befolkningsscenarierna och för ett resonemang gällande konsekvenser av olika
snabba befolkningstillväxttakter.
Knivsta kommun anser att de kartor som presenteras i översiktsplanen är tillräckligt detaljerade med
hänsyn till planens karaktär och en större detaljeringsgrad är inte önskvärd eller nödvändig i
kommuntäckande översiktsplan. Mer detaljerade kartor samt kartverktyg finns på kommunens hemsida,
dessa uppdateras kontinuerligt.
Planering av nya cykelvägar och upprustning av de befintliga är ett arbete som prioriteras högt i Knivsta
kommun. Kommunen jobbar även kontinuerligt med att förbättra cykelvägarnas trafiksäkerhet.
Knivsta kommun planerar att stegvis omvandla Gredelbyleden till en stadsgata. Vid denna omvandling
är det viktigt att planera för alternativa sträckor för tungtrafik och genomfartstrafik. Dessutom ska
Gredelbyleden fortsatt karaktäriseras av hög kapacitet för biltrafiken då leden är en av de viktigaste
delarna av bilinfrastrukturen inom Knivsta tätort.
Ställningstaganden i del 1 av översiktsplanen i kapitel ”10. Utveckling av kultur, idrott och turism”
utvecklades och reviderades i antagandehandlingen. Del 1 av översiktsplanen har exempelvis
kompletterades med information om ett kultur- och fritidspolitiskt program som håller på att tas fram
och beräknas bli antaget under år 2018.
Översiktsplanens bilaga ”Grönstrukturplan för Knivsta kommun” innefattar kommunens grönområden
samt viktiga gröna samband.
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Hur stor andel av grönområden som ska sparas i områden där detaljplaning pågår för närvarande ska
styras i detaljplaner och inte i översiktsplanen. Endast större tätortsnära grönområden markeras i
översiktsplanens kartor. Det betyder inte att mindre grönområden inte är viktig för tätortens grönstruktur
men beslut om hur de ska fungera tas i senare planeringsskede.
Kommunen arbetar kontinuerligt med utvecklingen av kommunens grönområden. Det pågår
diskussioner gällande behovet av parkplan för Knivsta, dock sker detta utanför ramen för
översiktsplanen.
I översiktsplanens del 1, kapitel 4 – ”Utveckling i Knivsta och Alsike tätorter” beskrivs intentioner att
bevara å-rummet och förstärka dess karaktär som ett grönt stråk. ”I framtiden kommer kommunens
invånare även ha möjlighet att gå eller cykla längs med järnvägsspåret och Knivstaån där kommunen
planerar att utveckla ett grönt gång- och cykelstråk med stora rekreationsvärden.”
I översiktsplanens del 1, kapitel 4 – ”Utveckling i Knivsta och Alsike tätorter” nämns att ”Knivsta
kommun ser positivt på stadsodling och kommer uppmuntra kommuninvånarna till bostadsnära odling
i tätorterna.”
Kommunen har inga ambitioner att inom närtid exploatera utanför tätorterna. Endast mindre
exploatering ska ske utanför tätorterna varför det inte är nödvändigt att översiktsplanen ska innehålla
överväganden för grönområden utanför tätorterna.

3.4.3 Knivsta Hembygdsgille
Inledning.
Knivsta Hembygdsgille vill börja med att framhålla att det delar alla de synpunkter som lyfts fram i
vilja att skapa en positiv samhällsmiljö för kommande innevånare i Knivsta kommun. En utbyggnad
bör vara försiktig och ’organisk’ dvs. beakta att utbyggnad och infrastruktur hänger samman, för att
innevånarna inte ska mista den känsla för årsringar och stadsbild som är ett bärande moment i ett
samhälle med egen identitet.
Gillet vill framhålla att denna ambition endast kan tillgodoses genom ett strikt ansvarstagande för vad
det är som anses bevarandevärt, i förhållande till det utbyggnadstryck som förutses. När det finns en
politisk förankrad vilja att fördubbla innevånarantalet inom den i ett historiskt perspektiv korta tiden
av säg tio år, så hotas en mångfald värden i närsamhället.
Gillets hållning är att Översiktsplanen inte bara ska tjäna utbyggnad, utan i lika grad
bevarandevärden. Denna vilja ska återspeglas i ÖP genom restriktioner, dvs. överenskommelser om
fasta gränser för det bevarandevärda. Alltså är poängen med en ÖP inte handlingsutrymme för ett
gränslöst ambitiöst byggenskap, utan värden som inte får försvinna, och gränser som inte får
överskridas, i kommande utveckling. Det är alltså synnerligen oroande att nuvarande
kommunledning tycks önska sig en ÖP som lämnar gränser svävande, och ett tolkningsföreträde för
kommunledning i senare förhandlingar med statsmakter och exploatörer. Detta bäddar
erfarenhetsmässigt för återkommande överklaganden på grunder som en väl genomförd och väl
förankrad ÖP skall undvika.
Exempel.
1. Ledingevägen är en av mellansveriges mest välbevarade medeltidsvägar, som i sig kombinerar
natur och kultur. Öster om det smala flödet mellan Valloxen och Säbysjön har kommunen
släppt fram en bebyggelse i en omfattning som nått gränsen för vad enskilda VA-lösningar tål.
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Kommunen har framställt önskemål till Trafikverket – som råder över vägen – att överta
huvudansvaret för vägen. Detta i uppenbart syfte att utnyttja vägen för ledningsdragning –
som endast kan finansieras genom utökad utbyggnad. Som i sin tur gör att
kommunledningen nu vill inkräkta på de gränser som natur- och kulturskyddet som
kulturlandskapet erhållit i arv från tidigare generationer. Men vattendraget Säbyån vid Noors
herrgård är högklassad skyddsmiljö på grund av sina naturvärden. Där kan ingen ledning dras
fram utan att tillintetgöra det bevarandevärda. Även trädallén utmed denna vägsträckning är
bevarandepliktigt. Kommunen har utmärkt denna vägsträckning som ”cykelled”. Vad innebär
detta? Ska vägen stängas av för biltrafik? Eller tänks ny cykelbana tillkomma bredvid? Vilket
återigen är en fysisk omöjlighet på grund av vägsträckningens karaktär. Gillet anser att alla
bör kunna enas om att vägen är omistlig och måste skyddas från ytterligare utbyggnadstryck.
Detta är således ett exempel på en mycket bestämd restriktion för ÖPs gränsdragningar.
Planen tillgodoser inte riksintresset Noor och strider därmed mot Miljöbalken.
2. Landskapet söder om Ledingevägen utgör en del av det landskap som tidigare generationer
har velat bevara för eftervärlden, senast bekräftad i Uppsala kommuns långsiktiga kulturskydd
från 1980-talet. De gränser som här berörs har stadfästs av kultur- och naturvårdande
myndigheter, inkl. länsstyrelsen. Gillet anser att kommunen nu bör bekräfta sin avsikt att
respektera nu gällande gränser i detta avseende.
3. Skyddsobjekten med tillhörande områden kring Knivsta kyrka och Knivsta gård bör
uppmärksammas särskilt i kommande plan. De tillhör det riksintresse som inkluderar Noorområdet. Gillet finner det starkt oroande att i kommunens aktuella förhandlingsförslag om
utbyggnad finns uttryckliga önskemål om att staten ska ’justera’ dessa gränser med hänvisning
till samhällsintresset av utbyggnad. Gillet anser att kommunen tvärtom gagnas av att bekräfta
skyddsvärdet, likaledes av riksintresset av byggrestriktioner under förutsebara
bullerskyddsmattor från Arlanda.
4. Gillet delar många i debatten framförda önskemål om ’gröna’ och ’blå’ bevarandevärden. Det
finns ofrånkomliga avvägningar mellan ’fyra spår’ och skyddet för Knivstas historiska
järnvägspark och stationshus och Knivstaån. Gillet förväntar sig att en ÖP följaktligen
innehåller mycket väldefinierade begränsningar för vilken byggenskap som överhuvudtaget
kan ifrågakomma i närheten av Knivstaån, om Knivstaån även i fortsättningen ska kunna
utgöra en levande biotop mellan Trunstaträsk och Mälaren. Gillet vill framhålla att det som
inte regleras i översiktsplan mycket väl kan bli realitet i detaljplan. Alltså bör man lista de
kulturvärden som alla är överens om bör skyddas. En god bakgrundsläsning här är
Upplandsmuseets skrifter om bevarandevärd miljö i Knivsta, bl.a. med årsringarna av tidigare
samhällsutveckling. Gillet vill att kommunen även i ÖP tydligare tar ställning till vad som är
skyddsvärt inne i samhället. Hit hör förutom järnvägsstationen med park även närområdet
kring Gredelbyskolan med fornlämningsområden och disponentvillans tomt.
Slutsatser
a. Med nuvarande kommunlednings visioner står Knivsta kommun inför en omfattande och
snabb storskalig utbyggnad. I framlagda planförslag saknas analyser av den nuvarande
tätortens stadsrumsbild, bebyggelsekaraktär och lokala förutsättningar i övrigt som underlag.
Plantmaterialet saknar alltså ett konkret beskrivande och sakligt redovisande innehåll av
rådande förutsättningar för hur mark kan disponeras för framtiden.
b. Grönstrukturplanen har införlivats i planförslaget utan föregående samrådsutställning. (Den
är ett tematiskt tillägg till gällande plan eftersom den antogs redan 2016).
c. Avsaknaden av tydligt grafiskt illustrerande plan- och kartmaterial är anmärkningsvärd.
Områdesgränser är så oprecisa att de närmar sig det oprofessionella. Vidare noteras att
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textomfånget (56 sidor) i den utställda planen endast motsvarar hälften av det antal sidor (125
sidor) jämfört med gällande ÖP Knivsta 2006. Antalet kartbilder i den nu utställda planen är
endast 5-6 st. jämfört med gällande ÖP 2006 om 20 st. A4 sidor.
d. De brister som beskrivs i Hembygdsgillets yttrande visar att viktiga krav enligt PBL inte har
uppfyllts av Knivsta kommun i planarbetet. Överhängande risk föreligger för att riksskyddet
för natur- och kulturvärden utsätts för påtaglig skada.
e. Det utställda plantmaterialet är i sitt nuvarande utförande undermåligt och är inte användbart
som redskap och beslutsunderlag för planering på det sätt som är avsikten med en
Översiktsplan. Planen bör återkallas och göras om.
Kommentar: Betydelse av organisk tillväxt nämns i fler texter i översiktsplanen och definitionen av
organisk tillväxt finns i kapitel ”2. Knivstas vision” i del 1 av översiktsplanen. Knivsta kommun delar
gillets uppfattning om att översiktsplanen bör innehålla både planer för utbyggnad och beskrivningar
och ställningstaganden till bevarandevärden. Både del 1 och 2 av översiktsplanen innehåller
beskrivningar och ställningstaganden samt information gällande vissa restriktioner kring exempelvis
riksintresseområden, fornlämningar, strandskyddet, lagskyddade naturvärden med fler.
Detaljstyrning gällande höjder eller volymer av nytillkommande bebyggelse kommer att finnas i
kommande fördjupade översiktsplaner, planprogram och detaljplaner.
Del 1, 2 och 3 innehåller tillsammans ett stort antal tematiska kartor. I de fall områdena har exakta
geografiska gränser visas dem i stor detaljeringsgrad. Exempel på sådana tydligt geografiskt avgränsade
områden är nyckelbiotoper, naturreservat eller Arlandas influensområde. I andra fall, där områdens
gränser inte är helt fastställda används mindre precis markering i kartmaterialet. Exempel på sådana
områden är utvecklingsområden i kommunen där kommunen kommer att behöva utreda exakt
omfattning av sådana områden i den fortsatta planeringen .

3.4.4 Omställningsgruppen i Knivsta
Länsstyrelsens samrådsyttrande
Vi instämmer i de synpunkter som Länsstyrelsen lämnat i sitt samrådsyttrande.
Långsiktigt hållbar utveckling
De mål som antagits av Knivsta kommun för hållbar utveckling behöver lyftas fram och tydliggöras i
ÖP. Det nuvarande förslaget saknar resonemang om hur kommunen ska arbeta i riktning mot
ekologisk och social hållbarhet. I ett scenario där kommunen kan komma att expandera snabbare än
tidigare förväntat är det helt nödvändigt att hållbarhetsmålen lyfts fram tydligt, så att Knivsta kommun
kan bli den föregångare för hållbar utveckling som man i Vision 2025 sätter som mål. Avsnittet om
klimatförändringar som finns i förslaget är enbart inriktat på hur kommunen ska anpassa sig till ett
förändrat klimat – här behövs också en beskrivning av hur kommunen tar sitt delansvar för att minska
den globala uppvärmningen.
Utbyggnad till 4 spår och statens krav på bebyggelse: den demokratiska processen och förankringen
hos Knivstas medborgare riskerar åsidosättas. Parallellt med planprocessen har förhandlingar med den
statliga utredaren påbörjats för att skapa samsyn på vilka krav som kan ställas på kommunen och vilka
infrastruktursatsningar som kan göras i regionen. I ett brev 2017-06-18 skriver Kommunstyrelsens
ordförande i sammanfattningen: " Knivsta kommun ämnar fortsätta växa i en snabb takt och de
grundläggande förutsättningarna för expansion finns i kommunen. För att möjliggöra en hög
tillväxttakt krävs statliga satsningar i stor skala. Med statlig hjälp finns möjlighet för kommunen att
inom 20 år ha tillhandahållit närmare 22 000 bostäder och i viss mån tillhörande arbetsplatser samt
handel. Vi konstaterar att en utbyggnad med 22 000 bostäder (ca 70-80 000 personer), en ca
fyrdubbling av Knivstas nuvarande befolkning inte står i samklang med den snart antagna
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översiktsplanen för kommunen. Omställningsgruppen är frågande till hur kommunen anser att
innehållet i den ovan angivna skrivelsen är i överensstämmelse med den nu utställda översiktsplanen.
Vi anser vidare att det är nödvändigt med en skyndsam offentlig demokratiskt process om dessa
ändrade utvecklingsförhållanden. Den bör starta så snart som möjligt och säkerställa att
medborgarnas synpunkter på det nya förslaget till expansion fullt ut beaktas, precis som vid normala
planprocesser. Information bör ges kontinuerligt i takt med att förhandlingarna med staten fortskrider.
Å-rummet, utbyggnad 4 spår och konsekvenser på grönområden
Det framgår inte tydligt hur utbyggnad av 4 spår påverkar grönstråket längs ån. Å-rummet norr om
järnvägsstationen har blivit ett mycket värdefullt och omtyckt grönområde som höjer livskvalitén för
många Knivstabor. Det är viktigt att å-rummet får en motsvarande fortsättning söder om stationen
samt cykel- och gångväg med fortsättning ned till Kvarngården och Upplandsledens anslutning till
Forsbyån. Å-rummet behöver en tillräcklig bredd även söderut (minst 60 – 100 m) för att ge de
värden och ekosystemtjänster som eftersträvas. Markområden behöver säkras så att grönområdena
runt ån inte påverkas av en kommande eventuell utbyggnad till 4 spår.
En parkplan bör tas fram
Eftersom kommunens tätortsexpansion för närvarande sker i form av en slags frimärksplanering så
finns ingen samlad översikt hur kommande bebyggelse påverkar förutsättningarna att anlägga parker
inom tätorten. Vi anser inte att det räcker med att å-stråket och omgivande grönområden (Gredelby
hagar, Ängbyskogen med flera) blir gröna stråk i tätorten. De mindre grönområden som finns idag i
tätorterna Knivsta och nya Alsike behöver bevaras och lämnas särskild hänsyn. Samtliga dessa
områden behöver utpekas som värdefulla med karta i ÖP. Kommunen behöver dessutom en eller
flera stadsparker centralt i Knivsta och Alsike tätorter (finparker av hyfsat stor storlek och som sköts
som vackra "stadsparker").
Vi menar att det inte är lämpligt att förändra naturen till parkkaraktär i något av de grönområden som
nämns i ÖP-förslaget – dessa områden ger mer värden med den naturkaraktär de idag har, för
Knivstaborna och för den biologiska mångfalden. Nya markområden behöver i stället skapas i
centrum av Knivsta och nya Alsike. Det är väl känt att parker/grönstråk avsevärt höjer livskvalitet,
trivsel och attraktionskraft för tätorten. Parker bidrar också till viktiga ekosystemtjänster. Dessutom kan
grönområden även nyttjas för lagring/rening av dagvatten, vilket är ett underskattat behov i
översiktsplanen (se nedan under Dagvatten). Områden behöver också säkras för tätortsnära odling.
Boängsskogen bör bevaras i sin helhet och inte bebyggas i ytterområdena. För att möjliggöra
etablerandet av en eller flera parker behövs en parkplan.
Grönstrukturplanen är bra, men den kan inte tillgodose syftet med en med detaljerad parkplan. Vi
anser inte såsom kommunen hävdar att behovet av parker ska styras i varje detaljplan. Vi anser även
att det är önskvärt att markera, bevara och utveckla ytterligare ett grönstråk, nämligen det från
Hammaren, genom Nydal och till Ängbyskogen.
Dagvatten och Miljökvalitetsnormer
Det är bra att kommunen tagit fram en dagvattenstrategi. Vi anser dock att det finns behov av
tydligare riktlinjer och kraftfullare åtgärder för att MKN-vatten ska vara möjliga att nås. Även
Länsstyrelsen anser att detta är kritiskt för planens genomförande. Vi anser att det inte är
möjligt/realistiskt att låta varje fastighetsägare lösa dagvattenrening inom den egna fastigheten.
Dagvattenrening kräver plats och behöver även samordnas inom tätorten. Det är också klart att
ytterligare ytor för dagvattenrening behövs för att klara miljökvalitetsnormerna. Vi anser därför att
ytor måste reserveras för samlad rening av dagvatten. Detta kan oftast med fördel samordnas med
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gröna, obebyggda ytor. Reservation av dessa markbehov måste ske nu – innan marken bebyggs.
Klimatanpassning och extrema väderförhållanden
I takt med att tätorten bebyggs tätare med hus och parkeringsplatser så ökar volymerna dagvatten som
ska hanteras. Vi anser liksom Länsstyrelsen sid 18, att det är viktigt att redan nu avsätta mark för att
vattnets ska kunna lagras vid intensiva regn. Sådana markreservationer kan även tillgodose behovet att
plats för att rena dagvatten. Även ekosystemtjänster gynnas av att mark avsätts för att hantera dagvatten
och stora volymer regn-/smältvatten. Vi anser även att risken för värmeöar i ett tätare bebyggt Knivsta
ska redovisas i den risk- och sårbarhetsanalys som ska tas fram.
Riksintressen
- bebyggelse på åkermark Norr, nordväst och sydväst om Ängbyskogen finns områden med värdefull
jordbruksmark som idag brukas aktivt, och där en återväxt av brukare finns för kommande årtionden.
Detta är synnerligen värdefullt för Knivsta kommun, inte minst idag då antalet jordbruk i landet
minskar. Större delen av området är dessutom av riksintresse för kulturmiljövården. Knivsta kommun
bör som föregångskommun för en hållbar utveckling öka sin satsning på lokal matförsörjning och på
levande jordbruk inom kommunen. Att peka ut jordbruksområdet norr och nordväst om
Ängbyskogen som ”utvecklingsområde för bebyggelse på sikt” menar vi är direkt olämpligt. Området
bör bevaras som aktivt brukad jordbruksmark med bibehållen karaktär som riksintresse för
kulturmiljövården även långsiktigt.
Kommentar: I översiktsplanen finns följande ställningstagande ”Kommunen ska ta fram en risk-och
sårbarhetsanalys som fokuserar på klimatförändringar och deras negativa effekter som översvämningar,
ras och skred.”
Knivsta kommun för en dialog med Trafikverket gällande byggnationen av 4 järnvägsspår genom
kommunen. Det är känt och förankrat sedan många år tillbaka, att Knivsta kommuns mål är att
säkerställa och möjliggöra byggnationen av fyra järnvägsspår i kommun. Detta beskrivs i
översiktsplanen 2017 men är även beskrivet i den kommuntäckande översiktsplanen från år 2006 och i
den fördjupade översiktsplanen för Knivsta tätort och Alsike från år 2012. Utbredningen av spårområdet
diskuteras bland annat med Trafikverket och exakta gränser för spårområdet är inte fastställda än.
Knivsta kommun gör naturligtvis avvägningar mellan markanspråk för spårområdet, grön- och
naturområden och för bebyggelse.
Kommunen arbetar kontinuerligt med utvecklingen av kommunens grönområden. Det pågår
diskussioner gällande behovet av parkplan för Knivsta, dock sker detta utanför ramen för
översiktsplanen.
Knivsta kommun vill inte begränsa framtida befolkningsutveckling utan istället ha beredskap för de
olika befolkningsscenarierna som presenteras i översiktsplanen.
Boängsskogens område, ett av ”viktiga tätortsnära grönområdena” utökades i antagandehandlingen
med ett skogsområde som finns mellan Boängsvägen i väster och Åsgatan i öster. Denna utökning
förstärker grönt samband mellan Lunsen-Boängsskogen-Kölängen. Markering av nytt grönstråk längst
Hammaren-Nydal-Ängbyskogen utreds i arbetet med planerna för utbyggnaden av Nydal. Nya parker
kommer att planeras och anläggas i kommunen i samband med kommunens expansion, det har dock
inte bestämts om och var en stadspark skulle kunna anläggas. Knivsta kommun är öppen för att
diskutera idéer kring anläggning av en stadspark i Knivsta tätort.
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Under år 2018 ska kommunen ta fram och fastställa ett åtgärdsprogram för Knivstaån som ska
möjliggöra förbättring av åns vattenkvalité. Knivsta kommun analyserar även möjligheter för att ta fram
lokala åtgärdsprogram för andra vattendrag och sjöar.
Knivsta kommuns dagvattenstrategi som är en av bilagorna till översiktsplanen 2017 redovisar
ambitiösa mål och tydliga strategier för att nå dessa. Dagvattenstrategin kommer att tillämpas i alla
skeden inom fysisk planering och exploatering. Ett av målen i dagvattenstrategin är att
dagvattenhanteringen inte ska försämra vattenkvaliteten i Knivstas sjöar och vattendrag.
Dagvattenstrategin innehåller även ett mål att reservera mark i lågpunkter som kan översvämmas och
hålla större mängder vatten vid höga vattenflöden.
Jordbruksmarken norr och nordväst om Ängbyskogen är markerat som ”utvecklingsområde för bebyggelse
på sikt” och detta innebär att områdets utveckling utreds i ett senare skede om utveckling skulle bli
aktuellt. Vid planering på jordbruksmark ska kommunen förhålla sig till gällande lagstiftning. I 3 kap.
4§ miljöbalken anges följande om jord- och skogsbruk: ”Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse.
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs
för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.”

3.4.5 Lagga Hembygds- och Fornminnesförening

Yttrande från Lagga Hembygds- och Fornminnesförening i utställningen om Knivsta kommuns
”Översiktsplan 2035 med utblick mot 2050”
Vi uppskattar att utställningsförslaget för översiktsplanen har många förtydliganden och förbättringar
vad gäller landsbygden jämfört med det tidigare samrådsförslaget. Vi anser dock att
utställningsförslaget behöver förtydligas och utvecklas på några viktiga punkter.
Skydd av riksintressen för kulturminnesvård och för övriga områden med värdefulla kulturmiljöer
Länsstyrelsen framhåller i sitt samrådsyttrande ”att översiktsplanen behöver redogöra för hur en
utveckling ska hanteras för att tillgodose riksintressena och kyrkmiljöerna. Länsstyrelsen kan utifrån
samrådshandlingarna inte ta ställning till om riksintresse för kulturmiljövården har tillgodosetts.” I
utställningsförslaget har kommunen lagt till vissa förtydliganden om restriktioner inom
riksintresseområden för kulturminnesvård. Kommunen har vidare lagt till att Kulturmiljöprogrammet
(2013) (som gäller Knivsta tätort) och Kulturhistorisk bebyggelseinventering (1989) (som gäller tre av
landsbygdssocknarna) ska användas som underlag för planeringen av värdefulla kulturmiljöer. Det är
bra, men i förslaget har man valt att inte följa Länsstyrelsens uppmaning att ta fram nya riktlinjer för
planering inom riksintresseområden för kulturminnesvården.
I kommentaren till Länsstyrelsens yttrande hänvisar man till att texten har kompletterats med ett
ställningstagande: ”I samband med planläggning av områden på landsbygden som ingår i
riksintresseområden för kulturmiljövården ska ett kulturmiljöprogram eller studie kring kulturmiljön
tas fram”. Detta är knappast riktlinjer för hur riksintressen ska tillgodoses. Vad en ”studie kring
kulturmiljön” innebär och hur en sådan ska användas i planeringen framgår inte av
utställningsförslaget. Texten kring detta ställningstagande bör utvecklas med bl.a. riktlinjer för hur
arbetet med ett sådant kulturmiljöprogram eller studier kring kulturmiljön ska göras och, framför allt,
hur ett sådant program ska användas för att stärka skyddet av värdefulla kulturmiljöer i planeringen.
Till detta vill vi foga följande punkter:
• Sid 36 (och i ÖP del 2 sid 47): Ändra den felaktiga termen ”tillskyddsområde” till
”tillsynsområde”.
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Sid 63, spalt 1, punkt 4: Byt ut ”konsekvensbedömas” (i samrådsförslaget felstavat) mot den
korrekta termen ”konsekvensbeskrivas” som används på andra ställen i texten.
På sid 63, spalt 3 står ”Riksintresseområdenas bärande värden får inte skadas
påtagligt.” Kommentar: Dessa värden får inte skadas. Stryk ”påtagligt”.
På sid 63, i kolumnen ”Konflikt med riksintresseområde” används felaktiga namn:
Ändra ”Långhundradelen” till ”Långhundraleden” (riksintresse kulturmiljövård)
Ändra ”Sävsjön – Funbosjön” till ”Sävjaån – Funbosjön” (Natura 2000)
Sid 64, spalt 2 och 3: Texten bör utvecklas, se vår text under rubriken ”Skydd av
riksintressen… ” i detta yttrande.

Detaljer i nuvarande text:
• Sid 64, spalt 2 Stryk ”att deras synpunkter kan vara relevanta.”
• Stryk andra förekomsten av ordet ”i” i tredje raden nedifrån (felskrivning)
• spalt 3 Texten om lov- och samrådsprövning av Upplandsmuseet upprepas från spalt 2
• I ÖP del 2, sid 47 spalt 3, översta stycket står: ”Åtgärder i eller utanför ett Natura 2000-område
som kan riskera att medföra betydande negativa konsekvenser för miljön tillåts inte enligt
miljöbalken.” Stryk ordet ”betydande”.
Översiktsplan 2017
Avslutningsvis vill vi framhålla att översiktsplanens namn ”Översiktsplan 2035 med utblick mot 2050”
är missvisande och kan leda till förvirring vid framtida hänvisningar till översiktsplanen. Om planen
antas 2017 bör den heta ”Översiktsplan 2017”, gärna med tillägg om utblick mot lämpliga årtal.
Kommentar: Knivsta kommun delar både Länsstyrelsens och föreningens uppfattning om att det krävs
fördjupat underlag avseende den föreslagna exploateringens påverkan på riksintresseområdena för
kulturmiljövården. Det tas dock inte fram något fördjupande underlag gällande kulturmiljöfrågorna i
själva översiktsplanen 2017. Översiktsplanen innehåller ett ställningstagande som innebär att ”I
samband med planläggning av områden på landsbygden som ingår i riksintresseområden för
kulturmiljövården ska ett kulturmiljöprogram eller analys av eventuell påverkan på kulturmiljön tas
fram”. Översiktsplanen innehåller även rekommendation att använda ”Kulturmiljöprogrammet”
(2013) samt ”Kulturhistorisk bebyggelseinventering” (1989) som underlag i kommunens planering.
Namnet av översiktsplanen ändrades från ”Översiktsplan 2035 med utblick mot 2050” till
”Översiktsplan 2017 för Knivsta kommun”. Del 1 benämns nu ” Översiktsplan 2017 - Mot år 2035 med
utblick mot 2050” och del 2 benämns ” Översiktsplan 2017 - Knivsta idag”.
För övrigt görs i översiktsplanen ändringar i texter utifrån inkomna synpunkter med påpekade
felaktigheter.

3.4.6 Naturskyddsföreningen Uppsala
Med önskan om att lyfta fram området norr om Noors slott i grönstrukturplanen som ett område med
höga naturvärden, överlämnar vi i Naturskyddsföreningen Uppsalas skogsgrupp en rapport från vår
lavinventering därifrån.
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3.5 Privatpersoner

De personer som lämnade synpunkter har med hänsyn till bestämmelserna i personuppgiftslagen
(PUL) inte namngivits då detta dokument finns tillgängligt på kommunens hemsida.
Ett samlat svar på de synpunkter och kommentarer som inkommit från privatpersoner finns på de
sista sidorna i detta dokument.
 = Beteckningen används för att markera ett yttrande.
 Knivsta idag ett bra kommun att bo i. Det är viktigt att det förblir så. För att undvika negativ
förändring måste befintliga skogar bevaras. När man bygger bostäder är det viktigt att man
inte hugger ner den skog som nu finns. Bygg på ängarna istället. Se till att tomter är minst
1000-1200 kvm så det inte blir för tätt. Kommunen tjänar på det i längden och förblir en
attraktiv plats att bo i. Bygg inte höga hus utan låt Knivsta förbli en småstadsidyll. På
sågenområden/centrala Knivsta borde det finnas en fin park med vattendrag/Å och ngt mysigt
fik, kanske en scen på vilken man kan ha musikuppträden vår och sommar.
 Hur kan man lägga utbyggnad i riksintresseområde? Som byggnadsingenjör vill man veta på
förhand var exploatering skall ske.
 Förbättra kartmaterialet så att 1. Natura 2000 områden läggs in, 2. Riksintressen för
kulturmiljö + byggnadsvård är med. Underlätta för politiken, förvaltning, allmänhet +
exploatörer.
 Varför har inte Kommunen aktuell karta över flygbuller? Den ändrar ju på förutsättningarna
då södra Noor ligger utanför bullerzon. Jag äger en jordbruksfastighet i Ledinge som nu har
hamnat utanför bullerzon.
 När nu Knivsta kommer att växa i befolkning är det viktigare än någonsin att den vackra
naturen och kulturmiljön bevaras för framtiden. Det är mycket olyckligt att inte Knivsta
kommuns riksintressen för kulturmiljö och natur skyddas och lyfts fram i den nya ÖP:n.
Riksintressen är ingen förhandlingsfråga med länsstyrelse och närboende utan jag anser att ni
ansvarstagande politiker har en skyldighet att vara rädd om natur och kultur i hela
kommunen. Natura 2000 områden skall anges i kartmaterialet för att underlätta beslut för
såväl förvaltning, politiker som byggherrar.
 För att Knivsta ska förbli en bra kommun att bo i, inte bygga för fort. Andelen villor och
borätter bör överväga jmfr med hyresrätter för att Knivsta ska förbli stabilt. Det ligger i allas
intresse. Hugg inte ner befintlig skog. Låt Boängsskogen vara helt orörd så att människor som
idag har sin baksida mot skogen har det även fortsättningsvis. Man har investerad mycket
pengar i bra boende och valt ut sin tomt omsorgsfullt.
 Skogsområdet mellan Åsagatan, Boängsvägen och Boängsskogen skall undantas för
bebyggelse då det är värdefull och vacker naturmark som utnyttjas flitigt av områdets invånare
för rekreation och lek och som dessutom är klassad som naturmark i gällande detaljplan. I
den gällande detaljplanen för området, som låg till grund för den investering i Knivsta
kommun som de boende på Åsgatan gjorde när de köpte mark och byggde hus, är området
undantaget som naturmark. Att området inte skulle bebyggas var ett av de viktigaste skälen till
varför många valde att investera i just Knivsta kommun. Att riva upp gällande detaljplan och
väsentligt förändra områdets karaktär med närhet till naturen kan närmast liknas vid
kontraktsbrott för oss boende i området vilket ger upphov till misstroende och förakt för de
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förtroendevalda som i sin förtätningshybris tydligt visar att ingenting är heligt och allt är till
salu.
 Bevara Boängsvägens karaktär som den är och tillåt inte fler bygglov längs vägen. Planera inte
bara för lekplatser till barn och unga utan lämna skogspartier orörda i Alsike. Barn mår bra av
närhet till naturen för spontan lek. Öppna gräsytor för sport och fritid, ytor som inte är
uppbokade av idrottsföreningar. Önskar en prioritering av cykelväg till Uppsala. Uppsala
tillräckligt nära för att cykelpendling bör vara attraktivt för många, men idag saknas bra väg att
cykla till uppsala.
 Enligt den nya översiktsplanen på sid. 8 markerade med röd färg "prioriterd bebyggelse" finns
även området bakom Åsgatan med som exploateringsområde. Det grön området är viktigt för
barnen att ha kvar som lekområde samt friluftsliv för skola och förskola. Att plan lägga en
byggnation så tätt inpå redan befintliga hus är att fördärva naturområden runt hela Alsike. Att
bygga lägenheter eller höghus I Alsike som nu skett vid infarten är likväl att förstöra den redan
etablerade småhusområdet, då dessa höghus inte passar in och tar bort den "privacy"man
önskar I samband med att man väljer hus framför lägenhet och de hus som nu ligger I
anslutning till dessa höghus måste minskat I värde pga. översynen.
 Del 1 Planförslag: På kartan på sid 8 i planförslaget framgår att delar av skogen längs
Boängsvägen är prioriterat utvecklingsområden för bebyggelse, området väster om
Åsgatan/söder om Gransäter (Boängsvängen 50/52). Detta är ett oerhört fint skogsområde
med stora värden för boende i Alsike. Området används för rekreation, svamp- och
bärplockning mm. Jag anser att man inte ska röra detta område, då det precis som övriga
områden kring Boängsvägen mellan Knivsta och Alsike gör det enkelt för de boende i Alsike
att komma ut i naturen och "få ett lugn". Lämna detta skogsområde orört.
 Vi tycker att det är mycket olämpligt att bygga nya bostäder mellan Åsgatan och Boängsvägen.
Skogen och ängen behövs för att skapa harmoni och livskvalitet i området.
 Att bygga mellan Åsgatan och Boängsvägen är helt emot Alsikes ursprungliga ide. Ett
samhälle nära naturen. Jag tycker vi ska vara rädda om den gröna linjen som sparats genom
hela Alsike, med skog och fårhagar och som mynnar i ett mycjet välanvänt elljusspår. Ett lätt
tilgängligt område natur som anvnds flitigt av de boende i Alsike. När vi flyttade hit blev vi
lovade att detta skogsområde skulle få ginnas kvar och inte bebyggas. Det vore mycket tråkigt
om Knivsta kommun sviker detta löfte.
 Det är mycket viktigt att norra Alsikes karaktär med småskalig bebyggelse bevaras. Bygg inte
hus med stora huskroppar i Alsike Nord etapp 2.
 Ikväll på mötet i Tilassalen berättade Jarek (planarkitekt?) att Byggnadsnämnden haft ett möte
där man beslöt att inte ändra på områdesprioriteringar, efter de många protester ang.
rödfärgning av skogen mellan Åsgatan och Boängsskogen. Men vänta nu...hade inte
invånarna möjlighet att komma med synpunkter ända till 22/10? F.ö. var mötet både
intressant och skrämmande. Allt verkar klubbat, vad spelar våra invändningar för roll.
Häpnadsväckande. Jag tror att Knivsta Kommun inte längre kommer attrahera
villabyggare/köpare från Stockholm. Den speciella miljön, lugnet försvinner. Miljön med
hyresbostäder blandade med villor i en allt mindre grön miljö är mundre attraktiv på flera
sätt. Det kommer bli en naturlig förändring av klientelet som flyttar till Alsike och Knivsta.
Kommunen kommer få större ekonomiska åtaganden för den enskilde och färre som betalar
rejäl skatt utan att nyttja hjälp. Men så vill man ha det och så blir det.
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 I den reviderade Översiktsplanen för Knivsta Kommun ser jag att ni har tagit med en del
kommentarer efter den första upplagan. Däremot motsätter jag mig starkt denna formulering:
"Förtätning i redan bebyggda, glesare delar av Alsike kravs for att skapa en hållbar och val
integrerad tätort. De områden som ar svagt länkade med omgivningen ska integreras med
hjälp av ny bebyggelse och nya stråk. "Ni skriver också: "Alsike karakteriseras av att både äldre
och nyare bostadsområden ligger i nära anslutning till grönområden." "Boängsskogen
kommer att utgöra en betydelsefull grön mötesplats när tätorterna utvecklas i riktning mot
varandra." Detta är alltså fullkomligt motsägelsefullt. Jag har läst alla kommentarer på det
första förslaget av översiktsplan i samrådsredogörelsen och det framkommer mycket tydligt av
tiotals inlägg att grönområdet Boängsskogen med dess hagar bör bevaras. En privatperson har
till och med bifogat en karta med reviderad naturmarksangivelse, för att förtydliga.
Det förvånar mig enormt mycket att dessa synpunkter inte har tagits hänsyn till i den
omarbetade Översiktsplanen. Länsstyrelsen har dessutom påpekat i sin kommentar att
åsbarrskogen i Knivsta kommun är en viktig biotop och behöver skyddas i Knivsta kommun.
På flera ställen i kommentarerna och i Grönstrukturplanen återkommer att 6 naturområden
är särskilt viktiga att bevara, däribland Boängsskogen. Grönstrukturplanen 2016 antogs så sent
som 7 nov 2016 och är en del av Översiktsplanen. Där står att läsa: "Vistelse i naturen ger vila
och återhämtning." Kommunen vill eftersträva "ett rikt friluftsliv i skolan". "Gröna stråk
förstärks och görs attraktiva." "Mot bakgrund av att fysisk inaktivitet är ett hastigt växande
samhällsproblem finns det starka skäl för kommunen att i sin planering aktivt arbeta för att
underlätta för fysiska aktiviteter." Detta går stick i stäv med att minska grönstråket
Boängsskogen som används som joggingyta, utflyktsmål, pedagogisk lokal mm. Sid 53 i
Grönstrukturplanen redogör även för att skogen på åsen mellan Åsgatan och Tjäderleksgatan
är mycket viktig grönyta för skolor och förskolor.
Ni skriver också i ÖP: "Kommunen har som mål att länka samman viktiga målpunkter med
trivsamma och attraktiva cykelstråk." Cykelvägen genom Boängsskogen och vidare över åsen
är ett perfekt exempel på hur Alsike och Knivsta centrum länkas ihop med en trevlig cykelväg
med daglig motion och rekreationsnytta för alla som pendlar mellan Alsike och Knivsta och
tvärtom. I Grönstrukturplanen står: "Sett ur ett friluftsperspektiv ar Knivsta val försörjt med
kompletta grönområden/rekreationsområden det vill säga större områden som innehåller
både omfattande skogsmarker och öppnare eller smabrutna landskapsavsnitt där odlade och
betade marker kan upplevas från skogsstigar och vägar. I Alsike finns dock en brist på framför
allt större rekreationsområden." Där är ju Boängsskogen och åsen mellan Åsgatan och
Tjäderleksgatan perfekt för att lösa det problemet för den där närbelägna delen av Alsike.
När vi köpte vårt hus på Åsgatan var det med glädje. Vi njuter av den direkta närheten till
naturen och använder den flera gånger om dagen. Och det var enkom därför vi bosatte oss
här. Annars har Knivsta kommun inte så mycket att erbjuda, inte mycket affärsverksamhet, i
princip inga arbetstillfällen lämpliga för oss, krånglig pendling till Stockholm osv. Om nu
naturen tas ifrån oss som bor i Alsike så minskar incitamentet för oss att bo kvar
överhuvudtaget. Då flyttar nya människor in tänker ni säkert då. Men är det poängen, att
skrämma bort de invånare ni redan har. Vi är dessutom seniora yrkesproffs med relativt höga
inkomster, så oss vill ni egentligen ha kvar. Bygger ni ut de skogsområden som finns intill oss
så påverkar det hela vårt liv.
 På mötet igår kväll(19/9-17) talades det om att utöka grönområdet utmed Boängsvägen längre
norrut och därmed minska möjligheterna till byggnation. Jag tycker att man skall vara
försiktig med detta då det idag finns ett antal fastigheter med egna avloppsanläggningar av
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säkert olika kvalitet och där utloppen troligen i slutändan rinner ut i Trunstasjöns tillflöden.
Förutsätter att kommunen gärna ser att fastigheterna gärna kopplas till kommunalt vatten och
avlopp. Eftersom det är ganska dyrt att dra fram vatten och avlopp så föreslår jag att gränsen
för bebyggelse dras åtminstone 300-500 meter söder om Gransäter så fastigheter kan förtätas
och därmed möjliggöra anslutning till kommunens vatten och avloppsnät.
 Överallt talas det om vikten av att ha tillgång till natur i Knivsta. "I fortsatt arbete och i
utveckling av Knivsta. och Alsike tätorter är det av central vikt att säkra tillgången till
bostadsnära natur." Angående "Riktlinjer för utemiljö" står i Grönstrukturplanen 2016:
"Riktlinjerna för utemiljö ska användas vid markanvisning, planbesked och
detaljplaneläggning samt vid planering och projektering av åtgärder som berör parker och
naturområden." "Riktlinjerna ska säkra tillgången på gröna rum för rekreation, hälsa,
ekosystemtjänster och friluftsliv. Riktlinjerna innefattar både avstånd till olika gröna rum samt
ytmått framtagna för att säkerställa såväl kvalitet och kvantitet.
Avstånden har tagits fram genom workshops och grundar sig på Boverkets riktlinjer". Ännu
saknas riktlinjer för grönområden i bostadsområden. Jag håller med slutsatsen i
Grönstrukturplanen att riktlinjer för avstånd till och storlek av grönområde i bostadsområde
bör tas fram för Knivsta kommun. Det är centralt i planering av kommunens utbyggnad. I
Grönstrukturplan 2016 står: "Knivsta och Alsike exploateras på ett sådant sätt att
grönstrukturen integreras med bebyggelsestrukturen. Gröna stråk förstärks och görs
attraktiva." "Vid nybyggnation beaktas hur de nya boende får sin närnatur tillgodosedd men
också hur den nya exploateringen påverkar befintliga boendes rekreationsmöjligheter. " "Barn
och ungas möjligheter till god rekreation och tillgång till friluftsliv prioriteras. Viktiga
områden för naturpedagogik säkerställs och kommunen verkar för utomhusklassrum och
skolskogar."
Jag förstår inte hur man med dessa formuleringar kan planera att bygga bort grönområden i
redan befintligt, "färdiga" Alsike. Till exempel Boängsåsen (skogen mellan Tjäderleksgatan
och Åsgatan) och skogen mellan Åsgatan och Boängsvägen, den s.k. Boängsskogen. Att ens
fundera på att bygga ovanpå Boängsåsen mellan Tjäderleksgatan och Åsgatan är befängt. Hus
högt uppe på kullen skulle radikalt förändra hela områdets karaktär. "Få naturområden har
ett formellt skydd. I en kommun där exploateringstakten är hög krävs ökade insatser för att
långsiktigt trygga värdefulla naturmiljöer. Det inkluderar såväl strövområden som områden
för närrekreation. Långsiktigt skydd enligt lag är viktigt för att bevara världens natur- och
kulturarv och för att tillvarata grundläggande värden som rent vatten och ren luft samt
oförstörd natur." "Boängsskogen är ett 70 ha stort sammanhängande och mosaikartat
skogsområde. Skogsområdet utgörs främst av torr-frisk barrskog och olika typer av fuktlövskog.
Inom området ligger en nyckelbiotop som delvis avverkats. Den äldre skog, som
nyckelbiotopen utgörs av, är ovanlig i kommunen. Området är relativt ostört." "Området är
både närnatur och rekreationsområde för boende i såväl Knivsta som Alsike."
Med bakgrund av detta bör Boängsskogen formellt skyddas, enligt Grönstrukturplanens
förslag. Den del av Alsike tätort som redan byggts färdigt ("södra" delarna) bör inte var röda
och planerade för mer bebyggelse alls på översiktskartan. Tänk också på att Åsgatan inte kan
försörja fler hus, det finns ingen plats för trottoarer och trafikmiljön skulle därför bli direkt
olämplig med så mycket unga barn som rör sig i området.
 Jag vill här lämna synpunkter på Knivsta kommuns Översiktsplan 2035 (FÖP 2017) med
anledning av kommunens skrivelse om och gränsdragning av Boängsskogen. Mellan den 3
maj och 3 juni 2017 fanns ett nytt förslag utställt till översiktsplan för Knivsta kommun. En
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lång rad privatpersoner väcktes då av oro när de ser att Boängsskogen mellan Åsgatan och
Boängsvägen är markerad som "Prioriterat utvecklingsområde för bebyggelse". Många som
flyttat till Knivsta och Nya Alsike har gjort detta på grund av närheten till natur, kultur och
möjlighet till rekreation. Se till exempel vad som skrivs i Samrådsredogörelsen under 3.7
Privatpersoner (sidorna 77–80). Jag hyser full förståelse för boendes oro och vill här med
bestämdhet hävda att kommunen måste lyssna på sina invånare.
I Knivsta kommuns samrådsredogörelse, del 4, sidan 116, kan man läsa följande: "Ett flertal
synpunkter har inkommit på Boängsskogens avgränsning. Kommunen har valt att inte ändra
avgränsningen av skogen i översiktsplanen. Dock finns det för tillfället inga planer att bygga i
den delen av skogen som inte markerats som viktiga tätortsnära grönområde. Även fler
grönområden är viktiga men endast de största har markerats som viktiga tätortsnära
grönområden." Det är häpnadsväckande att Knivsta kommun inte förstår eller förmår att
ändra avgränsningen av Boängsskogen. Detta är respektlöst mot invånarna som många gånger
har gjorts sina livs investeringar genom att slå ner sina bopålar och bygga hus utmed bl.a.
Åsgatan i randen av Boängsskogen. Låt oss titta på några argument.
1. Kommunen har valt att INTE ändra avgränsningen ... Jag undrar vem kommunen
representeras av här, någon enstaka politiker eller kommunens invånare? Absolut inte av de
som direkt skulle påverkas. Jag anser att kommunen måste lyssna på invånarna. Denna
process är helt enkelt inte demokratisk.
2. Dock finns det för TILLFÄLLET inga planer att bygga i den delen av skogen ... Här
används en formulering som för tillfället skall lugna kringboende om att något absolut hot om
exploaterings inte finns. Notera, att om plankartan med dess gräns antas, har kommunen
försäkrat sig om att kunna exploatera området i framtiden.
3. I Knivsta kommuns Grönstrukturplan (2016: 46) identifieras en viktig länk mellan
Valloxen och Lunsen, dvs. Boängsskogen och dess nyckelbiotop (som tyvärr kalavverkades till
35 % till förmån för fotbollsplaner trots att det fanns bättre lokalisering som undertecknad
gång på gång påtalat, se t.ex. UNT 2014-09-30: A13). Boängsskogen i detta sammanhang
inkluderar skog, alkärr och östra Solhagen som i den nya planöversikten är markerade som
"Prioriterat utvecklingsområde för bebyggelse". Jag tycker det är häpnadsväckande att
Samhällsutvecklingsnämnden 2016-11-07 § 131 identifierar ett viktigt grönområde och antar
en grönstrukturplan när kommunen i nästa moment, dvs. Översiktsplan 2035, sidan 8, samt
svar till medborgarna på sidan 116, inte väljer att lyssna på sina skattebetalare.
4. Knivsta kommun är ett mycket attraktivt samhälle och expanderar fortare än många andra
orter i hela Sverige. Knivsta har ett mycket strategiskt läge mellan Uppsala och Stockholm
med närhet till landets största flygplats. Det kan därför aldrig påtalas för många gånger att
kommunen måste planera för framtiden och inkludera väl tilltagna ytor av grönområden för
att skapa ett trivsamt samhälle. Gång på gång i tidningar, radio och TV refereras det till nya
forskningsrapporter som visar på sambandet mellan välmående befolkning och närheten till
natur för rekreation och återhämtning. Försiktighet kan aldrig överdrivas. En olycklig
exploatering kan däremot aldrig återkallas, som t.ex. avverkningen av nyckelbiotopen till
förmån av fotbollsplaner. Undertecknad har i skrivelse på skrivelse till Knivsta kommun
påtalat detta (bl.a. 2009-01-25, 2011-10-12) och jag vädjar igen till Er politiker att lyssna på
folkets röst. Det är en billig investering för framtiden!
5. Mycket riktigt påtalar flera privatpersoner att området som kommunen markerat som
"Prioriterat utvecklingsområde för bebyggelse" hyser höga biologiska värden, s.k. biologisk
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mångfald. I den enfald som skogar, hagmarker och våtmarker utvecklas till i den moderna
markanvändningen är det ytterst viktigt att samhällen, särskilt mark som ägs gemensamt som
kommunal mark, inte exploateras genom okunskap och dumdristighet. Den mark som
kommunen nu utesluter från det grönområde som identifierats i Grönstrukturplanen består
av blockig barrskog med inslag av ädellöv, kärrmarker och en mycket fin naturbetesmark med
lång kontinuerlig hävd.
Det senare är mycket lätt att sluta sig till genom att notera vilka växter och svampar som finns
i hagmarken. Området är ännu inte inventerat men ströfynd har identifierat inte mindre än
32 hotade arter, som finns registrerade i ArtDatabankens artportal (se nedan). Av dessa tillhör
fem svampar kategorin sårbar (VU) och även alm, som numera är listad som akut hotad (CR).
Hotade arter i skogen och betesmarken mellan Åsgatan och Boängsvägen: Kärlväxter (2
arter) Månlåsbräken, Botrychium lunaria (NT) Skogsalm, Ulmus glabra (CR) Insekter (3
arter) Mindre bastardsvärmare, Zygaena viciae (NT) Sexfläckig bastardsvärmare, Zygaena
filipendulae (NT) Violettkantad guldvinge, Lycaena hippothoe (NT) Fåglar (2 arter)
Nötkråka, Nucifraga caryocatactes (NT) Spillkråka, Dryocopus martius (NT) Svampar (25
arter) Backnopping, Entoloma atrocoeruleum (NT) Blek fingersvamp, Ramaria pallida (NT)
Doftrödhätting, Entoloma ameides (NT) Fyrflikig jordstjärna, Geastrum quadrifidum (NT)
Granticka, Phellinus chrysoloma (NT) Grynknölfoting, Squamanita paradoxa (VU) Gråbrun
ängsfingersvamp, Clavulinopsis umbrinella (NT) Gul taggsvamp, Hydnellum geogenium
(NT) Guldfingersvamp, Ramaria lutea (VU) Gultoppig fingersvamp, Ramaria testaceoflava
(NT) Kandelabersvamp, Artomyces pyxidatus (NT) Knottrig rottryffel, Scleroderma
verrucosum (NT) Ljus ängsfingersvamp, Ramariopsis subtilis (NT) Lutvaxskivling,
Neohygrocybe nitrata (NT) Lädervaxskivling, Cuphophyllus russocoriaceus (NT)
Mjölrödskivling, Entoloma prunuloides (NT) Motaggsvamp, Sarcodon squamosu (NT)
Prakttagging, Steccherinum robustius (VU) Purpurbrun jordtunga, Microglossum
atropurpureum (VU) Rynkskinn, Phlebia centrifuga (VU) Scharlakansvaxskivling, Hygrocybe
punicea (NT) Spinnfingersvamp, Lentaria byssiseda (NT) Stornopping, Entoloma
griseocyaneum (NT) Taggfingersvamp, Ramaria karstenii (VU) Ullticka, Phellinus
ferrugineofuscus (NT)
Slutord: Det finns mycket starka argument för att Boängsskogen skall avgränsas såsom i
Grönstrukturplanen (20166: 46) och såsom privatpersoner har upplyst Knivsta kommun i sina
yttranden. Jag vänder mig därför till Er politiker och tjänstemän, tänk om, gör rätt, lyssna till
kommunens invånare och dra de gränser som vi förtjänar. Det finns så mycket goodwill att
tjäna in här, goodwill som bara inte får gå förlorad för framtiden.
 Min familj ska flytta till Sverige efter många år i Frankrike. Min man har fått arbete i Uppsala
och jag kommer antagligen att arbeta i Stockholm vilket gör att vi nu söker boende
någonstans mittemellan. Gärna någonstans med mycket skog runt huset, men ändå inte ren
landsbygd. Jag känner till Knivsta via bekanta som bor i Alsike. Där skulle vi också kunna
tänka oss att bo. Därför var jag inne och tittade på er hemsida. I översiktsplanen för
kommunens framtid har ni en karta med områden för utbyggnad. Hela Alsike har ni planerat
som utbyggnad? Detta verkar väldigt konstigt, det är ju redan så tätt mellan husen. De gröna
områden som finns behövs ju verkligen för att folk ska trivas. Nu när jag ser detta kommer vi
nog att flytta till en annan kommun ändå, jag vill inte gärna köpa ett hus där skogen i
närheten kanske plötsligt försvinner. Om Alsike ska bli som vilken förort mellan Uppsala och
Stockholm som helst så finns det de med mycket mer service som är mer attraktiva för oss.
 Så synd att ni ska bygga så mycket i Alsike. Där är ju så fint som det är.
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 Min fru och jag funderar på att flytta till ett mer naturnära ställe längre från centrum och vi
har tittat på Alsike som ett alternativ. När jag läser på er hemsida om planerna på att bygga
bort gröna områden i Alsike verkar det inte som att Alsike är rätt ort för oss ändå. Hela Alsike
är ju rödmarkerat för utbyggnad/förtätning på er karta. Det var tråkigt. Nu blir det någon
annan förort istället.
 Jag emotsätter mig starkt framtida planerad bebyggelse av området från Åsvägen ner mot
Boängsvägen. Detta naturområde används av mig och många andra till rekreation.
Boängsvägen är dessutom en pittoresk pärla i Knivsta kommun som man bör värna och
bevara i möjligaste mån.
 En viktig parameter till att vi och många andra i Alsike flyttat hit/byggt hus är närheten till
naturen. Kommunen och Alsikebolaget har för att locka till sig nya invånare till kommunen i
sin marknadsföring använt ord som "nära till naturen, underbar miljö". Förslaget på
översiktsplanen 2035 som innefattar kraftig utbyggnad och exploatering gör att vi och många
andra känner oss besvikna. Detta brev gäller framförallt området mellan ÅsgatanBoängsvägen, Åsgatan-Tjäderleksgatan, men även planen i stort. Dessutom så: *Trängs
djurlivet undan än mer *Sällsynta arter och växter riskerar att försvinna *Närheten till
befintliga grönområden försvinner så därmed blir trycket mycket stort på marken som blir
kvar. *Byggbuller under lång tid stör djurlivet, växter och människor. Det har nu byggts
under 20 års tid i området Alsike.
 Förtydligande av prioriterade utvecklingsområden för bebyggelse. Idag väldigt schematiskt
redovisat där samtliga befintliga grönområden är klassade som framtida bebyggelse. Det bör
inte ske bebyggelse i skogen mellan Tjäderleksgatan/Åsgatan. Ej heller i skogen mellan
Åsgatan och Boängsvägen. Detta pga att det idag saknas kvalitativa grönområden i
närområdet. Dessa är extra viktiga för de yngre barnen som själv kan exploatera dessa, vilket
dom inte kan i de större skogarna. En utav kvaliteterna med Alsike jämfört med andra
nyexploaterade områden i kringkommuner.
 I översiktsplanen är skogen kring minigolfen, bouleplanen rödmarkerad som prioriterat
utvecklingsområde. Jag anser det klokt att grönmarkera denna yta för barn, unga och aktiva
pensionärer. Idag finns en naturlig löpslinga på 800 meter i detta område. Lyxigt med ett
motionsspår mitt i byn och miljövänligt. Satsa istället på en mindre summa på att elbelysa
denna korta slinga för ökad säkerhet och mer uppmärksamhet om att den finns.
 Jag vill gärna se en säker gång-/cykelväg till Uppsala utmed väg 255. Idag är man hänvisad till
bil/buss (med få avgångar).
 Noterar att kommunen, trots alla synpunkter som lämnats från såväl myndigheter som
kommuninvånare, inte gjort en enda förändring på plan plankartan till utställningen bortsett
från att en grön pil förlängts över Valloxen för att visa att typ älgar kan simma eller gå över
isen. Det är nog rekord – världens bästa plan som inte behöver förbättras eller dålig process
som lägger ut rök för att dölja att man pressar fram en dåligt underbyggd plan? Samtidigt kan
man inte hitta något protokoll på kommunens hemsida från någon nämnd eller styrelse där
resultatet av samrådet (3 juni) presenterats eller diskuterats mellan tidpunkten då samrådet
avslutades och dagen för beslut om utställning (15 augusti). Märkligt med tanke på att detta
är ett av kommunens viktigaste styrdokument.
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Som jag framförde under samrådet behöver planen kompletteras med gröna stråk i tätorterna
eftersom det vid planläggning alltid finns en överhängande risk att grönområden/grönstråk får
stryka på foten då det nästan alltid är utveckling av bebyggelse och anläggningar som är
drivkraften bakom en planläggning. Risken för de små stegens tyranni där viktiga gröna länkar
för rekreation, spridningsvägar för flora och fauna och andra ekosystemtjänster, förstörs är
uppenbar. I detaljplaneprocessen tappas därför systemperspektivet på övergripande
grönstrukturer ur sikte om det inte är tydligt definierat i en översiktsplan eller en FÖP.
Varken det förslag till gröna kopplingar i Knivsta tätort som jag lämnade under samrådet eller
några andra sådana kopplingar som bör säkras i utställningsversionen av planen.
I samrådsredogörelsen bemöts detta, och kanske andra synpunkter som jag inte läst, med att
Grönstrukturplan Knivsta kommun 2016 ska antas av kommunfullmäktige i samband med att
den nya översiktsplanen antas. Detta är ett slag i luften då endast ¾ sida av 60 sidor i
grönstrukturplanen handlar om utveckling och åtgärder för grönstrukturen i tätorterna
Knivsta och Alsike och dessa ¾ sida handlar om principer som inte är kopplade till kartan,
listor på dokument som ska tas fram och några övergripande strukturer som redan återfinns i
förslaget till ny översiktsplan. Upprepar därför att planen bör kompletteras med det förlag till
gröna kopplingar i Knivsta tätort som jag framförde i mina synpunkter på planen under
samrådet. Samma typ av komplettering bör självklart göras även för Alsike.
Dra ner på antalet bostäder. Men tanke på att hela planen är så enögt inriktad på att få plats
med så många bostäder som möjligt finns en mycket stor risk för att utvecklingen av Knivsta
kommer att gå i en dålig riktning.
 Snälla, snälla låt våra barn ha kvar närheten till skogslek, svampplockning och kojbygge! Det
var ju därför vi valde att flytta till Alsike och Knivsta kommun!
 Ber att få komma in med följande synpunkter och rättelser till förslaget till ny ÖP i Knivsta
kommun. Natura 2000 och Riksintressen för Kulturmiljövård och Naturvård har en alltför
svag skrivning, att hänvisa till ett kulturmiljöprogram eller studie kring kulturmiljön är vagt
och svarar inte upp mot att: Natura 2000 områden skall prioriteras i alla berörda statliga
myndigheters och kommuners skyddsarbete (Natura 2000 i Sverige, Naturvårdsverkets
allmänna råd, 16 paragrafen förordningen för områdesskydd).
Knivsta kommun har förhållandevis få Natura 2000 områden och riksintressen för natur och
kulturmiljö. Det är därför särskilt viktigt att kommunen tar stor hänsyn till dessa unika
naturmiljöer, som skall bevaras för framtida generationer. Det gör Knivsta till en attraktiv
kommun.
Sidan 63, del 1, planförslag, ÖP 2035 med utblick mot 2050. I tabellen över
utvecklingsområden står Lagga plus stråk till Alsike - konflikt med riksintresseområde, här
skall Natura 2000 beskrivas som Sävjaån-Funbosjön inklusive Storån. Fel i höger kolumn.
Ref Grönstruktur plan sida 24. Definition av Natura 2000 området; Sävjaån/Funbosjön.
Inkluderar hela Storån. Lagskydd gäller för Natura 2000 områdets bevarande och man kan
inte bygga för nära Storån.
De misstag som tidigare begåtts kan inte göras ogjorda men man kan hindra framtida
felaktigheter. Exempelvis kan inte industri- och lagerfastigheter byggas helt nära Storån eller i
Storåns dalgång. Vattendragets hela sträckning framgår av Kommunens grönstrukturplan.
Alltså med referans till Natura 2000 områden och Klassningskartan sida 18 i
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Grönstrukturplan: Storån i hela sin sträckning (ca 10 km) är Lagskyddat område -klass 1
Storåns Dalgång i hela sin sträckning, har Mycket högt skyddsvärde- klass 2.
 Vi flyttade från Stockholm till Knivsta 2010. Knivsta kommun och Alsikebolaget använde då i
sin marknadsföring ord som underbar miljö och nära till naturen. Det är en viktig anledning
för oss att bo här. Vi bor på Åsgatan 74 och har nära till Boängsskogen och skogen mellan
Åsgatan och Tjäderleksgatan, som i den nya översiktsplanen är klassade som prioriterat
område för bostadsbyggande. Det är häpnadsväckande att ni kan ändra förutsättningarna för
människor som ni lockat hit på detta sätt. Vi har investerat i hus för flera miljoner för att få bo
som vi gör. Vi är mycket upprörda över detta. Bevara skogen och håll vad ni lovar.
 Jag skickar min förfrågan igen så jag inte fått svar under veckan. se nedan samt tidigare
kommunikation och önskemål om transparens i kommunen. Jag önskar även svar på varför
kommunen inte markerat hela väg 77 som riksintresse (karta på s 46 i del 2), som Trafikverket
påpekar i sitt remissvar.
 I kartan på sidan 8 i planförslaget så ser det ut som att den del av Boängsskogen som
angränsar mot Åsgatan och Gransäter (Boängsvägen 50 m.fl) definieras som att tillhöra
"prioriterade utvecklingsområden för bebyggelse". Som boende i det aktuella närområdet så
vill jag påtala att ytterligare exploatering av det aktuella området vore ett stort misstag.
Skogsområdet är ett välanvänt, lättillgängligt och populärt område för lekande barn,
motionärer, svampplockare och andra. Skogsområdet och närliggande hagmarker bidrar även
till den lantliga men samtidigt tätortsnära miljön och känslan som gjort av många av de
boende har sökt sig till området från första början.
 Planen hotar värdefull natur och mark mot Boängsvägen och skogen vid Tjäderleksgatan!
Skog och mark runt Boängsvägen ska bevaras.
 Riksintressen för kulturmiljövård och natur är otydligt beskrivet och hur kommunen hanterar
dessa värdefulla tillgångar. När Stockholm - Uppsala regionen växer är det särskilt viktigt att
kulturmiljön och höga naturvärden värnas. De är en stor tillgång för kommunen i framtiden.
Bygg inte i våra riksintressen för kulturmiljö.
 Jag är nyinflyttad i Knivsta, en ort jag bara hade passerat med tåg innan, och flyttade hit för
den riktiga småstadskänslan, den lilla bebyggelsen som (ännu?) ej förstörts av höghus och
modern prestige-arkitektur, för det småskaliga centrumet och för närheten till naturen. Jag
tror att de flesta som idag väljer att flytta till Knivsta är ute efter samma sak. Inte ett stort,
vräkigt nybygge i en stil som kommer att vara ute om tio år på torget, stadens centralaste plats.
Inte höghus som skymmer all sikt. Inte en känsla av förort eller "småstad som försöker vara
storstad". Och faktum är att jag är rädd att vissa av planerna för Knivsta, inte minst när det
gäller konkret byggnation och arkitektur, kommer förstöra allt det Knivsta är, stadens
särprägel, det unika Knivsta kan ge till folk.
Människor som hör att jag bor i Knivsta blir förvånade; "den fula platsen?" säger de, eftersom
de bara sett plasthuset från bron över järnvägen. När jag visar dem den andra sidan av staden,
naturområdena, ladan invid järnvägen och bostadsområdena bort mot Margarethahemmet
erkänner de förvånat att Knivsta visst var mysigare än de trodde. Men centrum? Och planen
för det nu tomma torget? Jag tror att Knivsta kommun har missförstått och gjort en komplett
felanalys vad gäller vad människor kommer efterfråga i framtiden och vart vi är på väg, vad
gäller arkitektur, värderingar, miljö och synen på landsbygd och småstad respektive storstad
och förort.
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Efterfrågan på små städer, byar, med känslan av småskalighet, närhet till naturen, låga hus,
klassisk arkitektur (inga vrålbyggen i onaturliga material som står ut som ett våld mot den
omkringliggande naturen), en prägel av trygghet och den klassiska småstaden kommer att
skjuta i höjden. Redan idag ser vi människor efterfråga just byar, det lilla, en återgång till det
som inte håller "tillväxt", ytlig modernitet och att efterlikna storstaden högst utan det genuina,
det människovänliga, det leende trevliga. Det leende trevliga finns ännu kvar i Knivsta, men
människor och stämningar präglas mer än många tror av bebyggelsens natur, och det enda
Knivsta kommer att dra åt sig är en kallare stämning, mer jäkt, mindre genuinitet och mer
oro.
Alternativet behöver inte vara att förbli en liten ort utan tillväxt. Men ni kan fortfarande göra
val som går i enlighet med vad framtiden faktiskt behöver och vad människor faktiskt kommer
att längta efter. Jag är en av dem som kommer att flytta ifrån Knivsta igen om
småstadskänslan, det naturliga och naturnära, det sköna och klassiska försvinner och byggs
bort helt och byts ut mot vräkiga höghus med glaspartier och onaturliga former. Se till att ni
inte förlorar det fantastiska ni har. Kommunen och dess boende kommer att ångra sig djupt i
framtiden om det sker.
 Kulturmiljön Storåns dalgång, den stora sammanhängande skogen mellan Kasby/Lagga och
Almunge är unik med sin fauna och flora och måste bevaras för framtiden. Storån ingår i ett
Natura 2000 område och får enligt EU direktivet inte röras. Verksamheter kan därför inte
förläggas nära Storån. Ta hänsyn till naturen i kommande ÖP.
 Hoppas planerna för bebyggelsen vid lekparken genomföras. Det behövs verkligen flera
bostäder där. Perfekt plats – nära till bad, skog och mark och skola.
 Jag önskar en tydligare skrivning av kommunens vision/önskemål/planering när det gäller den
södra järnvägsövergången, som det pratats om i så många år. Har planerna på en övergång vid
Södervägen slopats? Ligger den nya platsen ännu längre söderut?
 Undvik att bygga på de grönområden och skogsområden som finns i Alsike. De är oerhört
viktiga för rekreation och lek ute i naturen samt för fåglar och andra smådjur.
 Att ändra i detaljplanen vad gäller de unika skogsområden som finns kvar vid Åsgatan och
Boängsvägen. Alsike är på väg att förlora den charm som den en gång hade. Vi behöver
bevara skogsområden för att folk som bor här ska må bra.
 Det vore under all kritik om man tar bort mer skog i Alsike tätort. Våra barn behöver
närheten till naturen. Det är inte värt att bebygga alla ytor om man vill att folk ska bo kvar.
 Spara absolut hagarna . Finns inte mycket annat kvar av öppet landskap/lantlig känsla. Kan
man inte göra en park av någon skog eller gräsmatta så man kan spela brännboll.
 Ta inte bort ovärdelig naturmark för bebyggelse! Knivsta kommun växer bra nog ändå! Det
som gör Knivsta till Knivsta är närheten till naturen. Tas alla skogsområden bort, vad finns det
för värde då? Låt våra barn växa upp så som vi växte upp. I en trygg och bra kommun som har
nära till allt.
 En stor anledning till att vi valt att bo i Alsike och just i Gransäter är att skogen är just bakom
trädgården. Vi är ofta ute i skogen med våra barn och hundar. Promenerar, plockar blåbär
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och svamp. Och tidigare när barnen varit små byggt kojor och lekt. Fårhagen är fantastisk
både med fåren på sommarhalvåret och sen när vi själva kan vandra i under den tid på året då
fåren inte är där. Att det planeras att byggas mellan Boängsvägen och Åsgatan anser jag vara
ett stort misstag. Vi måste bevara de få små skogar som finns kvar mellan husen i nya Alsike.
Det är det som gör området attraktivt och unikt. Utan dessa skogar blir det som vilken förort
som helst.
 Jag anser det mycket viktigt att bevara skogsområden mellan Alsike och Boängsvägen. Det är
detta som gör att man vill bo i området. Närheten till naturen men ändå nära till
kommunikationer.
 Tycker det ser bra ut. Våga börja planera för en station i Alsike genom att etablera
tillfartsvägar, p-platser och kommersiella verksamheter utifrån att det blir av. Gör allt som går
för att förkorta startsträckan efter ett beslut. Etablera fler cykelvägar. Se över gatubelysning i
äldre delarna av Alsike.
 Bygg inte i våra fina skogsområden i Alsike, det är dessa som gör att vi vill bo här! fick jag
bestämma kan ni dra ner byggtakten redan nu. Och framför allt bygg INGA hus högre än 3
våningar!
 gröna områden i Alsike är viktiga för barnen och därmed viktig för välmående av hela
familjen. vi som valde Alsike gjorde det på grund av närheten till naturen. vi valde bort
staden. låt gröna områden vara kvar i den redan bebyggda delar av Alsike!
 Ogillar skarpt att ni ska bygga sönder en villa idyll, dit många har flyttat just för att det är en
idyll! Ogillar också skarp att ni ska ta bort skog, få många har flyttat hit pga. att det är nära
inpå naturen. Ogillar väldigt skarp att ni ska/har smällt upp massa flerfamiljshus i en villa ort,
hur tänkte ni där? Tänk om och gör rätt!!
 Jag och min familj har flyttat till Alsike för närheten till naturen. Förtätning av redan tät tätort
ställer jag mig starkt emot. Större ingrepp mot naturen i anslutning till tätorten så våra barn i
framtiden inte kommer ha närheten som vi önskat ställer jag mig även emot. Planering av
ytligare bebyggelse bör göras genom att så mycket natur och grönområden behålls. Annars
kommer den fördelen med att bo i Alsike, nära naturen försvinna och vi som bor här välja
andra kommuner. Att ha en större tätorts yta och låta kommunen växa på ett hållbart sätt är
bättre än att centralisera all bebyggelse till tätorten för att spara pengar åt kommunen. Detta
kommer medföra att kommunen tappar sin attraktiva ställning.
 Jag vill behålla skogsområde samt vår Bullerbyn , Gransäter precis som den är. Det var detta
vi föll för då vi flyttade hit, detta som gör det unikt o trevligt o som är en trygghet för våra
barn. Jag säger nej till förändringen o ytterligare exploatering av detta område.
 Alsike är redan idag ett tätbebyggt område med få skogspartier som bryter av bebyggelsen. I en
tid då många barn lätt fastnar framför TV och dataspel är det förödande att ta bort de få
lättillgängliga skogspartierna som finns i området. Om man bebygger den vackra skogshöjden
söder om Alsikehallen och området mellan Åsgatan och Boängsvägen förlorar Alsike skola sitt
närområde för orientering som är en stor del av läroplanen.
 "Högre täthet" i bebyggelse i Alsike skulle helt förstöra den trivsamma bullerbykänsla som
finns. Samhället skulle tappa sin charm och själ. Bygg inte bort de små skogsområden som
finns. Det är där barnen leker och utvecklar sin fantasi. Byggs dessa små skogsremsor mellan
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gatorna bort så tvingas leken till gatorna eller lekplatserna, kreativiteten i leken försämras och
samhällets lockelse försvinner. Vem vill bo där då?
 Tråkigt om ni ska bebygga de få grönområden som finns i området. Där jag bor används
skogen flitit av dagis och skolelever. Dagisbarnen kommer dit på utflykter med sina matsäckar
och sittunderlag och har en mysig och lärande stund. Skoleleverna har sin idrott i
skogen/skogarna med lättare och svårare övningar inom orientering. De gröna ytorna spelas
det brännboll och andra sporter. Dessa områden används flitigt av våra barn! Vore bara såå
tråkigt om de försvann. Tack för mig och hoppas att ni lyssnar på Knivstas invånare.
 Det är i mina ögon orimligt att ett skyddsområde går till ett prioriterat utvecklingsområde. Jag
har varit knivstbo och en föreslagen utvecklingstakt som tummar på ett miljöskydd är fel väg
att gå. Jag hoppas att Knivsta kommun ransakar sig själva och inte går igenom med detta
beslut.
 Jag anser att skogen där det eventuellt avses byggas bostäder är värdefull så som den är, alltså
skog, för att det är närheten till just denna skog som gör Alsike så attraktivt och originellt.
Utan skogen blir det bara ett område precis som alla andra, men långt från större citykärnor.
Alltså inte vårt sina huspriser bla.
 Det är av yttersta vikt att inte bygga bort för mycket av skogen runtom de redan bebyggda
delarna av Alsike! Det som gör Alsike så attraktivt är just att det är mycket skog med rikt och
värdefullt djur- och växtliv. Behövs även för rekreationen såväl som att ge bra luft att andas!
Barn behöver närheten till naturen för deras uppväxt och välmående, och även vi andra!
 Blir lite fundersam... det byggs och byggs och byggs, men ju mer det byggs desto fler kommer
att försvinna ifrån Knivsta då det inte riktigt blir det man ville ha när man flyttar hit, ska det
bara slussas in eller ska det vara ett fungerande samhälle? Hur blir det med kvalitén när det
gäller vårdtider, skola, förskola om det bara byggs. Infrastrukturen? Fungerar ju redan sådär i
Alsike som det är nu, tänk då ännu mer och fler... Tänk efter - före!
 Känner mig oroad över att grönområden som är viktiga för trivsel och rekreation försvinner.
Ett område som ligger mig speciellt varmt om hjärtat är miljön runt och längs Boängsvägen.
Det är som en grön lunga mella Alsike och Knivsta. Bygg inte mer från Åsgatan ner mot
Boängsvägen och minimera övrig bebyggelse längs vägen ner mot Knivsta.
 Skogen runt Boängsvägen som ska tas i anspråk för eventuell byggnad ska enligt min mening
lämnas ifred och bevars som den är idagsläget. I Alsike behövs gröna ytor för människorna
som bor där för att man ska ha närhet till skog och mark. Boängsskogen skapar en skarm och
ett kulturvärde för Alsike. Området från Trunsta träsk, Boängsvägen och upp mot Åsgatan har
ett stort värde och en viktig del för charmen och välmåendet för människorna i Alsike. Mina
förhoppningar är att ni inte "dödar" denna del med ytterligare byggnationer. Låt det finnas
gröna lungor kvar i vår närhet/närmiljö.
 Viktigt att bevara de få skogspartier som bevarats när man byggt alsike. Även i kommande
utbyggnad är det viktigt att bevara träd och skogspartier så det är nära till mindre
skogsområden oavsett var i alsike man bor.
 Mycket av översiktsplanen verkar bra, men jag vill behålla fler grönområden i Alsike. Om jag
tolkar kartan rätt så finns det ingen mark inom Alsike som ej blir prioriterad för byggnation.
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 I framtida planer måste ni lämna skogen fredad här i Alsike. Det är närheten till naturen som
gör att vi trivs och mår bra här. Finns skogen inte kvar försvinner också anledningarna gill att
bo här. Vi som föräldrar och våra barn har behov av naturen. Försvinner den kommer det
inte att vara ett alternativ att stanna kvar som invånare i alsike.
 Jag äger en stor skogsfastigheten i Lagga som är ett möjligt bostadsområde, stor fastighetsägare
och jordbrukare. Jag är inte skriven på min fastighet men markerar ändå att jag bor på
landsbygden.
1, Sid 35 i översiktsplanen står det "Den tillkommande bostadsbebyggelsen ska ta till vara på
områdenas specifika förutsättningar och anpassas till byarnas struktur, karaktär och skala.
Tillväxten och bebyggelseutvecklingen ska ske organiskt. Nya bebyggelsegrupper ska
integreras med befintliga strukturer. Lämplig mark att bebygga är främst impediment,
förbuskad betesmark eller åkermark med odlingshinder."
SYNPUNKT: Jag föreslår att skala tas bort. Att anpassa till byarnas skala innebär en oerhörd
begränsning. Det finns områden som lämpar sig utmärkt för utbyggnad som kan anpassas till
byarnas struktur och karaktär men som behöver större skala för att bli lönsamt för infrastruktur
investeringar, typ VA och skola.
2, Sid 35 i översiktsplanen står det "Spridd bostadsbebyggelse på landsbygden tillåts endast i
en begränsad utsträckning. Det är mest lämpligt att bygga i områden som redan idag har bra
tillgång till teknisk försörjning och som har förutsättningar för anslutning till kommunalt VA.
Exploatering av åkermark och produktiv skogsmark samt intill betesmark ska i största möjliga
utsträckning undvikas. Det är även olämpligt att planera bebyggelse som bryter gröna
samband i befintliga skogar."
SYNPUNKT: Skrivelsen är för snäv och begränsar kraftigt möjligheten till bebyggelse på
landet. Formuleringen bygger vidare på de generella bestämmelser som finns uttryckt i
bestämmelser i miljölagen men begränsar ytterligare. Den ytterligare inskränkningen är
onödig. "gröna samband" är för flummig för att stå skriven i en ÖP, avvägningar ska istället
göras i detaljplaner.
SYNPUNKT: "Exploatering av åkermark och produktiv skogsmark samt intill betesmark ska i
största möjliga utsträckning undvikas." kan ändras till "Exploatering av åkermark och
produktiv skogsmark samt intill betesmark bör i största möjliga utsträckning undvikas.".
Generellt vill jag tillägga att jag som fastighetsägare av skog har en helt annan uppfattning än
de som inkommit från bönder/ hembyggdsföreningen i Lagga. Mitt skogsskiftet lämpar sig väl
för bostadsbebyggelse och påverkar inte riksintressen eller naturområden, sen ska man i ev.
detaljplaner diskutera hur, var och när. Men väldigt snäva skrivelser i områden där
kommunen ser utvecklingspotential skapar argument för frågor som riskerar att aldrig bli
utredda.
 Mycket viktigt att tänka på att lämna kvar grönområden i Alsike och inte bara förtäta så
mycket som möjligt.
 Otroligt dåligt förslag. Skogsområden behöver behållas i Alsike. För allas hälsa och trevnad.
Kan inte bli hus överallt bara för att Knivsta kommun inte kan fp nog av alla de skatteintäkter
man gott tack vara nya Alsike. Var dom nu tar vägen
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 Skogsområdena i Alsike var tidigare klassade som skyddsvärda av kommunen och det finns
ingen anledning att omvärdera det. Planen som den ser ut nu hotar ovärderlig natur som gör
att vuxna och barn trivs och mår bra i Alsike. Skogsområdena är det som gör Alsike attraktivt
och ger området sin karaktär.
 Det är synd att förstöra den fina natur vi har kvar i Alsike .. Vi flyttade hit från stor stad för att
vi ville vara nära naturen. Om det byggs fler hus o naturen förstörs vad är meningen med att
bo kvar här .. kan lika gärna bo i Uppsala..
 Skrämmande tät! Låt grönområden finnas kvar. Ogillar bebyggelse istället för skog! Lyssna
noga på drabbade personer i närområdet!
 BEHÅLL VÅRA FANTASTISKA SKOGSOMRÅDEN I ALSIKE
Min och mångas favoritskog Boängsskogen, är nu klassad som “Prioriterade
utvecklingsområden för bebyggelse”. Detsamma gäller fler skogsområden runt våra knutar.
Dessa viktiga skogar måste bevaras för oss och kommande generationer! De är så viktiga för
djur- och växtlivet samt för vår hälsa och välmående. Jag blir mycket förvånad över att man
kan lägga ett planförslag som tar bort viktig närnatur, när forskningen de senaste 25 åren visar
att människor mår bra av vara i och att ha nära till naturen. Detta i en tid då den psykiska
hälsan dalar bland oss vuxna men framför allt hos våra viktiga ungdomar. I augusti kom
resultatet från undersökningen Liv och hälsa Ung 2017 där siffrorna talar sitt tydliga språk.
Ungdomarna mår sämre och sämre. Framför allt unga tjejer är idag väldigt stressade. Att
naturen kan hjälpa till vid stresshantering, smärtlindring, livskriser och mental återhämtning har de senaste 20-30 åren fått stöd av vetenskapliga fakta. Skogen är därför MYCKET viktig
att bevara ur hälsosynpunkt.
VAD SÄGER FORSKNINGEN?
Forskningen säger att när vi ställs inför en livskris så betyder naturen mest för svenskarna.
Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp – har funnit ett samband mellan avstånd
till grönområden och stress. Ett knappt tusental stadsbor i nio svenska städer deltog i deras
undersökning och det var tydligt att ju närmare ett grönområde man bodde, desto oftare
besökte man det. Vidare visade det sig att de som oftast besökte ett grönområde också kände
sig minst stressade. Forskarna kunde visa att detta samband gäller oavsett kön, ålder och social
och ekonomisk position i samhället. Eftersom merparten av Sveriges befolkning även
framgent kommer att bo i städer och tätorter, och eftersom tillgången till fritid inte visar några
tecken på att bli större i framtiden, kommer betydelsen av lättillgänglig natur i och runt våra
tätorter att bli minst lika stor i framtiden som den redan är.
Forskare på brittiska University of Exeter undersökte sambandet mellan 10000 människors
psykiska hälsa och deras bostad och upptäckte att personer som bor närmare grönområden
upplever större psykisk jämvikt. Och nederländska forskare drog 2009 slutsatsen att
förekomsten av ett flertal sjukdomar, bland annat depression, ångest, hjärtsjukdomar,
diabetes, astma och migrän var lägre hos personer som bodde mindre än en kilometer från ett
grönområde. En av dem som starkt betonar miljöns inverkan på människan är professor
Roger Ulrich. Han menar att vi i grunden är anpassade till att leva nära naturen och att vi
reagerar med stress när vi är för långt ifrån naturupplevelser. I en sjukhusstudie har Ulrich
visat att park och natur har en rent läkande förmåga, även om man bara får titta på den.
Troligen är det så att när människor ser och upplever naturlandskap påverkar det hormonella
processer, vilka i sin tur har en positiv inverkan på delar av immunförsvaret.
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SÅ HÄR STIMULERAR NATUREN KROPPEN:
Blodtrycket sjunker, Pulsen sjunker, Halten av stresshormonet kortisol minskar, Fysiska
symptom såsom huvudvärk, blir lindrigare, Muskelspänningar minskar, Den upplevda hälsan
och välbefinnandet förbättras
SÅ HÄR STIMULERAR NATUREN HUMÖRET:
Humöret blir bättre, Negativa känslor såsom ilska, frustration och ångest minskar,
Självkänslan ökar, Problemlösnings- och koncentrationsförmågan ökar, Det upplevda
pyskiska välbefinnandet och livskvaliteten förbättras
NATUREN NÖDVÄNDIG FÖR LIVSKVALITETEN
I Sverige har det visat sig i intervjuer med enskilda privatpersoner och i flera olika
attitydundersökningar att naturen är nödvändig för livskvaliteten. I en enkätstudie från 2005
om svenskarnas syn på skogen och naturen svarade fyra femtedelar (80%) att det är
nödvändigt för livskvaliteten att komma ut i skog och mark. Två femtedelar (42%) svarade att
det är absolut nödvändigt. Bara fyra procent svarade att naturen saknar betydelse för deras
livskvalitet.
Enligt en undersökning ledd av forskare på Institutet för framtidsstudier svarade så många
som 94% av de tillfrågade att de blir avspända och harmoniska när de vistas i naturen. 72%
tyckte att »vistelse i naturen ger mig kontakt med tillvarons sammanhang och därför är jag
gärna ute i naturen«. 64% ansåg sig »ha behov av att uppleva något som inte formats av
människor«. Människors tilltro till naturen som en hälsobringande miljö visade sig också
tydligt när knappt tusen personer tillfrågades: »Vad skulle du rekommendera en nära vän att
göra om han eller hon kände sig stressad och orolig?« »Att ta en promenad i skogen«, var det
högst rankade av de tio möjliga svarsalternativen. Därefter följde att lyssna på vilsam musik
och att vila i en lugn park. På tionde och sista plats kom alternativet: »Ta lugnande medel.«
NATUREN ÄR VIKTIG FÖR BARNS UTVECKLING OCH MÅENDE
Utomhuslek i grön miljö ger bättre nattsömn, välbefinnande, viktkontroll och
koncentrationsförmåga, men också färre sjuka barn och personal. Flera exempel på forskning
visar att barn som vistas mycket i naturen ofta är friskare, mindre stressade, har bättre motorik,
högre koncentrationsförmåga och bättre minne än andra barn. Skogens terräng ger också en
allsidig träning för kroppens alla muskler, vilket motverkar övervikt och främjar förmågan att
sitta still. Runt om i landet sker en förtätning av bebyggelsen som innebär att grönområden
ständigt naggas i kanten. Små skogsdungar och naturområden som kan verka oansenliga vid
en första anblick är värdefulla gröna platser för barn och ungdomar. Försvinner dessa platser
till förmån för vägar, bostäder och nya köpcenter försvinner också viktiga förutsättningar för
barns lek och verksamhet i skolan.
Nationellt centrum för miljö- och utomhuspedagogik vid Linköpings universitet har
genomfört studier som visar att mängden stresshormoner i saliven minskar markant hos både
elever och lärare som använder utemiljön mycket. En medicinsk förklaring kan vara att barn
som rör sig utomhus förbrukar den energi som frisätts under stress. Naturen minskar också
antalet intryck och gör oss lugnare samtidigt som ljudnivån ofta blir lägre. Så lyssna på
forskningen och Knivsta- och Alsikebornas önskan att stoppa exploateringen av våra skogar
och naturområden! Vi måste värna om alla friskfaktorerna i samhället, där skogen och
naturen är en stor del!
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 Vi vill behålla skogen i området. Det planeras för mycket bebyggelse för snabbt. Hela
området kommer att påverkas negativt.
 Hoppas att ni ändrar er o inte förstör skogen..
 Nu har er nya översiktsplan legat ute ett tag och det börjar komma upp som samtalsämne
oftare och oftare bland de invånare i Knivsta jag möter. Alla verkar ha samma uppfattning:
ändra inte Knivstas själ. Närhet till naturen är anledningen till att de flesta barnfamiljer i
södra Alsike valt att bosätta sig just här. Om ni börjar bebygga skogarna i och runt oss kommer
det att bli ramaskri, det är tydligt. Kommuninvånarna som läser översiktsplanen häpnar, detta
kan inte vara sant. Att ändra befintliga detaljplaner för att bygga nytt precis intill någons tomt
känns fruktansvärt.
Jag har nu bott nära Elljuspåret och den omgivande skogen i 4,5 år. Under denna tid har det
varit en stor inflyttning och det syns oerhört tydligt i skogen. Det som för fyra år sedan var
kanske en smal Stig eller antydan till en stig har nu trampats upp av naturälskande Knivstabor
till breda stigar, i många fall en meter breda. Knivstaborna älskar sin natur, och utnyttjar den
flitigt, det är uppenbart. Gå själva promenader i de stadsnära skogarna så ser ni. Förminska
inte dessa områden, då kommer det kvarvarande området bli mer som en park än en vild
skog, med så hög utnyttjandegrad. Det är skogskänslan som är Knivstas själ. Frihet och frisk
luft. Bygg ut Knivsta glest på bredden. Förstör inte Knivstas själ.
 Det är dumt att ta bort all skog då det behövs rekerationsområde och plats för barnen att leka.
Alla djuren förlorar sina hem. Träd är bl.a. en viktig källa till att reglera och producera
syrehalten på vår jord så vi människor/djur kan andas in rätt mängd syre.
 Översiktsplanen är som bekant så allmänt formulerad att den ska passa för i princip vilken
befolkningsökning som helst. Den kan ju därför inte säga så mycket om hur det verkligen
kommer att se ut i Knivsta kring år 2050. En del kommentarer kan man dock komma med.
Oavsett i vilken takt och till vilken storlek Knivsta byggs ut så måste infrastrukturen byggas ut i
minst lika snabb takt. Detta gäller inte bara järnvägen eller påfarterna till motorvägen, utan
också själva motorvägen, som redan idag lider av grav överbelastning mellan Uppsala och
Stockholm. Vidare måste genomfartstrafiken genom Knivsta kunna ske smidigt, för att inte
tala om trafiken inom Knivsta.
Med mer människor i Knivsta kommer biltrafiken att öka, behoven av vägar och parkeringar
kommer att öka. Samtidigt som befolkningen ökar så minskar jordbruksmarken sakta men
säkert. Detta kommer att innebära utmaningar för livsmedelsförsörjningen. Dessutom
kommer det att gå åt mer vatten och energi. Att ansluta avloppssystemet till Käppala låter sig
nog göras, men det är inte ett problemfritt alternativ och blir mer sårbart än det nuvarande.
Framför allt måste all utbyggnad ske på ett sätt så att de som bor i Knivsta tycker att det blir
bättre, eller åtminstone lika bra, som innan utbyggnaden. Det kan låta självklart, men det är
inte nödvändigtvis så att folkökning innebär utveckling. Hellre en mindre ort där de flesta
trivs än en större ort där de flesta vantrivs.
Själv tycker jag inte Knivsta behöver växa mer. Det är bra med mångfald. Det behöver finnas
orter av alla storlekar, från isolerade hus, över små byar, mindre samhällen, småstäder,
mellanstora städer och upp till storstäder. Det som passar den ena passar inte den andra. Alla
behöver kunna hitta en ort och ett boende som är bäst för just den personen. Och till sist:
Slut inga avtal med staten om fyrspår i utbyte mot skenande byggnation. Det kan bli näst
intill omöjligt att bryta ett sådant avtal sedan, även om kommuninvånarna eller fullmäktige
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skulle vilja det. Demokratin kräver att politiska beslut kan ändras om den politiska
majoriteten skiftar. Om kommunfullmäktige i framtiden inte kan påverka den i särklass
största förändring som Knivsta någonsin genomgått så slutar därmed demokratin i kommunen
att fungera på denna centrala punkt.
 Det är många i Knivsta kommun som jobbar på annan ort, främst Uppsala och Stockholm.
Båda dessa är storstäder med vad det innebär av tät, hög bebyggelse och jäkt och stress. Att bo
i en pendlingskommun som Knivsta innebär att man har tillgång till naturen i närområdet
och den möjlighet till avkoppling som detta innebär. Just den lantliga prägel som finns i hela
kommunen måste bevaras för framtiden. Vad är annars motivet för att bo i Knivsta kommun?
Ett bra exempel på framsynt planering är det nya villasamhället som växt fram i Alsike där
man medvetet sparat grönområden som varvats med bebyggelsen. Det är nu viktigt att denna
struktur bevaras för framtiden.
 Vi är bosatta på Finnhagsvägen i Gamla Alsike med vacker utsikt över Björkklällevägen,
gammal åkermark och skog. Vi flyttade hit från Stockholm för att lämna storstadens stress till
förmån för lantlig idyll. En av oss har dessutom sina rötter och ursprung i Knivsta. Vi
motsätter oss å det kraftfullaste den tilltänkta byggnation framför vår fastighet som enligt
kommunens Ö.P. föreslår byggandet av fastigheter i detta område. Det finns oerhört viktiga
värden i att bevara det svenska kulturlandskapet, djurliv och naturvärden som genom Er
tilltänkta exploatering för ALL framtid och för kommande generationer går förlorad. Med Era
planer ökar buller, avgaser, luftföroreningar, allmän ohälsa och otrivsel och sannolikt ökad
kriminalitet. Med detta kan Ni fastslå att vi inte önskar förtätning av Gamla Alsike (Alsike
etapp 2) ej heller fjärde spåret. Vi föredrar att fortsätta åka till Knivsta station i bevarandet av
vår svenska landsbygd.
 Jag tycker att man måste bevara naturen i Alsike och det stora antalet bostäder kommer att få
priserna på befintliga bostäder att falla. Redan nu pratar mäklarna i området om att
marknaden är mättad och att det är extremt svårsålt.
 Det är helt okej att bygga mera och öka befolkningen, det blir mera attraktiv och liv här, men
jag tycker att det ska gå lite långsammare, så allt annat byggs också i samhället, fritids planer
och vård planer, redan nu är vi mycket beroende av Uppsala. När det handlar om att bygga
på grönområden så är det mycket beklagligt att kommunen tänker kortsiktig, det är klart att
det behövs lite gröntområde här och var, skol barnen har orientering där och förskole barnen
har utflykter i de få grönområden som finns.
 Som boende på Boängsvägen sedan 2009 har jag ofta varit glad över att bo i en del av Alsike
där det inte byggts allt för tätt utan lämnats natur och en lantlig prägel. Det har också i
översiktsplanen framstått som att Boängsvägens lantliga prägel skulle behållas. Även i det nya
planförslaget står det "Boängsvägen bör behålla sin lokala karaktär och ny exploatering längs
vägen kan ske endast i undantagsfall. Viktiga gröna kopplingar mellan Boängsskogen,
Gredelby hagar och Trunsta träsk ska behållas och stärkas."(sida 20) vilket jag gläds över. Jag
är därför mycket orolig när bilden på sida 8 ger en annan bild. Där står hela Boängsvägen
som prioriterade för bebyggelse och skogen mellan Åsgatan och Boängsvägen försvinner helt.
På sidan 27 i planförslaget diskuteras Boängsvägen igen och även här framhålls hur viktigt
området är "Vid eventuell planering av bebyggelse längs Boängsvägen ska kommunen ta fram
detaljplaner. De viktiga gröna sambanden mellan Boängsskogen och Trunsta får inte
försämras genom att de byggs bort. Områdena fungerar idag både som natur- och
rekreationsområden för kommunens invånare varför deras bevarande blir än viktigare ju mer
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det byggs i tätorterna." Jag har tagit del av andras invändningar som räknar upp de
naturvärden som Boängsskogen har, vilka också planförslaget tar upp.
Jag kan bara tillägga att det också är en ytterst viktig skog för vardagliga naturupplevelser för
oss närboende. Min förhoppning är att området mellan Boängsvägen, Åsgatan Gredelbyleden
och Brunnbyvägen helt får bevaras som skogsområde så att naturvärden och
rekreationsvärden inte går förlorade. Framför allt är det viktigt att inte enbart spara den del av
skogen där elljusspåret finns utan att även de mindre tillgängliga områdena sparas.
 I planen har delar av Boängsskogen markerats som utvecklingsområde för bebyggelse. Skogen
tillhör naturtypen kalkbarrskog, ansvarsnaturtyp för Uppsala län. I skogen är ett stort antal
karaktärsarter för naturtypen hittade såsom fingersvampar (Ramaria), korktaggsvampar,
fjälltaggsvampar, jordstjärnor, grangråticka, guldkremla, rödgul trumpetsvamp, mandelriska,
svavelriska och ansvarsarten violgubbe. Hela Boängsskogen måste sparas för att Knivsta
kommun skall kunna uppfylla miljömålet om ett rikt växt- och djurliv och ge Knivstaborna
tillgång till en god naturmiljö med rik biologisk mångfald. En stor del av Knivstas befolkning
riskerar att bli instängd i en triangel mellan E4, järnvägen och Valloxen med begränsad
tillgång till närnatur om skogsområdet exploateras ytterligare.
 Vi har bott i Alsike i snart nio år. När vi valde att köpa hus och flytta till Knivsta var det
närheten till naturen som mycket starkt bidrog till att vi hamnade just här. Under alla år har
vi varit så tacksamma att vi dessutom bosatte oss i Alsikes mer "lantliga" del, Boängsvägen.
Nästan överallt annars i Alsike är husen tätt placerade och naturen bokstavligen jämnad med
marken. Nästan inga gröna ytor lämnas för människor att röra sig i. Jag blev därför helt
förtvivlad när jag ser förslaget på den nya översiktsplanen, där ytterligare otroligt fina och
välanvända grönområden riskerar att gå förlorade. Dock upplever jag förslaget som mycket
tvetydigt. Å ena sidan framhålls att Boängsvägens karaktär och dess omgivningar bör bevaras
och endast i undantagsfall bebyggas (sidan 20 och 27). Å andra sidan visar skisserna att stora
delar av området är rödmarkerat, dvs prioriterat för bebyggelse.
Jag ser varje dag hur skogen mellan Boängsvägen och Åsgatan, grönområdet mellan
Gransäter och Åsgatan samt fårhagen "Solhagen" utnyttjas av de närboende. Våra barn leker
nästan dagligen i dessa områden, folk går med sina hundar eller cyklar MTB på egna små
stigar i området. Förskolor och skolor nyttjar områdena i sin pedagogiska verksamhet.
Dessa grönområden utgör en ovärderlig tillgång som bidrar till välmående och livskvalitet. Jag
anser också att det är av mycket stor vikt att bevara just orörda grönområden. Det vill säga,
inte bara spara iordningställda områden så som elljusspåret, vilket naturligtvis också är en
viktig tillgång. Men dessa orörda områden, som människor kan ströva fritt i, som barnen
bygger sina kojor i och som triggar deras fantasi och där djuren kan fortsätta att röra sig, går
inte att ersätta. Jag hoppas nu verkligen att ni tar till er av de åsikter som kommer in och ser
till att naturen bevaras så att vi kan fortsätta trivas och bo i det område som vi byggt upp vårt
liv.
 Med hänsyn till såväl natur som kultur samt rekreationsvärdem bäör Boängsskogen plus
stråket vidare norrut längs Boängsvägen undantas från ytterligare bebyggelse och förtätning.
Det sammanhängande områdt är ett mycket viktigt rekreationsområde för såväl barn som
vuxna och har ett rik natur och utgör andningsshål för såväl stora som små. Området bidrar
skarpt till Alsikes karaktär till gagn för alla boende, nu samt kommande. Planen i sin
nuvarande form är inte acceptabel och bör arbetas om.
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 Hela skogen med hagar och grönytor mellan Åsgatan och Boängsvägen måste undantas från
ytterligare bebyggelse I översiktsplanen då det utgör ett mycket viktigt rekreationsområde för
såväl barn som vuxna och har ett rikt djurliv och en mångfaldig fauna. Området utnyttjas
flitigt av alla barn i området och bidrar i högsta grad till områdets karaktär.
 Knivsta kommun har sin största charm och attraktionskraft i det faktum att den inte är en
storstad. Att som nu planera för en kraftig expansion och förtätning av bebyggelse i redan
etablerade bostadsområden är i grunden ett feltänk. All forskning visar att tillgång på
stadsnära och även direkt kvartersnära grönområden är viktiga för människors hälsa och
välbefinnande. Människor utsätts idag för en ständig stress, inte minst i arbetslivet, men även
i övriga livet. Att bygga bort och exploatera de gröna lungor som idag finns insprängda i
befintlig bebyggelse vore ett stort misstag. Senaste forskning har visat att just natur, kanske
främst i form av skog och träd av skilda slag att vistas i eller ha utsikt mot är mycket
avstressande.
Forskning har visat att det helt enkelt ligger nedärvt i våra gener att vi mår bra av natur, inte
minst just träd och skog, att se och vistas i. För att denna effekt skall bli påtaglig behöver
denna natur ligga i direkt anslutning till där man bor och inte långt bort. Det viktiga är den
dagliga kontakten med sådana områden. Det är därför med förvåning och oro man läser om
den satsning på förtätning man från politiskt håll vill se i Knivsta kommun. Man kan intolka
en viss aningslöshet om den forskning som nu finns kring dessa frågor när man läser
översiktsplanen. GÖR INTE KNIVSTA KOMMUN TILL EN OATTRAKTIV KOMMUN!
 Jag och min man har tagit del av förslaget till ny ÖP och är mycket kritiska. Såvitt jag förstår
är alla rödmarkerade ytor prioriterade utvecklingsområden för bebyggelse. Det innebär alltså
att i princip samtliga gröna ytor (lungor) som finns i Knivsta och i nya Alsike är potentiella
ytor för bebyggelse i framtiden. Knivsta kommun vill alltså öppna upp för att kunna förtäta
redan befintlig byggnation. Jag och min familj (tre barn i varierande ålder) bor i Alsike och
tycker redan att det är väldigt tätt byggt i Alsike. Det är redan som det är ont om gröna, orörda
naturområden (skogsdungar o annat) mellan hus och gator.
Jag ser det som absolut nödvändigt att behålla de små och få skogsområden som i dag finns
insprängt t.ex. runt Alsike skola och runt Åsgatan ner mot elljusspåret. Mina barn är ofta och
leker på höjden bakom Åsgatan (Boängsåsen) och i skogen på andra sidan Åsgatan
(Boängsskogen). Jag och min familj bodde tidigare i Uppsala. Vi valde att flytta till Knivsta
kommun för ca 10 år sedan pga. Att det var goda pendlingsmöjligheter och att Alsike var ett
trevligt område med väldigt nära till såväl mindre naturområden som lite större (t.ex.
Gredelby hagar). Nu verkar dessvärre utvecklingen gå mot att varenda liten yta ska bebyggas.
Just detta med gröna orörda ytor varvat med hus/byggnader och anlagda "parkområden" är det
som gör ett område trevligt att bo i.
Om det redan så tättbebyggda Alsike förtätas ännu mer försvinner allt detta, vilket vore
mycket tråkigt Jag har följt debatten på Facebook (som dessvärre inte sällan urartar från såväl
medborgarhåll om politikernas håll). Det påstås inte sällan att de som inte vill ha massiva
byggnationer tätt, tätt, är emot att det byggs i största allmänhet. Jag är övertygad om att de
allra flesta kommunmedborgare, liksom jag själv, tycker att det är bra att det byggs bostäder.
Det jag är kritisk mot är att kommunens främsta prioritering synes vara att förtäta nuvarande
(redan täta) bebyggelse.
Om jag hade velat bo på det sättet med stora byggnadskomplex och utan skogsdungar och
öppna ytor hade jag och min familj lika gärna kunnat bo kvar i Uppsala. Jag hoppas verkligen
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att Knivsta kommuns politiker tar till sig av kritiken från medborgarna, om i alla fall jag
uppfattar som massiv. Bygg gärna, men gör det i nya områden i utkanten av Knivsta och i
Alsike Nord. Förtäta inte redan det tättbebyggda Alsike tätort. Husen står redan tätt intill
varandra här utan någon större yta mellan och Brunnbyvägen är numera kantad av höga
flerfamiljshus. Nybyggnation bör ske med hänsyn tagen till djur, människor och natur.
Byggtakten måste också anpassas så att övriga delar t.ex. infrastruktur, skolor och förskolor
hinner med.
 Tysta inte fågelsången i området som gör det värt att bo just här.
 Jag anser inte man ska förtäta detta område!! Det finns andra områden att exploatera
 Man måste våga prioritera bevarandet av befintliga skogsområden före kortsiktiga
vinstintressen. Skog och allmänna grönytor ger utrymme för spontanlek och uppmuntrar till
sktivitet istället för stillasittande inomhus. Det måste finnas gröna lungor mitt i bebyggelse,
inte bara i utkanten.
 Jag anser att det vore en stor förlust och mycket dumt beslut om förtätning skulle göras vid
Boängsskogen vid Åsgatan, Boängsvägen samt fårhagen. Alsike har en stor dragningskraft på
grund av att det finns möjliget att få vara nära naturen. Detta gör att människor trivs och mår
bra. Forskning visar på att vi får en lägre stressnivå och möjlighet till återhämtning när vi får
tillgång till naturen. Det är en mycket väl utnyttjad skog och många går på promenader leker
med barnen och så vidare.
Fårhagarna tillsammans med skogen gör det till ett litet mini 4h vilket är en enorm tillgång
som inte bör byggas bort. Jag och min familj flyttade till Alsike på grund av att det var en
sådan fin naturnära känsla. Att värna om de som bor i Alsike och se till att de fortsätter att
trivas och må bra tycker jag att man bör ta hänsyn till och därav låta skog och ängar vara kvar!
 Tycker skogen inom området Boängsvägen, Åsgatan och Solhagen. Bör sparas och inte
exploateras för vidare utbyggnad. Solhagen är en unik biotop vilket besitter stort naturvärde
såväl för människa som djur. I Östra delen av Solhagen gå med mina barn och titta på
betande får i den lilla dalgången och få möjlighet att klappa nyfikna fåren är unikt. Solhagens
lövskog vid Boängsvägen är fantastiskt vacker. Skogen mellan Gransäter och Solhagen är
väldigt lättåtkommlig och promenadvänlig eftersom det finns stigar och lite undervegetation.
Skogen mellan Gransäter och Solhagen bör sparas!
 I förslag till översiktsplan pekas delar av Boängsskogen mellan Åsgatan och Boängsvägen,
samt Solhagen, och fälten mellan Torpkällevägen/Vrå Gård och Pingläaströmmen, ut som
prioriterade områden för bebyggelse eller, en mindre del, som utvecklingsområde på sikt.
Dessa områden används mycket av Alsikebor som friluftsområden för lek, promenad, sport,
osv. Närheten till dessa naturområden är en viktig anledning för mångas val att vilja bo i
Alsike. Bygg inte bort dessa naturområden, det är just dom som gör Alsike till en attraktivt ort
att bo i!
 Helt galet att bebygga de få naturområden som finns runt Alsike tätort! Vi har redan flyttat en
gång inom Alsike då vår s.k allmänning försvann. Var du än stod på din tomt så tittade du in i
din grannes fönster? Innan vi flyttade tog vi reda på om detaljplanen godkände någon
bebyggelse men det gjorde den inte. Men om den ny kan ändras så skadar det mitt förtroende
för Knivsta Kommun. Varför kan inte barnen ha en skogsdunge att bygga en koja i eller att
man kan gå ut med sin hund?
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Vi flyttade till Alsike för närheten till skogen och naturen men om detta ska bli en stad så
förstör ni samhället för alltid! Varför bebygga så tätt, den nyare delen av Alsike ser ut som ett
boexpo utan natur och parker? Se värdet av skogen som något otroligt värdefullt
rekreationsområde där alla kan vistas, lär våra barn att vara ute i skogen istället för att sitta
framför tv-spelet? Jag hjälpte mina barn att bygga en koja i Boängsskogen och plötsligt var alla
barn i kvarteret där och nu så besöker även dagisgrupper kojan i skogen! Om Knivsta ska vara
där framtiden bor så kan vi inte bebygga varenda liten skogsplätt för då kommer det inte
finnas någon framtid i Alsike och Knivsta framöver...
 Det finns nog med yta för att bygga på annat håll. Låt dessa ”lufthål” av skog finnas inom
bebyggelsen. Det bidrar till ett mera gemytligt och lantligt intryck av området. Ni behöver
inte fylla varje ”lucka” inom Alsike.
 Jag invänder kraftigt mot de planer som finns för att ändra status på boängsskogen och andra
grönområden i Alsike till exploateringsområden. Detta är områden som ger Alsike och
Knivsta karaktären av landsbygd och är oerhört viktigt för oss som bor här. Det går inte att få
tillbaka dessa i framtiden utan det som är gjort är gjort. Det känns i ett vidare perspektiv som
att politiker och invånare har väldigt olika önskemål om hur kommunen skall utvecklas när
man hör önskemål om 22000 nya invånare och fyrspårig järnväg. Vem som bor här har
egentligen efterfrågat detta? Det bör innan beslut tas i denna fråga ske någon form av gallup
för att få reda på om det finns någon förankring över huvudtaget bland invånarna.
 Jag vill ha kvar Boängsskogen!!!!!!!!! Jag vill ha kvar den för att jag och min kompis har en fin
koja där och vi är där ofta. Där har vi mysterier och om ni byggde i den så skulle dem
försvinna!!!!! Jag tar även promenader där, och det är typ den bästa punkten på dagen!!!
Skogen är så gammal med massa mossa och fåglarna sjunger inte finare någon annanstans.
Ni får inte bygga där för då skulle alla stackars djur kanske behöva flytta eller kanske till och
med dö!!!!!! De vackra träden…… De gamla stenarna…… Den fina mossan….. Och de
underbara djuren….. Allting förlorat!!!!!! Jag skulle inte kunna tänka mig sorgligare slut. När
djuren flyr för sina liv så kommer jag stå vid deras sida!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SNÄLLA
BEVARA SKOGEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 Jag vill framför allt efterfråga en avsevärt tydligare plan med karta för område runt
Boängsskogen där förändringar planeras. Den plan som ni har kommit med är bara en bild
med olika fläckiga nyanser av rosa som säger absolut ingenting om vad som planeras och var.
Det känns respektlöst mot oss boende i område att publicera den sorten av ”plan”.
Boängsskogen tillsammans med avgränsade hagar och grönytor är ett unikt naturområde och
bör definitivt bevaras i sin helhet. Området kan klassificeras som Natura 2000-naturtypen
Taiga (9010, Västliga taiga), vilket är en av de högst prioriterade naturtyperna inom EU!
Västlig taiga innebär naturliga, gamla skogar som bibehållit en stor del av den naturliga
skogens artsammansättning, åldersvariation och ekologiska funktion. Områdena hyser hotade
arter som är beroende av död ved och olika successionsstadier. Den typen av skog skyddas av
nationell lagstiftning i Sverige med stöd av miljöbalken! Istället för att planera för bebyggelse
och förändra till parker (menar ni verkligen det?) ska kommunen fridlysa och lagskydda detta
område, vår unik Boängsskog!
 Översiktsplanen öppnar upp för bebyggelse eller rekreationsområden i hela Knivsta och
Alsike. Ingen information ges om att spara de mindre grönområden som ger Alsike och
Knivsta den trevliga atmosfär som invånarna från början har sökt sig till. Hade Knivsta och
59

Alsike borna önskat bebyggelse av grönområden och en ny mellanstor stad, hade de
förmodligen sökt sig annanstädes. Detaljplanera bättre och informera istället för att anlägga
en förort till Stockholm och Uppsala. Jag upplever att tilltron till kommunens ledare har
minskat den senare tiden och ett missnöje växer sig allt starkare! Synd anser jag.
 Vi är många som har vårt fritidsboende på landsbygden i Knivsta kommun och är glada över
att kunna tillbringa ledigheten i våra stugor och torp. Det vill vi kunna göra även i framtiden
och önskar därför att landsbygden med sin vackra natur bevaras. Om landsbygden blir till
förort med villor försvinner hela charmen med fritidsboendet. Även om vi inte betalar
kommunalskatt till kommunen betalas landstingsskatt, avgifter till vägföreningar och många
inköp och restaurangbesök görs i kommunen. Är man fågelintresserad (vi är många) är Storån
med dess artrikedom särskilt uppskattad. Värna Natura 2000 området och riksintresset
kulturmiljö.
 Varför planerar man för fler hus i Alsike?. Det räcker nu, det kostar bara massa pengar. Det
blir för många människor här. Vi vill behålla skogen runt omkring oss!
 Jag flyttade i och valde att bo längs med Boängsvägen. Vi valde det pga. närheten till naturen.
Vi njuter av att promenera, orientera, plocka svamp, cykla mm i skogen. Som det ser ut nu så
är det ett område som är prioriterat för bebyggelse. Jag blir ledsen och känner mig lurad. Vi
gjorde ett medvetet val när vi flyttade hit och ville ha nära till naturen. Framtiden för Knivsta
är inte att bygga bort all skog! Då kommer folk inte att vilja bo här!
 Jag tycker det är helt oacceptabelt att förstöra den lilla grönyta och skogsområde som finns
kvar i Alsike. Vi barnfamiljer vill bo här för närheter. naturen men ändå närhet till Uppsala
och Stockholm. En konsekvens kommer bli mindre attraktivitet och sjunkande priser för
villor biljettör det svårt att sälja. Många med mig funderar på att flytta härifrån eftersom
Knivsta exploateras så det snart liknar förorter som Upplands Väsby (inget ont on Väsby men
Knivsta börjar mer och mer likna en traditionell förort), Detta gäller även centrum där ingen
röd tråd i arkitekturen finns för att hålla stilen och småstadskänslan.
Jag är uppväxt i Knivsta och vill gärna att naturen om knuten finns kvar liksom tryggheten.
Båda delarna håller på att urholkas på grund av exploateringsivern. Det är valår i år så vet vad
jag kommer rösta på. Jag tänker även i mitt yrke som kommunikatör på varumärket. Hur vill
man att Knivsta ska uppfattas. Tror många kommer välja andra kommuner om
exploateringen fortsätter så här. Tacksam för återkoppling - visa att ni bryr er om era
kommuninvånare och skattebetalare.
 Förslaget är betydligt mer otydligt än tidigare ÖP 2006. Detta gör att den föreslagna ÖP:n
inte kommer att gagna medborgare, tjänstemän på kommunen samt exploatörer på ett bra
sätt. I stället kan lokalpolitikerna ta stöd i den otydliga och oprecisa i ÖP:n och föreslå vilken
markanvändning som helst. Tyvärr resulterar det i att tilliten minskar i samhället, är det något
vi behöver så är det ett förtroendefullt samspel mellan våra folkvalda och medborgarna. Jag
önskar en tydlig ÖP där vi ser ett tak på befolkningstillväxten samt att våra riksintressen för
kulturmiljö värnas. Knivsta kommun har en fin natur och landsbygd, det är attraktivt med en
sådan natur nära storstäderna. Värna landsbygden, kulturmiljön och naturen, bygg inte
villasamhällen på landet. Villaområden passar i Knivsta och Alsike men inte i
landsbygdssocknarna.
 Gällande Natura 2000 området SE 0210345 Sävjaån-Funbosjön vars bevarandeplan
fastställdes av Länsstyrelsen 2017. Undertecknade är naturälskare och ornitologer och
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uppskattar ovannämnda Natura 2000 område. Det är viktigt att Knivsta kommun tar stor
hänsyn till den fina natur som ligger nära både Uppsala och Stockholm. Artrikedomen av
fågel, fisk och övrig fauna är stor och varierande. Beten främjar den "blå bården" genom
Storåns dalgång och ett flertal lekplatser för bl.a. asp finns i åarna. Länsstyrelsen påpekar att
Natura 2000 området hotas av exploatering med exempelvis hårdgjorda ytor, biltrafik samt att
anpassning av jord-, skogs- och infrastruktur måste ske. Vi vill instämma med detta och ber
kommunen respektera lagskyddet för Natura 2000 områden och inte tillåta villabebyggelse
eller etablering av verksamheter i denna unika landskapsmiljö.
 Jag vill behålla de skogs- och grönområden som nu finns i Alsike. Framförallt den lilla skogen
mellan Åsgatan och Tjäderleksgatan och skogsområdet mellan Åsgatan och Boängsvägen. Jag
anser att de är viktiga tätortsnära grönområden och bör därför tydligt markeras som detta i
kartan på sidan 8 i Planförslaget. Skogen mellan Åsgatan och Tjäderleksgatan är väldigt
uppskattad av barnen och oss föräldrar. Den används också väldigt frekvent av förskolor och
Alsike skola. Utan den skulle den här delen av Alsike förvandlas till ett "vanligt" tråkigt
villaområde. En stor anledning till att vi flyttade till Alsike var närheten till och utsikten mot
skogen. Förstör inte Alsikes unika karaktär genom att bygga bort skogen!
 Fortsätt att bygga Alsike som villa och radhusstad med stort inslag av natur dvs inte så tät som
en storstadskärna. Inga hus över 3våningar. Att låta utveckling ta tid innebär också att det blir
hållbart. Jag har testat att bo i flera mindre trevliga Stockholmsförorter och önskar inte att det
skapas här. Att köra två miljonprogram i samma kommun och ett miljonprogram till endast
några km norrut kommer ju bli stor risk att det inte blir socialt eller miljömässigt hållbart. Att
bygga snabbare än Stockholm Uppsala verkar mest desperat. Varför då? Är det fel på den
population som idag finns i kommunen?
 Ta inte bort de mysiga små kilarna med skog som finns lite överallt i Alsike. Vi älskar ”vår”
skog på Tjäderleksgatan. Väldigt värdefull för oss. Tack på förhand
 Vidhåller tidigare kommentarer om att Boängsskogen getts väl snäv definition och är väl värd
ett större skydd än vad som beskrivs i förslaget till ny översiktsplan. Vidare noterar jag 7:e
punkten under kommentarer på s 116 i samrådsredogörelsen, där man poängterar att en del
av det som ska bebyggas etc kommer att bli parker och lekplatser. I den mån denna
kommentar skulle gälla Boängsskogen i den större geografiska utsträckning denna har idag
tycker jag att man missar poängen. "Riktig" natur är mer värd än park & lekplats.
 Jag ser det som mycket viktigt att skogen får finnas kvar vid Boängsvägen. Man har exploaterat
så mycket i Alsike och inte tagit någon hänsyn till att det skall finnas skog och friluftsområde
för de boende. Denna del är nu det sista som återstår och skall så bevaras.
 Översiktsplan är kommunens verktyg för att ange inriktningen för den långsiktiga
användningen av mark och vatten, det vill säga den fysiska miljön. Få saker är viktigare för en
kommuninvånare än att kunna förstå hur närmiljön kommer att utvecklas. Länsstyrelsen har
framfört stark kritik till förslaget bland annat för att det är så otydligt. Jag ber att få instämma i
denna kritik, som är särskilt aktuell för Lagga socken . För riksintresse kulturmiljö är det inte
acceptabelt av kommunen att meddela att påverkan på riksintresse "ska utredas vid behov i
framtiden".
Att kulturmiljön inte påverkas negativt måste vara klart och tydligt i nya ÖP:n. Lagga socken
rymmer riksintresse för kulturmiljön C41 samt rymmer ett av kommunens få Natura 2000
områden, Storån. Lagga har en samlad bebyggelse kring kyrkan och tillväxer i byar runt
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existerande gårdar - här finns en levande landsbygd med ett ovanligt stort inslag av betande
djur. Detta är beaktansvärt, aktiva lantbruk med biologisk mångfald och betesdjur, så nära
Uppsala och Knivsta.
Ett landskap som rymmer aktiva jordbruk med djurhållning är en stor tillgång för alla
invånare i centralorten och länet. Något kommunen skall värna och vara stolt över. Det är av
yttersta vikt att den nya ÖP:n blir tydlig avseende markanvändningen i Lagga socken.
Tidigare försök till storskalig villaexploatering förskräcker och hör inte hemma i detta
område. Lagga Hembygdsförening har dessutom utrett att skolan inte behöver en ökad
inflyttning för sitt elevunderlag, faktaunderlag och förslag finns presenterade i skrivelsen
"Lagga i ÖP". Med stöd av Länsstyrelsens kritik, PBL 3 kap.2§, riksintresse för kulturmiljö,
riksdagens antagna miljömål samt Natura 2000 området som inkluderar Storån, yrkar jag på
en tydlig markering i slutligt förslag till ny ÖP, att jord och skogsbruksområdena i Lagga ej får
användas till markexploatering för villabebyggelse. Industriell verksamhet som inte är
nödvändig för existerande småföretagsverksamhet i Lagga - främst jord och skogsbruk - ska
förläggas till kommunens industriområden samt utmed väg 273, vilket föreslagits i utkastet till
ny ÖP.
 Trafikbullerkällor i Knivsta idag:
Kommunen omringas av tre riksintressen för trafik- E4:an, Ostkustbanan och Arlanda
flygplats. Det är idag tät trafik på väg, järnväg och med flyg. Vart och ett av dessa trafikslag
producerar buller av olika karaktär. Knivsta kommun har idag inte några mätdata alls om hur
den totala bullersituationen i kommunen ser ut. Järnvägsbullret förekommer som ett kraftigt
skärande ljud vid varje tågpassage av framför allt regiontåg, fjärrtåg, godståg och
flygbränsletåg. Flygbullret består här mestadels av flygmuller. Planen passerar oftast på lite
högre höjd och ljudet blir då mer som ett åsklikt muller - ett lågfrekvent ljud. Vägbullret från
E4:an är ett kontinuerligt ljud som är närvarande hela tiden, som en ljudmatta. I Alsike är det
nära till motorvägen och det finns inget som skyddar för detta ljud.
Buller är ett växande problem som påverkar både livskvalitet och hälsa. Oavsett om man
tycker att man är störd av buller eller inte så påverkar det hälsan både fysiskt och psykiskt.
Barn är känsligare för buller än vuxna. Olika typer av buller påverkar oss på olika sätt. Några
effekter av buller är direkta hörselskador med tinnitus och/eller hörselnedsättning som följd.
Den kognitiva förmågan påverkas särskilt hos barn med sämre skolkunskaper, särskilt
läsförmåga som följd. Buller kan också medföra sömnsvårigheter och ökad förekomst av hjärtkärlsjukdom. Listan på hur buller påverkar hälsan kan göras mycket längre och antalet
rapporter om kopplingen buller-ohälsa och även luftföroreningar-hälsa är omfattande. Ett
exempel är en utredning från Akademiska sjukhuset, som UNT skrev om 2001: "Boende vid
trafikstråk sjukare De som bor vid hårt trafikerade gator i Uppsala har mer inflammationer i
luftvägarna, de har något högre blodtryck och något sämre lungfunktion än boende vid gator i
city med mindre trafik. De sover också sämre"
Trafikbullerkällor i Knivsta efter planerad utbyggnad:
Det är rimligt att anta att samtliga dessa bullerkällor kommer att öka. Järnvägsbullret ökar när
trafikvolymen ökar med fyra spår. Flygbullret ökar också i takt med ökad trafikvolym.
Vägbullret kommer att öka rejält. Trafiken på E4:an kommer att öka med befolkningsökning
och verksamhetstillväxt regionalt. Dessutom kommer utbyggnaden i Knivsta också att alstra
ökad lokal trafik. I trafikutredningen över Alsike nord etapp II (26/9 2016) bedöms att
nybyggnadsplanerna i området kommer att alstra en ytterligare trafikmängd på ca 18.000
fordon/dygn. Björkkällevägen, Gredelbyleden och Brunnbyvägen är exempel på vägar där
trafikbullret kommer att öka.
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Buller från byggprocessen:
De senaste åren under utbyggnaden av Alsike Nord etapp I har sprängningar och framförallt
stenkrossning förorsakat mycket buller. Planerad utbyggnad innebär givetvis att många
människor kommer att utsättas för byggbuller under lång tid. Om man på allvar ska ha ett
barnperspektiv ska gång- och cykeltrafik vara helt åtskilda från biltrafik såsom man planerade i
tex:. Vällingby på SO-talet. Där fanns ett finmaskigt nät av parkvägar för gång- och cykeltrafik
som korsade bilvägarna i tunnlar. Föräldrar kunde tryggt skicka iväg sina skolbarn till skolan
som kunde ligga på andra sidan Vällingby en kilometer bort - för barnen behövde aldrig korsa
en bilväg. På liknande sätt tänkte man när man byggde Tensta på 60-talet. Gång-och
cykelvägarna gick här på broar när de korsade bilvägar.
Järnvägens barriäreffekt:
I översiktsplanen står att järnvägens barriäreffekter kommer att minskas successivt då nya
passager kommer att länka samman den västra och östra sidan av centralorterna, vilket ger
förutsättningar till en sammanhållen stad. I miljökonsekvensbeskrivningen talas det mycket
om visuell barriäreffekt och den kommer att öka högst påtagligt på grund av de höga
bullerplank som med nödvändighet måste sättas upp på båda sidor om järnvägen. Om man
tittar ut från tågfönstret när man far till Stockholm så ser man att i de gamla
stationssamhällena som man passerar så har utbyggnaden till fyra spår där (Arlandabanan)
medfört högre bullerplank. I Sollentuna tex. har man byggt ett fint stadskvarter längs
järnvägen, som tyvärr måste bullerskyddas med ett jättehögt plank så att man nästan inte ser
huset.
Cykelväg: till Uppsala En cykelväg planeras att byggas till Uppsala. Mycket bra.
Vi har själva cykelpendlat till arbetet i Uppsala från Alsike. Första biten gick på västra sidan av
järnvägen där det nu finns en väg, därefter i skogen och över gärdena i Bergsbrunna. Det var
en fin tur. Ett problem var dock att cykla längs järnvägen p.g.a det kraftiga bullret. Det finns
förhoppningsvis planer på hur man kan bullerskydda en framtida cykelväg längs järnvägen till
Uppsala.
Tät bebyggelse:
I översiktsplanen pläderas starkt för att bygga tätt. I utställningshandlingen har ett helt nytt
kapitel tillkommit "Hur kan bebyggelsen planeras i framtiden". Kapitlet ägnas till viss del åt
resonemang om 'täthet' utan att precisera vad som menas med begreppet. Ibland handlar det
om det som på något ställe kallas 'upplevd täthet' och som i huvudsak är en fråga om avstånd
mellan byggnader, men mestadels avses tydligen befolkningstäthet. Det är mycket siffror i en
kompakt text. Man försöker t.ex. påvisa att inte ens med den högsta prognosen gällande
befolkningstillväxt blir det särskilt hög befolkningstäthet, 45 invånare per hektar år 2050. Man
medger visserligen att "Högre befolkningstäthet ät att räkna med i centrala områden" utan att
utveckla detta närmare. För att visa att Knivsta inte blir så tätt väljer man att jämföra med 4
orter, i USA, Tyskland, Nederländerna och Spanien, orter som förmodligen är helt okända
för läsaren. Det vore bättre att jämföra med orter som är mer näraliggande eller väl kända.
Hela kapitlet är som en dimridå vars syfte förefaller att vara att få läsaren att tänka att 'det blir
nog inte så illa' .
Vi kan ta ett aktuellt exempel och göra en annan jämförelse. Nu fokuserar man att vi snabbt
måste bygga bort den stora bostadsbristen. Det talas om att bygga 12.000 lägenheter för ca
32.000 människor i Nydal. Befolkningstätheten i Nydal blir då nästan tre gånger högre än i
Tensta ( och högre än på Manhattan i New York.) Tensta tillhör miljonprogrammet och är
ett av de 61 s.k. "utsatta områdena" med stora problem. Rikspolischefen uttalade sig nyligen
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om dessa områden som man inte lyckas få ordning på vad man än sätter in för åtgärder. Han
sa att man nog måste börja titta på själva boendemiljön och se om man kan hitta några
lösningar den vägen. Dessa miljonprogramsområden, som nu betecknas som "utsatta
områden", byggdes snabbt, tätt och högt. Översiktsplanen tycks helt blunda för dessa risker.
Sist, men inte minst
Integrering av gammal och ny bebyggelse måste ske med respekt och mycket stor varsamhet,)
liksom integrationen av olika bebyggelsetyper i den nya bebyggelsen, för att det ska bli
trivsamt både för gamla och nya invånare i Knivsta. Annars blir det ingen " God bebyggd
miljö", som väl ändå måste vara målet för varje utbyggnad i kommunen.
 Översiktsplanens antagande bör senareläggas fram till att alla oklarheter kring Knivstas och
omgivningars framtida planer klargörs. Då hela Knivstas framtida utbyggnad riskerar att
haverera om infrastrukturen i kommunen och omgivande kommuner inte tas i beaktning.
Nedan några punkter:
Ö-planen har enbart en fokusering på stråket Uppsala-Stockholm med framtida ytterligare
utbyggnad med 2 järnvägsspår (kanske i bergtunnel) och troligen 2 motorvägskörfält i
framtiden utöver de flera parallella transportstråk som redan finns idag.
I Öst-Väst riktningen från norra delen av Stockholms län (folkrikaste länet) och grannländer
in mot centrala Sverige planeras en ännu närmare och snabbare vägsträckning och då även
för tyngre trafik. Ombyggnaden av Rv77 och Erikssundsbron öppnar för en kortare och en
miljövänligare sträcka som avlastar Sthlm och U-a området. På 80-talet byggdes en bro över
järnvägen inne i Knivsta tätort och en omläggning av ”huvudgatan” i öst-väst, fortfarande
kurvig med backkrön och mängder av T-korsningar och dåliga siktförhållanden.
Staten och U-a kommun har i beslutsunderlaget anvisat en Mälarpassage via sydlig U-a led (
Hagunda- eller Västerled ). Här bör U-a och Staten klargöra hur man planerat för de 3
Knivstabor som under tystnadslöfte ska förhandla om den framtida infrastrukturen mm. Ett
stadsråd har oroat sig för den myckna tunga trafiken inne i Knivsta. Ett annat Stadsråd för
boendemiljön i nu pågående bostadsbyggnation. Nu ligger ett förslag till detaljplan med
boende i direkt anslutning till nuv. Gredelbyled. Antages denna plan ( Centrala Ängby 1:1 )
kommer en mycket osäker gatulösning, trafikbegränsande och extrem dålig boendemiljö
permanentas.
Den blivande ”Gredelbygatan” blir med sin låga kapacitet p.g.a. alla T-korsningar, kurvor,
korta siktsträckor, backkrön mm. ett utbyggnadslås. De ”hemliga” förhandlingarna med U-a,
Staten och de Tre Knivstaborna måste få fram en lösning som separerar den internationella,
nationella och regionala trafiken från den lokala tätortstrafiken. Parkeringsytor för
utifrånkommande tågpendlare, boende, servicebilar mm synes vara kraftigt
underdimensionerat, i ett Sverige med ökat bilägande. Gatuparkeringslösning ?
 Det absolut viktigaste för mig är grönområden nära bostaden och skolorna. Flera av de
områden föreslår att bebygga njuter vi av varje vecka. Vi leker, upptäcker och uppskattar. Jag
uppskattar däremot inte planerna för bebyggelse på dessa ställen.
 För våra barn och våra djur i vårt vackra Alsike vore det katastrof om de grönområden vi har
skall bebyggas och vi boenden skall förtäta oss ytterligare. Tillslut innebär detta att vi i
slutändan väljer som boenden att lämna kommunen om dessa planer blir verklighet.
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 Vi har precis köpt ett radhus i Alsike. Anledningen till att vi valde att flytta till detta område är
just för att det har bevarats "lantigt" men modernt. Flera av våra fantastiska skogsområden
kommer att få ändrad status till "prioriterat utvecklingsområde för bebyggelse" vilket är den
högsta nivån för exploatering i planen. Detta är ett direkt hot mot det som lockar och gör
Alsike till ett attraktivt Alsike.
 Alla mår bra av att vistas i naturen och utomhus. Ta inte bort detta för människor som bor i
Knivsta. Närheten till naturen gör att invånare mår bra. Förstör inte det!!!!
 Skogen mellan Åsgatan och Boängsvägen måste få bevaras som skog. Den är så viktig för oss
alla som bor här. Även för skola och förskola. Den närhet den ger oss till natur är oerhört
viktig.
 Varför vi bor utanför Uppsala är för att få möjlighet till att vistas i skog och mark. Det byggs så
kopiöst mycket i Alsike och jag tycker att ni måste värna om naturen så att våra barn har natur
att leka i och vi vuxna kan få möjlighet till rekreation i dessa skogar.
 OBS! Viktigt att inte exploatera kring Boängsvägen hela vägen från Herrgården och bort förbi
elljusspåret. Det ska vara och förbli naturreservat. Boängsvägen med dess natur runt ikring
binder ihop stad med landsbygd och blir som ett naturligt andningshål, rekreationstråk för de
boende i Sldike och Knivsta. LÅT BLI!
 Jag anser att förslaget bör kastas. Det ska inte ändras till att byggas på utan vi behöver behålla
en del skog och öppna ytor för att barn och vuxna ska må bra. För att promenera i trevlig
miljö, flr att se varierad fauna och djur mm isf bara bebyggelse.
 Förslaget är för öppet och styr inte vad kommunen vill. Det är skrivet så att allt är möjligt för
byggherren. Det saknas en röd tråd mellan förslaget och andra dokument kommunen tagit
fram.
 Helhetsbilden och livskvaliteten för boende i Alsike måste tas i beaktande i mycket högre
grad än vad som görs!! Skogspartier som nu finns kvar i Alsike tätort och runt om MÅSTE få
vara kvar. Om dessa skogsområden tas bort och bebyggelse tar plats så förändras hela
andemeningen och trivseln med Alsike!! Det finns snart ingen plats kvar att vistas på för oss
som behöver natur och växtlighet och vi är övervägande i antal. Ta ert förnuft till fånga!
 Alsike behöver de grönområden som finns kvar, för trivsel, luftrening (speciellt med hänsyn
till närheten till Arlanda och E4). Knivsta har så mycket obebyggd mark att det inte finns
någon anledning att bygga sönder, förtäta och kapa varenda grön plätt i närheten av redan
befintlig bebyggelse. Nästa kommunalval kommer att bli intressant, då opinionen verkar ha
en annan uppfattning om Knivstas framtida utveckling än styrande politiker.
 Minska och eller stoppa de planer som finns för att minska vår skog i Alsike och Knivsta.
 Fina skogsområden i Alsike, särskilt den mellan Åsgatan och Boängsvägen bör inte bebyggas.
Större stadsdelspark och mindre parker bör etableras i Alsike. Främre delen av Alsike saknar
helt sådan typ av parkmark. Det vore önskvärt att det tillkom, gärna integrerat i
bostadsområde i form av planteringar, öppna gröna ytor och lekyta för barn.
 Rör inte grönområdena i Alsike. De är en av de absolut starkaste orsakerna till att bo i Alsike.
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 Vi har tagit del av översiktsplanen där Boängsskogen anses vara ett prioriterat
utvecklingsområde för bebyggelse vilket vi anser vara ett misstag. Det är stor efterfrågan på
tomter/bostäder men det rättfärdigar inte en utbyggnad av skogen. Vi har under lång tid
noterat att Boängsskogen används av många kategorier: av barnfamiljer, hundägare,
motionärer, svampplockare, orienterande skolungdomar, cyklister i grupper och enskilt, såväl
dagtid som kvällstid. All denna aktivitet bedrivs såväl i anslutning till elljusspåret som i den
norra delen av skogen. Boängsskogen är inte bara ett strövområde mellan Boängsvägen och
Åsgatan utan fungerar även som sluss till eljusspår och löpslingor – man kan gå genom hela
skogen från norra delen ända fram till spårcentralen.
Skogen har flera biotoper, där kulturmarken med fårhagen ger ytterligare ett perspektiv till
djur- och naturvariationer. Fårhagen är ett omtyckt besöksmål och lätt att nå från Åsgatans
lekplats och inte bara från Boängsvägen. Visst, det finns en fårhage nedanför Boängsvägen,
men hur många villaområden har i nära anslutning till lekplats, en fårhage? I dagens
samhälle är det av största vikt att behålla de sammanhållna skogsområden som finns för att
kunna erbjuda möjlighet till lättillgänglig rekreation och vistelse i naturen.
Forskning visar, vilket förmodligen de flesta redan känner till, att det är hälsosamt att vara ute
i skog och mark (se kortfattad sammanfattning i länk https://www.skogsstyrelsen.se/mer-omskog/manniskan-och-skog/skog-och-halsa/ Tillgång till reparerande grön miljö sänker stressen
hos människor och finns det sådana miljöer i närheten söker sig människor ut. Ingen anlagd
parkliknande miljö (om något sådant skulle bli aktuellt bland ny bebyggelse) kan ersätta en
variationsrik riktig skog och Boängsskogen motsvarar i alla avseenden en riktig skog. Bygg inte
bort den.
 Jag anser att det är väldigt viktigt att bibehålla grönområden och natur/skog som finns i
bostadsområden. Det är en väldigt viktig del för att trivas i områden, då exempelvis
skogspromenader i närområdet är väldigt viktigt för de som flyttat till Alsike. Framtida
generationer måste få möjlighet att kunna vistas i naturen nära sina hem, denna rättighet bör
inte berövas med den exploatering som just nu planeras. Själv har jag valt att flytta till Alsike
pga det familjevänliga området som det är samt att man valt att nypeoduktion skett enligt
konceptet "hus i natur"
 Förtätning av bl a Knivsta tätort har extremt litet eller saknar helt stöd från medborgarna i
kommunen. Mycket viktigt att större delen av de utpekade grönområderna bibehålls i
nuvarande omfattning då detta utgör attraktionskraften att bo i Knivsta. De som önskar bo i
redan förtätade områden kan med fördel hitta dessa i Uppsala eller Stockholm. Revidera
översiktsplanen samt minska expansionstakten gällande bostadsbyggande i Knivsta. Det
saknas en beställning till politikerna från oss medborgare att bygga om Knivsta tätort till en
förort.
 Säger nej till förslaget, vi behöver skogsområden, mycket fin o populär skog för barn o vuxna
 Lämna skogen i fred som ligger som ligger på Boängshöjden mellan Åsgatan och
Tjäderleksgatan. Den är en viktig del av området. Vi promenerar på cykelvägen där och det
blir en fredfull paus bland husområden. Skogen ska vara kvar där.
 Lägg ner exploateringshetsen i framförallt Alsike. Om staten har som krav si o så många
bostäder för ett tågstopp till o fyrspår...inte värt det! Låt Alsike växa i en mer maklig takt så att
allt runtikring hinner anpassa sig..läs skolor,förskolor, idrottsanläggningar o övrig servive.. Det
behövs skog o naturområden i vår absoluta närhet. Att exploatera Boängsskogen är ursäkta
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uttrycket..hål i huvet.. Vad jag vill minnas var det just dessa naturområden som skulle bevaras
o skyddas för några år.
 Jag flyttade till Knivsta från en förort till Stockholm, numera känns det som samma område.
Behåll skogen och eran heder som politiker.
 Bygg inte bort det naturnära som är bra med Knivsta/Alsike. Bygger ni så mycket som är
planerat och förtätar kommer Knivsta få samma problem som Märsta och andra förorter. De
som bor i Knivsta kommer att flytta ifrån och söka sig till lugnare områden. Precis som alla
som sökt sig till Knivsta/Alsike gjort nu. Tänk om! Tänk livskvalité!
 Nya Alsike är redan nu det området i Knivsta som har minst skog och natur mellan de olika
boendeformerna. Att " trycka in" ännu fler bostäder i områden som skulle få förbli skog
kommer att ha stor påverkan på välmåendet och miljön. Det blir mer och mer bostäder och
mindre natur på allt nytt som byggs nu. Ett ex är Moränggatan där det byggdes så tätt och det
är bara början ! Hoppas kommunen kan tänka hållbart och satsa på framtiden på ett vettigt
sätt.
 Jag tycker att vi måste låta knivsta fortsätta vara landsbygd. Vill man ha fler restauranger eller
bio så kan man bo i UPPSALA eller Stockholm. Vi flyttade till knivsta för att det är en oas
nära UPPSALA och Stockholm. Alsike är till för att utvecklas så där kan man bygga på. Där är
det mer nybyggarkänsla. Sen ska man självklart utveckla knivsta där det behövs. Tex
sågenområdet var ju tvunget att byggas ut.
 Sänk takten på byggandet NU! Allt går för fort och kraschen kommer bli kostsam, för
skattebetalaren. Plus kostnaden för knivstas många ungdomar som inom några år .., som en
underkänd hajk full av säkerhetsrisker. Så tycker jag.
 Man bör i alla avseenden beakta de fina grön/strövar områden som i dag finns. De sprider
glädje och lugn för stor som liten. Bevara så mkt som möjligt!!
 Jag vill bevara våra skogar och ängsmarker precis som dom är. Vi i min familj rör oss mycket
och brukar ofta gå promenader längd med Boängsv. och dess skogar. Att ha naturen så nära
inpå är därför vi vill bo i Alsike!
 Alsike har en väldigt fin natur , låt skogen. Mellan Åsgatan och tjäderleksgatan vara obebyggt ,
det är vackert och vore synd och avbarka den. Tack
 Det finns en fördel med att bosätta sig i Nya Alsike kontra någon av Stockholmsförorterna
och det är att det inte är lika tätbebyggt. Det och det lantliga lockade oss till Alsike för ett par
år sedan. Redan nu har det förtätats för mycket i mitt tycke och fortsätter det så kommer det
inte längre att finnas några fördelar kvar (annat än lägre priser). Är det dit vi vill? Bygg inte för
tätt och bevara de få skogspartier som finns kvar i Nya Alsike.
 Jag flyttade till Alsike för snart 3 år sedan och lockades som många andra av närheten till
naturen och samtidigt närheten till storstäderna. Alsike var fint, men blandning av hus och
natur. Denna natur är nu på väg att försvinna och det byggs redan på tok för tätt i samhället.
Jag har inget emot att Alsike expanderar, men då bör det göra det genom att växa utåt (tex
Alsike Nord) och inte förtäta det redan förtätade området. Låt nu befintliga Nya Alsike vara,
lämna befintliga grönområden som ger området sin karaktär idag och väx istället utåt. Tas
mer grönområden bort mellan befintlig bebyggelse, så byggs området sönder och förlorar det
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som en gång lockade oss hit.
 Självklart ska inte Alsike förtätas. Däremot gärna byggas ut. Anledningen till att Alsike är
trivsamt är just att det faktiskt finns natur insprängt i planen. Och tyvärr finns det redan för
lite av den varan. Verkar vara fruktansvärt onödigt att förtäta, tex vi Tjäderleksg/Åsgatan. Snålt
och lite skämsvarning på det förslaget!
 Tacksam för prio på cykelväg till Uppsala!
 Jag har några frågor relaterade till översiktsplaneringen i er kommun. Jag undrar hur många
nya bostäder som kommunen planerar att det ska byggas på lång sikt, och vilket tidsperspektiv
den siffran avser (exempelvis 2015-2030). Jag undrar också hur stor del av dessa bostäder som
är tänkta att byggas på mark som kommunen äger.
 Utrymmet räcker inte till för mina synpunkter. Synpunkterna sändes där på annat sätt än via
svarsfunktionen
 En viktig parameter till att vi och många andra i Alsike flyttat hit/byggt hus är närheten till
naturen. Kommunen och Alsikebolaget har för att locka till sig nya invånare till kommunen i
sin marknadsföring använt ord som "nära till naturen, underbar miljö". Förslaget på
översiktsplanen 2035 som innefattar kraftig utbyggnad och exploatering gör att vi och många
andra känner oss besvikna. Detta brev gäller framförallt området mellan ÅsgatanBoängsvägen, Åsgatan-Tjäderleksgatan, men även planen i stort. Dessutom så: *Trängs
djurlivet undan än mer *Sällsynta arter och växter riskerar att försvinna *Närheten till
befintliga grönområden försvinner så därmed blir trycket mycket stort på marken som blir
kvar. *Byggbuller under lång tid stör djurlivet, växter och människor. Det har nu byggts
under 20 års tid i området Alsike.
Kommentarer: Här följer samlat svar på de synpunkter och kommentarer som inkommit från
privatpersoner. Ett flertal kommentarer rör specifika ärenden som exempelvis detaljplane- eller
bygglovsärenden. Eftersom översiktsplan är ett övergripande och strategiskt dokument förs inte i
utställningsutlåtandet något resonemang gällande de pågående detaljplane- eller
bygglovsärendena.
Grönstruktur
• Ett flertal synpunkter har inkommit på Boängsskogens avgränsning. Det grönmarkerade
området har utökats enligt inkomna önskemål. Boängsskogens område som ett av ”viktiga
tätortsnära grönområdena” utökades i antagandehandlingen med ett skogsområde som finns
mellan Boängsvägen i väster och Åsgatan i öster. Denna utökning förstärker grönt samband
mellan Lunsen-Boängsskogen-Kölängen.
• I översiktsplanens bilaga ”Grönstrukturplan för Knivsta kommun” finns beskrivningar av
kommunens viktigaste tätortsnära grönområden och mer detaljerad information gällande
kommunens Natura 2000-områden. Grönstrukturplanen är an del av översiktsplanen.
• I samband med utveckling av centrala Knivsta kommer nya parker planeras i centrala Knivsta
eller i centrumets närhet.
• I översiktsplanens del 2 återfinns kartmaterial som redovisar lagskyddade naturområden samt
resonemang gällande strandskydd samt natur- och kulturområden.
Utveckling i Knivsta och Alsike tätort
• De mörkröda ytorna på kartor som redovisar planförslag markerar delar av kommunen som är
”prioriterade utvecklingsområden för bebyggelse”. Det betyder inte att alla dessa måste
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•
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bebyggas. Det betyder att de kan fungera som integrerade delar av tätorterna. Inom dessa ytor
ska inte endast bebyggelse finnas; de ska även innehålla gator, trottoarer, stigar, parker, naturoch rekreationsområden med fler.
Översiktsplanen beskriver hur Alsike kommer att utvecklas med hänsyn till befintlig
bebyggelsestrukturer och tätortens karaktär.
Översiktsplanen beskriver hur Knivsta tätort ska utvecklas och förtätas med fokus på att
bibehålla och utveckla småstadskaraktären.
Översiktsplanen ska inte omöjliggöra bebyggelse av en viss våningshöjd. Byggnaders
våningshöjd kommer att studeras och bestämmas i arbetet med kommande program och
detaljplaner. Inte heller tomtstorleken ska styras i översiktsplanen; detta kommer att göras i
detaljplaner.
Översiktsplanen är ett övergripande strategiskt dokument som ej ska gå in i detalj kring var
exploatering ska komma ett ske. Detta görs vid behov och framtida mer detaljerad planering och
program.

Infrastruktur
• Satsningar på gång- och cykelvägar är prioriterat i översiktsplanens utveckling av infrastruktur
och är en stor del av kommunens framtida strategiska planering. Sträckan Knivsta tätort –
Uppsala är utpekat som en prioriterad satsning. Knivsta kommun kommer att verka för att
cykelvägen fortsätter från Vassunda och Nor vidare norrut längs väg 255 som går vid Mälaren
och vidare mot Uppsala. Satsningen beskrivs i översiktsplanens Del 1i kapitel 8 ”Utveckling av
infrastrukturen.”
• Var och hur nya passager över och under järnvägen ska planeras och byggas kommer att
studeras i den fortsatta planeringsprocessen. I översiktsplanen finns ett tydligt mål om att binda
ihop tätorterna på bägge sidor och järnvägen och i och med det bygga bort barriäreffekter av
järnvägen.
• Kommunen i sin planering förutsätter att en ny bytespunkt där både tåg och bussar stannar
kommer att finnas i Alsike. Trafikverket har dock inte tagit beslut om en ny station i Alsike
tillkommer. Knivsta kommunen för en dialog med Trafikverket gällande detta.
Övriga aspekter
• En aktuell karta som redovisar Arlandas influensområde och flygbullerzonen finns på sidorna 7
och 66 i del 1 samt på sida 26 i del 2 av översiktsplanen.
• Regler gällande anslutning till kommunalt VA-nät är beskrivna i ”VA-plan för Knivsta
kommun” som är en bilaga till översiktsplanen.
• I översiktsplanen finns inte ”maxtak” eller kvot som begränsar hur mycket man ska få bygga i
olika kommunens delar eller hur många nya invånare som får flytta till kommunen under varje
år.
• Alla synpunkter som inkom under samrådet redovisades och kommenterades i
samrådsredogörelsen som var en del av utställningshandlingen av översiktsplanen. Likaså
redovisas alla inkomna synpunkter under utställningen samt kommentarer till dessa i detta
dokument (utställningsutlåtande). De båda dokumenten finns på kommunens webbsida
knivsta.se/oversiktsplan.
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Jansberg, Lagga kyrkby, Västra Alsike/Ekeby, Edeby/Vassunda och
Haknäs. Behovet av allmänt VA ska utredas närmare i Kvarnbol, Eda,
Halmby, Lilla Älgboda, Björksta och Gröndal. Övriga områden med
samlad bebyggelse med fler än 15 hus är bevakningsområden i vilka
VA-situationen regelbundet ska följas upp, och där särskilda rutiner
för hantering av VA-frågan vid bygglov och detaljplanering ska följas.
Plan i väntan på allmänt VA anger hur tillsyn av enskilda avlopp,
bygglov och detaljplanering ska hanteras i utbyggnadsområden,
utrednings-områden och bevakningsområden.

Sammanfattning
Knivsta kommuns invånare ska ha tillgång till dricksvatten och
avloppshantering av god kvalitet till en rimlig kostnad, och
kommunens VA-planering är avgörande för att klara såväl dagens
som framtidens krav och utmaningar. VA-planen tydliggör och samlar
kommunens arbete med vattenförsörjning och avloppshantering. Den
har också en viktig roll i arbetet med den fysiska planeringen, hela
vägen från översiktsplanering till detaljplanering och bygglov. Planen
är ett levande dokument som regelbundet uppdateras.

I planen för enskilt VA ingår att kommunen ska arbeta med att öka
kunskapen om den enskilda vattenförsörjningen, ytterligare öka
tillsynen av de enskilda avloppen och skapa system för återföring av
näring från enskilda avlopp. Information och stöd till fastighetsägare
som ska åtgärda sitt avlopp ska också ses över och förbättras.

VA-planen omfattar VA-försörjningen i hela kommunen, inom och
utanför verksamhetsområden för allmänt VA. Utöver en beskrivning
av förutsättningar och nuläge innehåller också dokumentet en plan för
de allmänna VA-anläggningarna, en VA-utbyggnadsplan, en plan i
väntan på allmänt VA och en plan för enskild VA-försörjning. VAplanens genomförande, uppföljning och konsekvenser diskuteras
också. I en heltäckande VA-plan ingår dagvatten, men för att inte
arbetet ska bli alltför omfattande och svårt att genomföra ingår
dagvatten endast översiktligt i denna VA-plan och kommer istället att
hanteras i en särskild dagvattenplan.

Huvuddelen av de åtgärder som anges i VA-planen finansieras av
avgifter: brukningsavgifter och anläggningsavgifter enligt VA-taxan,
avgifter enligt taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, och
avgifter enligt avfallstaxan. Finansiering från skattekollektivet krävs
också, för att ta fram underlag och förbättrade rutiner.
Samtliga åtgärder som finns med i VA-planen anger tydligt ansvar
och tidplan, och ansvarig nämnd behöver införliva åtgärderna i sin
budget och verksamhetsplanering. Samhällsutvecklingsnämnden har
ett övergripande ansvar för VA-planens genomförande. Genomförandet av VA-planen ska följas upp minst en gång per år och VAplanen ska revideras senast år 2020.

De viktigaste åtgärderna i planen för de allmänna VA-anläggningarna
är reservvattenförsörjning för Knivsta tätort och Alsike, utredning av
den framtida avloppshanteringen för tätorten och åtgärder på
ledningsnät för att minska bräddning och läckage.
Planen för utbyggnad av allmänt VA anger en tidplan för VAutbyggnad i områdena Nor, Gamla Alsike, Spakbacken/Östuna by,
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Inledning

Knivsta kommuns invånare ska ha tillgång till dricksvatten och
avloppshantering av god kvalitet till en rimlig kostnad. Vatten är vårt
viktigaste livsmedel, och det behöver värnas och skyddas för att
fortsätta att vara bra även för nästa generation barn som växer upp i
Knivsta. Mälaren, Valloxen, Knivstaån och kommunens andra sjöar
och vattendrag är viktiga både för Knivstas invånare och för
ekosystemen, och behöver värnas från utsläpp genom god avloppsoch dagvattenhantering.

Men en hållbar VA-försörjning är också ett gemensamt ansvar. Inom
verksamhetsområdet för allmänt vatten och avlopp är det den
enskildes ansvar att ansluta till och använda de allmänna VAanläggningarna på ett hållbart sätt, och bidra till finansieringen av
infrastrukturen genom att betala för den nytta som allmän VAförsörjning ger. I övriga områden är det den enskildes ansvar att ordna
en fullgod dricksvattenförsörjning och avloppshantering för den egna
fastigheten. En tydlig VA-plan möjliggör för både kommunen och
dess invånare att ta sitt ansvar på ett bra sätt.

Grunden för en god dricksvattenförsörjning och avloppshantering är
en fungerande infrastruktur. För att denna infrastruktur ska fungera
även långsiktigt behöver den underhållas, utvecklas och förnyas. Detta
blir särskilt viktigt när bebyggelsen i kommunen utvecklas i så snabb
takt som den gör idag. Knivsta och Alsike tätorter växer och
målsättningen är att Knivsta ska växa till en modern småstad med en
levande landsbygd.

Genomförandet av EU:s vattendirektiv ställer allt högre krav på såväl
avlopps- och dagvattenhanteringen, som på hanteringen av VAfrågorna i den fysiska planeringen. Klimatförändringarna påverkar
också vatten- och avloppsförsörjningen, t.ex. genom försämrad
dricksvattenkvalitet, ökad risk för skred och ras som kan påverka
ledningar och anläggningar och större risk för skyfall och
översvämningar.

Det är en utmaning att expandera hållbart, men det är en utmaning vi
måste klara. När det gäller VA-försörjningen innebär detta att det
ställs högre krav på en aktiv, förvaltningsövergripande och
kunskapshöjande VA-planering.

Kommunens VA-planering är avgörande för att klara såväl dagens
som framtidens krav och utmaningar. VA-planen utgör en plattform
för VA-planeringen, och är ett levande dokument som hela tiden
uppdateras när förutsättningarna förändras. VA-planen har en viktig
roll i arbetet med den fysiska planeringen, hela vägen från
översiktsplanering till detaljplanering och bygglov.

Kommunen har fått ett allt större ansvar för att ordna allmänt vatten
och avlopp i områden med samlad bebyggelse på landsbygden. Ett
viktigt fokus för VA-planeringen är att se till att Knivsta kommun
följer lagstiftningen och tar det ansvar för VA-försörjningen som
åligger oss.

6

•

Bakgrund

Knivsta kommuns VA- arbete utgår från den strategi för vatten och
avlopp i Knivsta kommun som antogs av kommunfullmäktige år
2012. Syftet med strategin var att skapa goda planeringsförutsättningar för en VA-utveckling som minimerar negativ påverkan på
hälso och miljö, främjar en långsiktigt hållbar bebyggelse-utveckling
och som aktivt bidrar till ett sunt kretslopp av vatten och näringsämnen. En av strategins åtgärder var att ta fram en VA-plan.

•
•
•
•

Även på nationell nivå har behovet av en förvaltningsövergripande
kommunal VA-planering uppmärksammats, och en stor del av
Sveriges kommuner har politiskt antagna VA-planer. Ökade krav
enligt lagstiftningen, inte minst vad gäller kommunens ansvar för att
inrätta allmänt VA för områden med samlad bebyggelse på landsbygden, och ändrade förutsättningar vad gäller t.ex. bebyggelseutveckling och klimatförändringar, gör att behovet av VA-planer och
VA-planering har blivit tydligare de senaste åren.

Att tydliggöra för de som bor i kommunen vad som gäller
angående vatten och avlopp
Att underlätta planering av ny bebyggelse
Att tydliggöra vilka åtgärder avseende VA-försörjningen
som behöver genomföras
Att vara en plattform för Knivsta kommuns VA-planering
genom att samla kommunens VA-strategiska arbete i ett
dokument
Att underlätta det nämnds- och förvaltningsövergripande
arbetet.

Omfattning och avgränsning

VA-planen omfattar VA-försörjningen i hela kommunen, såväl inom
som utanför verksamhetsområden för allmänt VA. Utöver en
beskrivning av förutsättningar och nuläge innehåller också
dokumentet en plan för de allmänna VA-anläggningarna, en VAutbyggnadsplan, en plan i väntan på kommunalt VA och en plan för
enskild VA-försörjning.

Det finns inget formellt krav på att en kommun ska ha en antagen VAplan. Vattenmyndigheterna har dock i sina åtgärdsprogram ställt krav
på att kommunerna ska ta fram VA-planer för att underlätta uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för vatten. Dessutom är det svårt
att långsiktigt klara de åtaganden som krävs enligt lagstiftningen utan
en väl fungerande VA-planering och en antagen VA-plan.

I en heltäckande VA-plan ingår också dagvatten. För att inte arbetet
skulle bli alltför omfattande och därmed svårt att genomföra ingår
dagvatten endast översiktligt i VA-planen. Dagvatten kommer istället
att hanteras i en särskild dagvattenplan. I kommande revidering av
VA-planen kan hanteringen av dagvatten inkluderas i VA-planen.

Syfte

VA-planen har flera syften:
• Att klara de åtgärder som vattenmyndigheten ålägger
Knivsta kommun i sitt åtgärdsprogram
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VA-planens roll

VA-planens uppbyggnad

VA-planens huvudsakliga roll är att tydliggöra kommunens arbete
med vattenförsörjning och avloppshantering såväl inom kommunen
organisation som för invånare och andra aktörer, samt att samla det
strategiska arbetet med vatten och avlopp. I en föränderlig värld är
processen och arbetet med VA-planering det viktigaste i det
strategiska arbetet, och VA-planens roll är att vara en plattform för
planeringen genom att vara levande dokument som löpande utvecklas.

VA-planen är inte framtagen för att läsas från pärm till pärm, utan
varje avsnitt kan läsas fristående. VA-planen börjar med en kort
beskrivning av nuläget vad gäller allmänt VA, enskilt VA, dagvatten,
recipienter, resurshushållning och bebyggelseutvecklingens påverkan
på Knivstas VA-försörjning. Därefter följer ett avsnitt som beskriver
de faktorer som påverkar VA-planeringen: mål med VA-försörjningen, lagar och regler, ansvar för VA-försörjningen och omvärldsfaktorer. Därefter följer själva plandelen: plan för de allmänna VAanläggningarna, plan för utbyggnad för allmänt VA, plan i väntan på
allmänt VA, plan för enskilt VA och plan för dagvatten. Varje
planavsnitt avslutas med en handlingsplan med åtgärder.

VA-försörjningen påverkas av och påverkar bebyggelseutvecklingen,
och därför har VA-planen en mycket tydlig koppling till kommunens
översiktsplan. Liksom VA-planen är översiktsplanen ett levande
dokument, som regelbundet ses över och revideras. Just nu pågår en
större revidering av översiktsplanen, och processen med att ta fram
VA-planen har varit integrerad med ÖP-processen. Även arbetet med
kommunens grönstrukturplan har integrerats i processen.

Slutligen finns två avsnitt som beskriver genomförande, uppföljning
och revidering av VA-planen samt konsekvenser av VA-planens
genomförande. Bilagor om Knivstas recipienter, metod för framtagande av VA-utbyggnadsplan, underlag om utbyggnads-,
utrednings- och bevakningsområden samt möjligheten att införa
källsorterande avlopp vid utbyggnad av allmänt VA ger fördjupad
information.

Andra kommunala styrdokument med koppling till VA-planen är:
• Vision 2025 (antagen av KF 2013)
• VA-strategin (antagen av KF 2012)
• Grönstrukturplanen (antagen av Samhällsutvecklingsnämnden
2016))
• Renhållningsordning (antagen av KF 2015)
• Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter (antagna av KF 2013)
• Energistrategi (antagen av KF 2010)
• Trafikstrategi (antagen av KF 2014)

Utgångspunkten för VA-planens utformning, omfattning och
avgränsning har varit att ta fram en struktur som är lätt att bygga på
och utveckla vid kommande revideringar av VA-planen.

VA-planen har också en viktig roll att fylla vid detaljplanering och vid
förhandsbesked/ bygglov, samt vid tillsyn av och tillstånd till enskilda
avloppsanläggningar.
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Ordlista

Detaljplan: upprättas av kommunen, och anger vad, hur mycket och på
vilket sätt som det får byggas inom ett visst område.

Allmän vatten- och avloppsanläggning: En VA-anläggning över vilket en
kommun har ett rättsligt bestämmande inflytande, och som har ordnats och
används för att uppfylla kommunens skyldighet enligt lag om allmänna
vattentjänster. Allmänt VA kallas i dagligt tal ofta kommunalt VA.

Enskild vatten- och avloppsanläggning: En VA-anläggning eller annan
anordning för vattenförsörjning eller avlopp som inte är eller ingår i en
allmän VA-anläggning.

Anläggningsavgift: Engångsavgift för täckande av en kostnad för att ordna
en allmän VA-anläggning. Engångsavgift som fastighetsägare betalar för
rätten att ansluta sig till den allmänna VA-anläggningen.

Fosforfälla: En tekniklösning för fosforrening i enskilda avloppsanläggningar, som innebär att fosfor binds till ett reaktivt filtermaterial som
regelbundet byts ut. Fosforfällor installeras som ett komplement till enskilda
avloppsanläggningar då ytterligare fosforrening krävs.

Avloppsfraktion: Avfall från en avloppsanläggning, t.ex. slam, toalettvatten
från en sluten tank eller använt filtermaterial från en fosforfälla.
Avloppsvatten: Ett samlingsnamn för dagvatten och spillvatten.

Förbindelsepunkt: Gränsen mellan en allmän VA-anläggning och
fastighetsägarens VA-installation. Förbindelsepunkten läge är viktig
eftersom den utgör gräns för vem som ansvarar för VA-anläggningen.

Brukningsavgift: Periodisk avgift för täckande av drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för en
allmän VA-anläggning som inte täcks av en anläggningsav gift. Brukningsavgiften har en fast och en rörlig del som till stor del beror på vattenförbrukningen.

Gemensamhetsanläggning: En anläggning som är gemensam för flera
fastigheter, till exempel vägar, avlopp eller anordningar för uppvärmning,
och som inrättats med hjälp av anläggningslagen.

Bräddning: Bräddning innebär att avloppsvatten (till stora delar bestående
av dagvatten) släpps ut obehandlat till recipienten (se nedan) vid sådana
förhållanden då avloppsledningsnätets eller avloppsreningsverkets kapacitet
överskrids, till exempel vid extrema skyfall.

Huvudman: Den som äger en allmän VA-anläggning.

Grundvatten: Allt vatten som finns under markytan i den zon som är
mättad med vatten.

Infiltrationsanläggning: En vanlig tekniklösning för enskilda avlopp. I en
infiltrationsanläggning renas vattnet genom att det rinner genom naturliga
jordlager och sprids via marken till grundvattnet.

Bygglov: Juridiskt bindande handling där kommuns byggnadsnämnd ger
tillstånd att uppföra en viss byggnad på en viss plats inom en viss tid
förutsatt att den motsvarar kraven i kommunens detaljplan.

Klimatanpassing: Anpassning av samhället till ett föränderligt klimat, som
handlar om att samhällets robusthet och förmåga att hantera klimat-

Dagvatten: Tillfälligt avrinnande vatten, t ex regnvatten och smältvatten
från tak och vägar, samt framträngande grundvatten.
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Servisledning: Den ledning som förbinder en byggnad eller en fastighet
med en allmän VA-anläggnings ledningsnät. Servisledningen delas av
förbindelsepunkten i den allmänna anläggningens del respektive i
fastighetens del.

förändringarna måste öka, för att undvika kostnader och problem i samband
med de pågående klimatförändringarna
Markbädd: En vanlig tekniklösning för enskilda avlopp. Markbädden
fungerar enligt samma princip som en infiltrationsanläggning, men reningen
sker i ett uppbyggt sandlager istället för i markens naturliga jordlager.

Spillvatten: Förorenat vatten som kommer från diskhoar, toaletter, duschar
och olika processer i industrin.

Miljökvalitetsnorm: En bestämmelse om kraven på kvaliteten i t.ex. vatten,
som är styrande för myndigheter och kommuner när de tillämpar lagar och
bestämmelser, t ex vid tillståndsprövning enligt miljöbalken eller vid
planläggning enligt plan- och bygglagen.

Sluten tank: En tank som anläggs för att samla upp avloppsvatten,
vanligtvis endast från toaletten, från ett hushåll. Tanken töms regelbundet av
kommunens slamtömningsentreprenör.

Minireningsverk: En prefabricerad anläggning för att rena avlopp från
enskilda hushåll. Det finns många olika modeller och typer, de flesta bygger
på samma teknik som i större reningsverk men nedskalad för att passa
enskilda hus.

Tillsyn: Kommunens miljöenhet ser till att miljön inte skadas, genom att
kontrollera att reglerna om miljöskydd och hälsoskydd i lagen följs.

Personekvivalent: Anger den genomsnittliga mängd föroreningar i
avloppsvattnet som en person ger upphov till per dag. Antal pe. används vid
beräkning av vilken belastning ett reningsverk behöver klara.

Vattenskyddsområde: Ett område runt en sjö eller grundvattenförekomst
som fastställs av Länsstyrelsen eller kommunen för att skydda en
dricksvattentäkt. Inom ett vattenskyddsområde finns bestämmelser för
verksamheter som riskerar att förorena vattnet på både kort och lång sikt.

VA: En vanlig förkortning för vatten och avlopp.

Recipient: Ett vattendrag, hav eller sjö som tar emot dagvatten och renat
avloppsvatten.

Vattentäkt: En vattentäkt är en sjö, vattendrag eller grundvattenkälla där
vatten tas till dricksvattenförsörjning.

ReVAQ: Ett certifieringssystem för hållbar återföring av växtnäring från
avloppsslam. Certifieringen innebär att ett reningsverk bedriver ett aktivt
uppströmsarbete, arbetar med ständiga förbättringar av avloppsreningsverket
och är öppen med all information.

Verksamhetsområde: Ett område där kommunen beslutat att försörjning av
dricksvatten samt hantering av avloppsvatten och dagvatten ska ordnas
genom allmänna VA-anläggningar. Ett verksamhetsområde kan begränsas
till att gälla för bara en eller vissa vattentjänster, t.ex. endast spillvatten.

Samfällighetsförening: Ett sätt att organisera skötseln av mark eller
anläggningar som ägs tillsammans. En samfällighetsförening kan bildas för
att förvalta gemensamhetsanläggningar och ägarna av de fastigheter som har
andel i anläggning är automatiskt medlemmar i samfällighetsföreningen.

Ytvatten: Det vatten som finns på Jordens yta i sjöar, vattendrag, hav och
våtmarker.
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Nuläge
Allmän VA-försörjning
Enskild VA-försörjning
Dagvatten
Ytvatten och grundvatten
Resurshushållning
Bebyggelse och bebyggelseutveckling
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prognoser som visade på ökad vattenförbrukning och också anslutning
av Uppsala, vilket gör att ledningen är kraftigt överdimensionerad för
Knivstas och Alsikes förbrukning. Från Märsta till Knivsta finns bara
en ledning, och i dagsläget finns ingen reservvattenförsörjning om
något händer med denna ledning. Norrvatten arbetar med att ta fram
en reservvattenförsörjning som beräknas vara färdigställd ca 20202025.

Allmän VA-försörjning
Av kommunens ca 17 000 invånare är ca 11 000 (eller ca 65 %)
anslutna till allmänt vatten och avlopp. Huvudman för det allmänna
VA-systemet är Knivstavatten AB, ett dotterbolag till driftbolaget
Roslagsvatten AB. Dagvatten (inom verksamhetsområdet för
dagvatten) ingår också i den allmänna VA-försörjningen, men
beskrivs i ett särskilt avsnitt i VA-planen.
Verksamhetsområden
Verksamhetsområden för allmänt VA finns idag i Knivsta tätort,
Alsike tätort (med undantag för delar av gamla Alsike och Alsike
väster om järnvägen) samt Lagga kyrkby. I Vassunda finns verksamhetsområde för allmänt spillvatten (dvs. avloppsvatten från hushåll)
där också ett fåtal hushåll är anslutna till allmänt dricksvatten. I
Västersjö finns ett verksamhetsområde för allmänt spillvatten. En
karta över verksamhetsområdena finns i figur 3.

Figur 1. Görvälns vattenverk. Foto: Norrvatten AB.

Vattenförsörjningen i Lagga består av en borrad brunn och ett vattenverk som försörjer ca 13 hushåll och Lagga skola. Tidvis har det varit
problem med tillgång på vatten från vattentäkten, och grundvattnets
kvalitet varierar över åren vilket ger höga driftskostnader för rening.
Det finns inte kapacitet att ansluta ytterligare hushåll till vattentäkten.

Dricksvatten
Dricksvatten till Knivsta tätort och Alsike levereras av kommunalförbundet Norrvatten från Mälaren via Görvälns vattenverk i Järfälla
kommun (se figur 1). I kommunen finns också två mindre kommunala
vattenverk baserade på uttag från grundvatten: i Lagga kyrkby (60
personer anslutna) och i Vassunda (ca 15 personer och en skola
anslutna).

Vattenförsörjningen i Vassunda består av en borrad brunn och ett litet
vattenverk som försörjer fem hushåll och en skola. Det finns inte
kapacitet att ansluta ytterligare hushåll till den befintliga vattentäkten.
Vattentäkterna i Lagga och Vassunda saknar vattenskyddsområden.

Dricksvattnet från Görvälns vattenverk leds till Knivsta via Märsta.
Ledningen dimensionerades en gång i tiden med utgångspunkt i
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Avlopp
Avloppsvattnet från tätorterna Knivsta, Alsike och företagsbyn Ar
behandlas i Knivsta reningsverk med ca 11 000 personer anslutna. Det
finns också tre mindre kommunala reningsverk: Vassunda (ca 170
personer anslutna), Lagga kyrkby (ca 60 personer anslutna) och
Västersjö (ca 80 personer anslutna när det är fullt utbyggt).

följer kemisk fällning med järnklorid och efterpolering av det renade
avloppsvattnet i två dammar. Det behandlade avloppsvattnet släpps
sedan ut i Knivstaån nedströms tätorten, och går vidare till Lövstaån
som mynnar ut i Garnsviken i Mälaren. Knivstaån är en liten och
därför relativt känslig recipient, vilket ställer höga krav på rening vid
en eventuell utökning av reningsverkets kapacitet.

Knivsta reningsverk (se figur 2) är dimensionerat för 13 000 pe och ett
dimensionerande flöde på 300 mᶟ/timme. Inga stora industrier är
anslutna till reningsverket och bland övriga verksamheter finns det
ingen som har identifierats ha någon betydande negativ inverkan.

Vid Knivsta reningsverk behandlas producerat slam genom stabilisering och avvattning. Slammet används för markåterställning vid
sluttäckning av deponi. Knivsta reningsverk är ReVAQ-certifierat,
och slammet har en mycket god kvalitet med lågt innehåll av
föroreningar.
Vassunda reningsverk är dimensionerat för 200 personekvivalenter.
Avloppsvattnet behandlas mekaniskt, biologiskt och kemiskt.
Recipient för det behandlade avloppsvattnet är Alasjön. Lagga
reningsverk är dimensionerat för 150 personekvivalenter, och
avloppsvattnet renas i slamavskiljare, öppna markbäddar och dammar,
samt med kemisk fällning. Recipient för det behandlade avloppsvattnet är ett dike so mynnar i Funboån/Sävjaån.
Västersjö reningsverk inrättades av Västersjö VA-samfällighet år
2009 och har år 2016 tagits över av Knivstavatten. I dagsläget är 18
fastigheter anslutna. Reningsverket kommer att byggas ut för
anslutning av ytterligare 17 fastigheter i området år 2017. Avloppsvattnet behandlas genom aktivt slam, kemisk fällning och ett
efterföljande sandfilter. Recipient för det renade vattnet är Mälaren.

Figur 2. Knivsta reningsverk. Foto: Roslagsvatten AB.

Avloppsvattnet behandlas inledningsvis mekaniskt, innan biologisk
behandling sker med aktiv slam samt i nitrifikationsreaktorer. Därefter

13

Ledningsnät
Ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten i Knivsta har en
varierande ålder från huvudsakligen 1960-tal och framåt. Ledningsnätet i Alsike har i huvudsak byggts under 1990- och 2000-talen. I sin
helhet bedöms ledningsnätet vara i relativt gott skick. Avloppsledningsnätet består av 67 km spillvattenledningar och pumpstationer
utrustade med brädd-/nödavlopp. Nätet är ett duplikatsystem, d.v.s.
spill- och dagvatten leds i separata ledningar. Pumpstationerna är
utrustade med larm för hög nivå och är anslutna till ett driftövervakningssystem. En datamodell över dricksvattennätet finns, och en
modell över spillvattennätet är under framtagande.

Utmaningarna med Knivstas allmänna VA-försörjning är:
• Det går endast en dricksvattenledning från Märsta till Knivsta
och i dagsläget finns ingen reservvattenförsörjning.
• De lokala grundvattentäkterna i Lagga och Vassunda saknar
vattenskyddsområden.
• Reningsverkets kapacitet är begränsad och med nuvarande
befolkningsutveckling kommer den att bli otillräcklig om
några år. Det behandlade avloppsvattnet går till Knivstaån,
som är en liten och känslig recipient.
• Ledningsnätet i Knivsta och Alsike har ungefär samma ålder
och kommer därför att behöva underhållas ungefär samtidigt,
något som medför stora kostnader.
• Lagga vattentäkt har otillräcklig kapacitet för ytterligare
hushåll och en varierande vattenkvalitet ger höga
driftskostnader. Det är svårt att provta utgående vatten från
Lagga reningsverk, till följd av anläggningens konstruktion.
• Vassunda vattenverk har mycket liten kapacitet och kan inte
försörja ytterligare hushåll. Vassunda reningsverk är i behov
av upprustning och modernisering, liksom ledningsnätet till
reningsverket.
• Avloppsvattnet från Västersjö reningsverk leds till en mycket
känslig recipient. Ingen känd vattentäkt finns i närområdet, om
behov av allmänt dricksvatten skulle uppkomma i Västersjö.

Mängden tillskottsvatten (ovidkommande vatten) som kommer till
reningsverket via ledningsnätet är strax under 50 %. Detta är lägre än
medel för svenska reningsverk. Alsike försörjs med två ledningar, på
västra och östra sidan om järnvägen. Kapacitetstaket för ledningarna
mellan Alsike och Knivsta är snart uppnått, och kapaciteten behöver
förstärkas när större områden med ytterligare bebyggelse tillkommer.
Ledningsnätet i Vassunda är i dåligt skick, och i behov av renovering.
Slutsatser
Styrkorna med Knivstas allmänna VA-försörjning är:
• Dricksvattnet från Norrvatten håller mycket god kvalitet och
det finns inga begränsningar i mängden dricksvatten som kan
levereras till Knivsta.
• Knivsta reningsverk fungerar väl, och klarar utsläppsvillkoren
med god marginal.
• Slammet från Knivsta reningsverk håller mycket god kvalitet.
• Ledningsnät i Knivsta och Alsike är relativt nytt och
välfungerande
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Figur 3. Befintliga verksamhetsområden
för kommunalt vatten och avlopp, samt
vattenverk och reningsverk.
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det inte kan finnas brist på grundvatten i enskilda områden eller på
enskilda fastigheter. Information om grundvattnets kvalitet saknas till
stor del. Stickprovtagningar visar att det kan finnas problem med
tungmetaller och arsenik i dricksvattnet i delar av kommunen, till
följd av förhöjda halter i berggrunden. Det finns också problem med
relikt saltvatten i vissa områden, men det är svårt att ange exakt
utbredning för detta. Bristen på kunskap om vattenkvaliteten i
enskilda brunnar beror främst på att enskilda vattentäkter inte kräver
tillstånd, och att miljöenheten därför inte får kännedom om vattentäkterna och hur de fungerar (dock krävs anmälan i vissa områden,
enligt kommunens lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter).

Enskild VA-försörjning
I Knivsta kommun bor drygt 6 000 personer utanför verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp, vilket är ca 35 % av
kommunens befolkning.
Många som har enskild VA-försörjning bor i områden med samlad
bebyggelse, där det kan finnas behov av att lösa VA-försörjningen i
ett större sammanhang. Det finns i dagsläget 24 områden med 15-30
hus i samlad bebyggelse (högst 100 m mellan husen) och 8 områden
med över 30 hus i samlad bebyggelse som har enskild VAförsörjning. Dessa områden har samtliga gåtts igenom och behovet
analyserats i arbetet med framtagandet av planen för utbyggnad av
allmänt VA. De beskrivs närmare i bilaga 3.

Tillsyn bedrivs över större vattentäkter och alla vattentäkter som
används i kommersiell verksamhet och samtliga provtas regelbundet
för att säkerställa god vattenkvalitet. De större enskilda vattentäkterna
saknar vattenskyddsområden.

Dricksvatten
Den enskilda dricksvattenförsörjningen baserar sig nästan uteslutande
på uttag av grundvatten från bergborrade brunnar (se karta i figur 4).
De flesta fastigheter med enskilt dricksvatten har en egen brunn på sin
fastighet, men det finns också gemensamma brunnar för flera
fastigheter. Det finns också några större gemensamhetsanläggningar
för dricksvatten som drivs av samfälligheter:
• Vassunda-Edeby: försörjer ca 45 fastigheter
• Östuna: försörjer ca 24 fastigheter
• Haknäs: försörjer ca 65 fastigheter

Avlopp
Det finns ca 2000 enskilda avloppsanläggningar i kommunen och av
dessa saknar ca 40 % efterföljande rening efter slamavskiljaren, vilket
innebär att de inte uppfyller lagens krav på rening. Av de anläggningar som har efterföljande rening är många gamla och i behov av
upprustning. Huvuddelen av de enskilda avlopps-anläggningarna är
infiltrationsanläggningar, men det finns också många markbäddar och
ett hundratal slutna tankar. Under senare år har högre krav på
fosforrening gjort att ett antal minireningsverk och fosforfällor
tillkommit. Dessa anläggningar kräver mer skötsel och underhåll för
att fungera väl, och en brist är att det inte finns personella resurser för
tillsyn av hur fastighetsägarna sköter sina anläggningar. Det finns

En översiktlig utredning visar att det generellt sett finns relativt gott
om grundvatten i kommunen (se karta i figur 5). Detta betyder inte att
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några större gemensamhetsanläggningar för avlopp som drivs av
samfällighetsföreningar.

Slutsatser
Styrkorna med Knivstas enskilda VA-försörjning är:
• Tillgången på grundvatten för enskild dricksvattenförsörjning
relativt god
• Arbetet med tillsyn av enskilda avlopp pågår och prioriterar
fastigheter med närhet till vattenförekomster med behov av
förbättrad ekologisk status.
• Arbete med att ta fram system för återföring av
avloppsfraktioner från enskilda avlopp till åkermark pågår.

Sedan år 2012 har i genomsnitt 90 enskilda avlopp inventerats per år
och sedan år 2015 ställs krav på att alla avloppsanläggningar anlagda
tidigare än 1987 ska åtgärdas. Tillsynen av de enskilda avloppen har
prioriterats utifrån närhet till vattenförekomster med stort behov av
förbättrad ekologisk status: Storån, Valloxen, och Ekoln-Skofjärden
(Mälaren). Undantag har dock gjorts för områden där utredning om
behov av allmänt VA har pågått.

Utmaningarna med Knivstas enskilda VA-försörjning är:
• Många områden med samlad bebyggelse har otillfredsställande
VA-försörjning.
• Större enskilda vattentäkter saknar skydd.
• Kunskapen om vattenkvaliteten i enskilda dricksvattenbrunnar
är bristfällig.
• Många enskilda avlopp uppfyller inte lagens krav.
• Det finns få kretsloppsanpassade avlopp i dagsläget.
• Resurserna för tillsyn av befintliga enskilda avloppsanläggningar är inte tillräckliga för att uppnå en hållbar
åtgärdstakt.
• Det är svårt att följa upp och kontrollera skötseln av
fosforfilter och minireningsverk, och resurser för denna tillsyn
saknas.

Som tidigare nämnts består huvuddelen av de enskilda avloppsanläggningarna av slamavskiljare med efterföljande infiltration eller
markbädd. I dessa anläggningar är det inte möjligt att återföra mer än
en mycket liten del av näringen, eftersom reningen i huvudsak sker
genom att näringen fastläggs i marken. Den lilla näring som trots allt
samlas upp går via slamavskiljarslammet till Käppala reningsverk.
Käppala reningsverk är certifierat enligt ReVAQ och ca 70 % av
slammet därifrån återförs till åkermark i Uppsala, Enköping, Västerås,
Upplands-Bro och delar av Sörmland. Förvaltningen arbetar med att ta
fram system för återföring a näring från enskilda avlopp till åkermark,
se avsnittet Plan för enskilt VA.
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Figur 4. Enskilda brunnar, ur
brunnsarviket. Ca 70 % av de
enskilda dricksvattenbrunnarna
bedöms vara med i
brunnsarkivet. De enskilda
brunnarnas läge sammanfaller i
stort sett med läget för de
enskilda avloppen.
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Figur 5. Uttagsmöjligheter ur
grundvatten.
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relativt ovanligt med översvämningar i Knivsta. Eftersom befintlig
bebyggelse inte är planerad för att klara stora regnmängder är det
dock sannolikt att problem med översvämningar ökar när klimatet
förändras och regnen blir kraftigare och mer vanligt förekommande.

Dagvatten

Dagvatten är regn-, smält- och dräneringsvatten som rinner från
byggnader, gator, parkeringar och annan mark, som sedan leds via
diken och ledningar till vattendrag eller sjöar. Rätt utnyttjat är
dagvattnet en resurs för grönska och rekreation i tätorten, och bidrar
till en attraktiv stadsmiljö. Dagvatten kan bli ett problem genom att
lokalt ge höga vattenflöden, men även genom att det tar med sig
föroreningar ut i vattendragen. Dagvatten förorenas med tungmetaller
och svårnedbrytbara ämnen från t.ex. trafik och byggnadsmaterial,
samt från verksamheter som biltvätt på gatan och från hantering av
kemikalier.

Det är först på senare år som föroreningarna i dagvattnet har
uppmärktsammats och behovet av rening diskuterats, och det mesta av
dagvattnet från den befintliga bebyggelsen och vägarna går ännu ut
orenat i Knivstaån eller Valloxen. Det finns ett mindre antal dammar
för rening av dagvatten, främst i Alsike. Ansvarsgränser för drift och
skötsel av dessa anläggningar är ännu inte fastställda.

Befintlig dagvattenhantering
Verksamhetsområde för dagvatten finns idag för delar av Knivsta och
Alsike tätorter. Inom verksamhetsområdet är det VA-huvudmannen
Knivstavatten som ansvarar för bortledning och rening av dagvattnet.
Utanför verksamhetsområdet ansvarar varje fastighetsägare för att ta
hand om dagvattnet från sin fastighet.
Inom verksamhetsområdet bortleds dagvattnet i ledningar
dimensionerade enligt praxis för att klara regn som statistiskt sett
återkommer vart tionde år. Inom stora delar av Knivsta tätort finns det
dock bara verksamhetsområde för dagvatten från gata, och inte för
dagvatten från fastighet, vilket betyder att ledningarna bara är
dimensionerade för dagvatten från gatorna. Trots detta finns dagvatten
från ett antal fastigheter kopplade på dagvattennätet.
Större regn kan inte bortledas i dagvattensystemet, utan tar andra
vägar till vattendragen. Vid mycket kraftiga skyfall har problem med
översvämmade källare och gångtunnlar förekommit, men det är

Figur 6. Hårdgjorda ytor i Knivsta ger dagvattenavrinning till Knivstaån.
Foto: Knivsta kommun.
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Dagvatten i planeringen
Det är mycket enklare och mer kostnadseffektivt att hantera
dagvattnet rätt från början, än att göra förbättringar i efterhand. God
höjdsättning av bebyggelse är avgörande för att minimera risken för
översvämningar, och detta är något som ofta inte är möjligt att åtgärda
i efterhand. Därför är det mycket viktigt att dagvattenfrågan är med i
tidigt skede i den fysiska planeringen, och fokus i dagvattenarbetet i
Knivsta de senaste åren har varit att få till bra underlag för
dagvattenhantering i samband med detaljplanering. Det finns dock
fortfarande behov av att förbättra arbetet med dagvatten i den fysiska
planeringen.

•

Slutsatser
Styrkorna med Knivstas dagvattenhantering är:
• Många nya exploateringsområden ger goda möjligheter att
göra rätt från början
• Arbetet med att få in dagvattenfrågorna i ett tidigt skede i den
fysiska planeringen har påbörjats.

•

•

•

Utmaningarna med Knivstas dagvattenhantering är:
• En stor del av dagvattnet från Knivsta och Alsike går idag
orenat ut i Knivstaån eller Valloxen, och det finns sannolikt
behov av att förbättra den befintliga dagvattenhanteringen. Det
finns dock inga mätningar eller utredningar som fastslagit
behovet av rening, och i ett första skede är det viktigt att ta
reda på hur stort problemet med orenat dagvatten är, och vilka
åtgärder som är mest prioriterade.
• I delar av Knivsta tätort är ledningsnätet för dagvatten endast
dimensionerat för dagvatten från gata, och blir således
överbelastat när även dagvatten från fastigheter kopplas på.
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Befintlig bebyggelse i Knivsta och Alsike är inte planerad för
ökade flöden i ett förändrat klimat och översvämningsriskerna
vid skyfall är inte kartlagda.
Exploatering av naturmark i anslutning till Knivsta och Alsike,
och därmed ökat antal hårdgjorda ytor, ger ökade mängder
dagvatten till Knivstaån och Valloxen. Detta ställer högre krav
på rening av dagvattnet för att klara miljökvalitetsnormerna för
vatten. En genomförd utredning visar att
föroreningstransporten från dagvatten till Knivstaån och
Valloxen från den nya bebyggelsen i tätorten kommer att öka
mycket kraftigt om inte ett aktivt arbete med fördröjning och
rening av dagvattnet genomförs.
Ökade mängder dagvatten ställer också högre krav på
planeringen för att klara skyfall och minska risken för
översvämningar.
Ökade regnmänger och ökad exploatering gör också att Pingla
ström och Knivstaån riskerar att översvämmas. Hur stora
risker detta innebär är ännu inte känt, utan behöver utredas.

ut i Fyrisån, innan det når Mälaren. Via bl.a. Branthammarsån rinner
vattnet ut i mälarvikarna Ekoln och Skofjärden. Genom den centrala
delen rinner Pingla ström från Lunsen ned i Knivstaån-Lövstaån, via
bl.a. Valloxen och Säbysjön, och vidare till mälarviken Garnsviken i
Sigtuna kommun.

Recipienter
Vattnet i naturen påverkas av utsläpp av avloppsvatten och dagvatten,
och blir dricksvatten. Att skydda våra vatten och förbättra deras status
är därför en av de viktigaste målsättningarna med VA-planeringen.
Nedan följder en kort beskrivning av de recipienter som finns i
Knivsta kommun, dvs. sjöar, vattendrag och grundvatten som
påverkas av VA-försörjningen. En klassificering av Knivstas
recipienter utifrån ekologiska och sociala aspekter håller på att tas
fram, och planeras ingå i nästa version av VA-planen.

Knivstaån-Lövstaån börjar i Lunsen som Pingla ström och rinner så
småningom via Knivsta och Alsike tätorter ut i Garnsviken, som är en
del av Mälaren. Inom Knivstaåns och Lövstaåns avrinningsområde
ligger sjöarna Valloxen och Säbysjön. Valloxen hör till de näringsrika
lerslättsjöar som är känsliga för ytterligare näringstillförsel och för
föroreningar. Den har klassificerats som ekologiskt känsligt område.
Valloxen är också en av länets större och djupare sjöar. Säbysjön
ligger strax söder om Knivsta tätort. Vattnet är mycket näringsrikt,
vilket tillsammans med vattenvegetationen skapar mycket ansträngda
syrgasförhållanden. Säbysjön är en populär fågellokal.

I enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten har Vattenmyndigheten för
Norra Östersjön delat in Knivstas sjöar, vattendrag och grundvatten i
vattenförekomster och klassat deras status (ekologisk status, kemisk
ytvattenstatus, kemisk grundvattenstatus och kvantitativ grundvattenstatus). Efter klassningen fattas beslut om miljökvalitetsnormer för de
olika vattenförekomsterna, som anger vid vilken tidpunkt god status
ska ha uppnåtts. Miljökvalitetsnormer för vatten ska tillämpas vid
prövning och tillsyn av verksamheter och planer. Förslag till nya
miljökvalitetsnormer för förvaltningscykeln 2015-2021 har tagits fram
men ännu inte antagits, och tills vidare gäller de beslutade miljökvalitetsnormerna för 2009-2015. Alla vattenförekomster i Knivsta
kommun med status och miljökvalitetsnormer finns listade i bilaga 1.

Alasjön är en smal Mälarvik som med breda vassbälten är förbunden
med Garnsviken. Sjön är en av Knivstas främsta fågellokaler. Garnsvikens vatten och stränder är mycket värdefulla med en rik vatten- och
fiskfauna och flera ovanliga och rödlistade arter, däribland aspen.
Knivsta kommun deltar, tillsammans med Sigtuna kommun, och
länsstyrelserna i Stockholm och Uppsala, i ett projekt för att restaurera
Garnsviken. I projektet ingår också att skapa Sveriges första limniska
naturreservat i Garnsviken.
Sävjaån och Funbosjön, som tillhör Fyrisåns avrinningsområde, är
delar av ett Natura 2000-område som också innefattar Vistebyån och
Långsjöarna samt Storån. Funbosjön är en eutrof, fiskrik slättlandssjö

Ytvatten
Allt ytvatten i Knivsta rinner så småningom ut i Mälaren, som är
vattentäkt för fler än två miljoner människor, inkl. invånarna i Knivsta
tätort och Alsike. Från kommunens östra del rinner vattnet via Storån
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berggrundens sammansättning. Grundvattnets kvalitet påverkas både
av vad som naturligt förekommer i berggrunden och föroreningar som
kommer till grundvattnet från markytan.

och en av de artrikaste i Mellansverige. Sävjaån med biflöden är en av
de få åarna i Uppland utan vandringshinder för fisk.
Storån är ett biflöde till Sävjaån som rinner genom ett mestadels öppet
åkerlandskap på Laggaslätten. Ån hyser höga naturvärden och i sjösystemet som ån tillhör finns sällsynta och hotade arter som utter, asp
och stensimpa. Edasjön och Norrsjön är delar av ett sammanhängande
sjösystem tillsammans med sjöarna Ramsen och Trehörningen. De
skapar ett varierat vattenlandskap där barrskog och lövskogspartier
kantar stränderna.

Knivsta kommun genomkorsas av två större åsar, Uppsalaåsen går i
nord-sydlig riktning utefter Ekolns östra strand och Östunaåsen löper
utefter Storåns dalgång. Åsarna är mycket skyddsvärda eftersom de
innehåller mycket grundvatten som kan fungera som reservoarer för
dricksvatten, men eftersom de består av genomsläppligt material är de
också sårbara för föroreningar.
Vattenmyndigheten har klassat grundvattenmagasin med uttag över 10
m³/dygn eller uttag av dricksvatten för fler än 50 personer, och i
Knivsta kommun finns fem grundvattenförekomster. De har alla god
kemisk grundvattenstatus och god kvantitativ status. Grundvattenförekomsterna visas i figur 8.

Det är endast en vattenförekomst som har god ekologisk status enligt
vattenmyndigheternas klassning, Tarvsån (kallas Storån i vattenmyndighetens klassning). Övriga vattenförekomster har måttlig
ekologisk status, utom Valloxen som har otillfredsställande ekologisk
status. Enligt fastställda miljökvalitetsnormer ska vattendragen uppnå
god ekologisk status senast år 2021 (enligt förslag till miljökvalitetsnormer för nästa förvaltningscykel ska de uppnå god ekologisk status
senast år 2027). Ekologisk status för olika vattenförekomster visas i
figur 7. Övergödning är ett problem i samtliga av vattenförekomsterna.

En översiktlig utredning visar att det i generellt finns relativt gott om
grundvatten i kommunen. Detta betyder dock inte att det inte kan
finnas enskilda platser eller fastigheter där det råder brist på
grundvatten. Grundvattnets kvalitet är inte kartlagd, men provtagningar av enskilda vattentäkter i begränsade delar av kommunen
visar indikationer på att det kan finnas lokala problem med höga
halter av arsenik, bly och andra tungmetaller i grundvattnet till följd
av naturliga förekomster i berggrunden. Hur mycket grundvattnet
påverkas av utsläpp från avlopp är inte känt. Det finns behov av att
ytterligare kartlägga grundvattnets kvalitet.

Knivsta kommun kommer att påbörja ett provtagningsprogram för
Pinglaström-Knivstaån-Lövstaån, Valloxen och Storån, vilket
kommer att öka kunskapen om vattenkvaliteten i dessa recipienter.
Grundvatten
Grundvatten finns i princip överallt under markytan, på olika djup och
i varierande mängd, i jordlager och i den delvis genomsläppliga
berggrunden. Förekomsten av grundvatten beror på jordart och
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Hur påverkar VA-försörjningen Knivstas recipienter?
Vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag och grundvatten påverkas av olika
mänskliga verksamheter som t.ex. jordbruk, olika miljöfarliga
verksamheter och utsläpp av avloppsvatten och dagvatten.

Slutsatser
De viktigaste slutsatserna för VA-försörjningen vad gäller Knivstas
recipienter är:
• I stort sett alla sjöar och vattendrag har problem med
övergödning, och uppnår inte god ekologisk status.
• Valloxen har sämre status än kommunens andra sjöar och
vattendrag (otillfredsställande ekologisk status), och är i stort
behov av åtgärder som minskar föroreningsbelastningen.
• Grundvattenförekomster har god status enligt vattenmyndigheten, och det är viktigt att arbeta för att bibehålla
denna status.
• Uppsalaåsen och Östunaåsen utgör stora och värdefulla grundvattenmagasin, som dock är sårbara för föroreningar och
därför har behov av skydd.
• Det bedöms finnas relativt gott om grundvatten i kommunen,
men enskilda platser eller enskilda fastigheter kan ändå ha
brist på grundvatten. Kunskapen om grundvattnets kvalitet är
otillräcklig.
• Många sjöar och vattendrag påverkas av utsläpp från enskilda
avlopp, hur mycket är dock inte klarlagt.
• Utsläpp från dagvatten påverkar främst Knivstaån och
Valloxen, och belastningen riskerar att öka med den ökande
exploateringen i tätorterna.
• Knivsta reningsverk påverkar Knivstaån-Lövstaån genom att
utgöra en betydande del av vattenflödet i ån.

Knivsta reningsverk har god rening, men eftersom utsläppet från
reningsverket under delar av året utgör en stor del av vattenflödet i ån
kan reningsverket ändå påverka vattenkvaliteten i ån. När Knivsta och
Alsike tätorter växer ökar också belastningen på reningsverket och
därmed mängden renat avloppsvatten som släpps ut i ån.
Enskilda avlopp kan påverka både ytvatten och grundvatten. Många
enskilda avlopp har fortfarande mycket dålig rening, och hur mycket
de påverkar sjöar och vattendrag beror på hur nära vattendragen de
ligger. Sannolikt är många av Knivstas sjöar och vattendrag påverkade
av utsläpp från enskilda avlopp, t.ex. Valloxen, Storån, KnivstaånLövstaån och Mälaren. Många enskilda avlopp består av infiltrationsanläggningar, vilket innebär att avloppsvattnet går ned i marken till
grundvattnet. Infiltrationsanläggningar som inte fungerar tillräckligt
väl riskerar att förorena grundvattnet lokalt med bakterier och näringsämnen. Detta är främst ett problem för fastighetsägaren själv eller för
grannar eftersom närliggande enskilda vattentäkter kan påverkas.
Dagvatten innehåller både näringsämnen och miljöfarliga ämnen, som
kommer ut i sjöar och vattendrag om dagvattnet inte renas tillräckligt.
I Knivsta kommun är det framförallt Pingla ström-Knivstaån och
Valloxen som påverkas av utsläpp från dagvatten, eftersom det främst
är i tätorterna som de hårdgjorda ytorna som ger upphov till dagvatten
finns.
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Figur 7.
Ytvattenförekomster och
deras ekologiska status.
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Figur 8.
Grundvattenförekomster och
deras status.
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Bebyggelseutveckling
Knivsta är en av Sveriges snabbast växande kommuner, och VAförsörjningen påverkas av och påverkar bebyggelseutvecklingen.
Huvuddelen av den nya bebyggelsen uppförs i tätorterna Knivsta och
Alsike, men det finns också ett bebyggelsetryck på landsbygden.
Eftersom VA-försörjningen och bebyggelseutvecklingen går hand i
hand är VA-planeringen starkt kopplad till översiktsplaneringen.
Bebyggelseutveckling i Knivsta och Alsike
Idag domineras Knivsta och Alsike av småhusbebyggelse som villor
och radhus, men den bebyggelse som tillkommer består i större
utsträckning av flerbostadshus. En tätare bebyggelse i tätorterna ger
en effektivare användning av infrastrukturen för VA-försörjning
samtidigt som det också ställer högre krav på dagvattenhanteringen.
En förutsättning för en kostnadseffektiv och långsiktigt hållbar VAinfrastruktur i tätorterna är att det finns en förutsägbarhet i
planeringen, dvs. en tydlig strategi för tätortens utveckling. En
kostnadseffektiv utbyggnad av infrastrukturen för VA i Knivsta och
Alsike ger större ekonomiskt utrymme för VA-utbyggnad på
landsbygden. En balans mellan VA-utbyggnad för ny bebyggelse i
tätorten och VA-utbyggnad på landsbygden ger en bättre VAekonomi.

Figur 9. Nya bostäder. Foto: Knivsta kommun.

Bebyggelseutveckling på landsbygden
Den nya bebyggelsen utanför tätorten tillkommer antingen som
enstaka hus i områden med samlad bebyggelse utan detaljplan eller
som nya detaljplaner med ett större antal nya fastigheter, i anslutning
till befintlig bebyggelse eller fristående. Detta kan leda till att
kommunen får ansvar för att bygga ut allmänt vatten och avlopp i fler
områden. I samband med detaljplanering tas ett helhetsgrepp på VAförsörjningen, vilket gör det möjligt att ta hänsyn till kommunens
ansvar för VA-utbyggnad på ett genomtänkt sätt. Detta kräver dock att
VA-frågan hanteras väl i planbesked och tidigt i detaljplaneprocessen.
Vid förtätning med enstaka hus utan detaljplan är det svårare att
förutse när kommunens ansvar för utbyggnad av allmänt VA infaller.
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•
Slutsatser
Effekterna av Knivstas bebyggelseutveckling på VA-försörjningen är:
• Expansionen av bebyggelsen i tätorterna Knivsta och Alsike
där VA-försörjningen är relativt kostnadseffektiv att bygga ut
ger ett bättre ekonomiskt underlag för VA-investeringar på
landsbygden. Ett större VA-kollektiv gör det också lättare att
finansiera investeringar, eftersom det är fler som delar på
kostnaderna.
• Kapaciteten i ledningsnätet på vissa sträckor inom tätorten
behöver utökas, vilket innebär omläggning av vatten- och
avloppsledningar och de kostnader som detta för med sig.
• Den mängd renat avloppsvatten som reningsverket har
tillstånd för att släppa ut i Knivstaån kommer sannolikt att
överskridas inom några år, vilket eventuellt kan begränsa
bebyggelseutvecklingen fram till dess att en ny lösning för
Knivstas avloppshantering finns på plats.
• Exploatering av naturmark i anslutning till Knivsta och Alsike,
och därmed ökat antal hårdgjorda ytor, ger ökade mängder
dagvatten till Knivstaån och Valloxen. Detta ställer högre krav
på rening av dagvattnet för att klara miljökvalitetsnormerna för
vatten.
• Ökade mängder dagvatten ställer också högre krav på
planeringen för att klara skyfall och minska risken för
översvämningar.
• Förtätning i områden med samlad bebyggelse på landsbygden
kan resultera i att fler områden omfattas av krav på att
kommunen inrättar allmänt VA.

•

•

•
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En oförutsägbar utveckling såväl i tätorten som på
landsbygden ger ökade kostnader för VA-försörjningen,
eftersom investeringarna i den nödvändiga infrastrukturen då
inte kan göras i rätt ordning eller med tillräcklig
framförhållning.
Ett stort bebyggelsetryck innebär ett stort tryck på den
personal som ska arbeta med planering och genomförande av
investeringar och åtgärder kopplade till VA-försörjningen,
vilket kan påverka den kommunala organisationens förmåga
att hantera de krav som den nya bebyggelsen ställer på såväl
VA-försörjningen som annan infrastruktur.
Rutiner och processer för planering med koppling till såväl
VA-försörjning som andra infrastrukturfrågor behöver
förbättras och tydliggöras om den kommunala organisationen
långsiktigt ska klara det höga bebyggelsetrycket.
Vatten och avlopp är en av flera infrastrukturinvesteringar som
krävs för ny bebyggelse, och i många fall kan andra
investeringar i såsom gator/vägar och parkeringar innebära
högre kostnader än för VA. Det är viktigt att ta hänsyn till
detta i planeringen, annars försvåras inte bara bebyggelseutvecklingen utan också VA-planeringen.

Faktorer som styr VA-planeringen
Mål med VA-försörjningen
Lagar och regler
Ansvar för VA-försörjningen
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Mål med VA-försörjningen

I strategin för vatten och avlopp i Knivsta kommun finns också
handlingsplaner för att uppnå visionen, inom fokusområdena Allmänt
VA, Enskilt VA, Kretslopp och Dagvatten. Dessa handlingsplaner har
fungerat som utgångspunkt för framtagande av VA-planen.

Grunden för VA-planeringen är målet att säkerställa en hållbar VAförsörjning. Detta har preciserats för Knivsta kommun i den vision för
VA år 2020 som finns i strategin för vatten och avlopp i Knivsta
kommun, antagen av kommunfullmäktige år 2012 (se faktaruta
nedan).
FAKTARUTA. Vision för VA i Knivsta kommun år 2020:
•

Alla kommuninvånare har en hög medvetenhet om
sambandet mellan vatten, avlopp och miljö.

•

Alla kommuninvånare har en trygg dricksvattenförsörjning
med avseende på kvalitet och kvantitet.

•

Allt avloppsvatten i kommunen avleds och renas så optimalt
som möjligt med avseende på hälsa, miljö och
genomförbarhet.

•

Allt dagvatten i kommunen berikar i stället för belastar
miljön.

•

Kommunen har en hög servicegrad och ett kostnadseffektivt
utförande av kommunala VA-tjänster.

•
•

Figur 10. Målet är att alla sjöar och vattendrag i Knivsta kommun ska ha
god ekologisk status.

Alla sjöar och vattendrag i kommunen har god ekologisk
status.

FAKTARUTA.
FN:s globala mål för hållbar utveckling, nr 6:
Säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för
alla.

Kommunen har kretsloppsanpassade VA-system, där
näringsämnen i avloppsvattnet återförs till produktiv mark
och övriga tillgängliga resurser utnyttjas på ett så miljö- och
resurseffektivt sätt som möjligt.
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så att detta uppnås, bl.a. genom detaljplaner. Kommunen beslutar
också om bygglov i enlighet med plan- och bygglagen.

Lagar och regler

Vattenförsörjning och avloppshantering berörs av många olika lagar
och regler. De viktigaste beskrivs nedan:
•

•

•

EU:s ramdirektiv för vatten anger vad EU-länderna minst ska
klara vad gäller vattenkvalitet och tillgång på vatten. Fem
vattenmyndigheter ansvarar för genomförandet av vattendirektivet i Sverige och kartlägger vattnets status, tar fram
miljökvalitetsnormer för vatten och åtgärdsprogram för att
förbättra vattenstatusen. De åtgärder som kommunerna ska
genomföra är bl.a. VA-planering, skydd av vattentäkter, tillsyn av
enskilda avlopp och detaljplanering och bygglov med hänsyn till
miljökvalitetsnormerna för vatten.
Miljöbalken reglerar allt utsläpp av avloppsvatten, med
utgångspunkt i begreppet hållbar utveckling. Lagen anger att
avloppsvatten ska renas och tas om hand så att inte olägenheter
för människors hälsa eller miljön uppstår. Resurshushållning är
också en viktig princip i miljöbalken, vilket bl.a. innebär
kretslopp av näringsämnen från avlopp. Alla vattentäkter omfattas
även av miljöbalken. Om en vattentäkt har förorenats av
omkringliggande verksamhet kan tillsynsmyndigheten ställa krav
på att orsaken till problemen ska åtgärdas.
Plan- och bygglagen innehåller bestämmelser om planering av
mark och vatten och om byggande. Mark- och vattenområden ska
användas för de ändamål för vilka områdena är mest lämpade.
Bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
med hänsyn till bl.a. möjligheter till god vattenförsörjning och
avloppshantering. Kommunen är skyldig att planera bebyggelsen
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•

Enligt lagen om allmänna vattentjänster är kommunen
skyldig att ansvara för vatten- och avloppsförsörjningen om
denna av hälso- eller miljöskäl behöver lösas i ett större
sammanhang. I dessa områden upprättar den kommunala VAhuvudmannens verksamhetsområden. Lagen regelerar också
förhållandet mellan fastighetsägaren och VA-huvudmannen, och
ansvarsfördelningen dem emellan.

•

Livsmedelsverkets författningssamling redovisar via
dricksvattenföreskrifterna krav på bl.a. beredning, distribution,
egenkontroll, provtagningsregler, åtgärder vid kvalitetsförsämring
och kvalitativa gränsvärden för dricksvatten från vattenverk som
levererar mer än 10 m3/dag eller som försörjer fler än 50
personer. Levereras dricksvattnet som en del av en kommersiell
eller offentlig verksamhet gäller dock dricksvattenföreskrifterna
oavsett hur lite vatten som produceras.

•

Anläggningslagen gäller för gemensamhetsanläggningar för
vatten och avlopp, dvs. anläggningar för flera hushåll, som inte
ägs och drivs av den kommunala VA-huvudmannen.
Anläggningslagen anger under vilka förutsättningar det går att
bilda en gemensamhetsanläggning och hur processen ska gå till.

Den enskildes ansvar
Alla enskilda kommuninvånare har naturligtvis också ett ansvar för att
dennes sätt att leva inte ger oacceptabla följder för människors hälsa
eller för miljön. Detta gäller i hög grad även vatten- och
avloppsförsörjningen:

Ansvar för VA-försörjningen

Alla som bor och verkar i Knivsta kommun har ett gemensamt ansvar
för att se till att vi har en god dricksvattenförsörjning och avloppshantering. Hur ansvaret fördelar sig beskrivs närmare nedan.
Kommunens ansvar
Kommunen har många roller och olika ansvarsomoråden när det
gäller vatten och avlopp, både som verksamhetsutövare och som
myndighet. Kommunens ansvar och hur ansvaret fördelas på olika
delar i kommunens organisation beskrivs i figur 11.

Figur 11. Kommunens ansvar för vatten och avlopp.

32

•

Den som äger en fastighet innanför verksamhetsområdet för
kommunalt vatten och avlopp är skyldig att betala de avgifter som
fastställts av kommunfullmäktige, samt att följa VA-huvudmannens bestämmelser om VA-installationer och om vad som
inte får tillföras till avloppssystemet. Det är också den enskilde
som ansvarar för att ansluta sin fastighet till det allmänna VAsystemet.

•

Den som äger en fastighet utanför verksamhetsområdet för
kommunalt vatten och avlopp ansvarar för att fastigheten har en
vatten- och avloppsförsörjning som uppfyller de krav som ställs i
lagstiftningen, t.ex. att regelbundet kontrollera sin enskilda
dricksvattenbrunn och avloppsanläggning så att olägenhet för
människors hälsa och miljö inte uppstår, samt att avloppsanläggningen har tillstånd.

•

Utanför verksamhetsområde för allmänt dagvatten är det den
enskilde som har ansvar för att avvattna sin egen fastighet och för
att dag- och dränvatten från den egna fastigheten inte ger olägenheter för omkringliggande fastigheter.

Plan för de allmänna VA-anläggningarna
Dricksvatten
Avloppshantering
Återföring av näring
Ledningsnät
Bebyggelseutveckling och exploatering
Åtgärder
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rening. Roslagsvatten genomför redan idag provtagning i Knivstaån,
men kommunen planerar att starta upp ett större provtagningsprogram
som kommer att ge en tydligare bild av bl.a. reningsverkets påverkan
på Knivstaån.

Inledning

Nedan beskrivs hur de allmänna VA-anläggningarna, dvs. det om
ligger inom det befintliga verksamhetsområdet för allmänt VA, ska
utvecklas och förbättras framöver.

Knivstas och Alsikes höga befolkningstillväxt gör att Knivsta reningsverk överskrider sitt tillstånd om bara några år. Det är därför akut att
få till ett nytt tillstånd och arbeta med att få till en hållbar lösning för
Knivstas avloppsrening. Huvudinriktningen är anslutning till Käppala
reningsverk på Lidingö via Märsta, men utbyggnad av befintligt
reningsverk utreds också.

Dricksvatten

Dricksvattenförsörjningen för Knivsta och Alsike tätorter fungerar
väl. Den kritiska frågan är dock reservvattenförsörjning, eftersom det
idag endast finns en ledning för dricksvatten mellan Märsta och
Knivsta. Norrvatten som levererar dricksvatten till Knivstavatten
arbetar med en lösning för reservvattenförsörjningen. Uppsala
kommun arbetar med skapa ökad redundans i sitt dricksvattenförsörjningssystem, och det finns goda möjligheter till samarbete
mellan Knivsta och Uppsala kommuner.

Vassunda reningsverk, med tillhörande ledningsnät, är i behov av
renovering. Hur och när detta ska genomföras beror av utvecklingsoch VA-utbyggnadsplaner för Vassunda, se Plan för utbyggnad av
allmänt VA. Reningsverket i Västersjö, som Knivstavatten tagit över
av Västersjö VA-samfällighet, ska byggas ut. I samband med att
dricksvattenförsörjningen för Lagga utreds bör även avloppshanteringen i området ses över.

Dricksvattenförsörjningen i Lagga kyrkby fungerar i dagsläget, men
har höga driftskostnader och ingen kapacitet för tillkommande
bebyggelse. Den behöver därför ses över. Med utgångspunkt i den
utvecklingsstrategi för Lagga med omnejd som ingår i kommande
översiktsplan för Knivsta kommun byggs antingen en förbättrad lokal
vattenförsörjning, eller också förses Lagga med dricksvatten från
tätorten via en överföringsledning från Alsike. I övrigt görs de
upprustningar i systemet för dricksvattenförsörjning som behövs för
att upprätthålla en jämn och säker drift.

Återföring av näring från avlopp

Enligt miljöbalken har alla verksamhetsutövare, inkl. VA-huvudmannen, ett ansvar att hushålla med naturresurser. I Sverige är den
viktigaste resursen i avloppsvattnet näringen (även om andra resurser
som energi och organiskt material också kan vara viktiga) och det är
därför viktigt att skapa system för säker återföring av denna näring till
produktiv mark.

Avloppshantering

År 2014 gjordes investeringar i Knivsta reningsverk, vilket gör att
verket idag fungerar väl och generellt har låga utsläppsvärden.
Recipienten Knivstaån är dock mycket liten, och reningsverkets
utsläpp kan därför påverka vattenkvaliteten trots en mycket god

Slammet från Knivsta reningsverk håller mycket god kvalitet med lågt
innehåll av föroreningar jämfört med slam från andra svenska
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reningsverk. Reningsverket är också certifierat enligt ReVAQ. I
dagsläget går slammet till deponitäckning, och att skapa ett system för
återföring av slammet är en viktig åtgärd som Knivstavatten nu
arbetar med.

tätorterna ska kunna säkerställas på ett kostnadseffektivt och hållbart
sätt krävs en god framförhållning i planeringen och att områden
planeras och byggs ut i rätt ordning. Därför behövs också en tydlig
utvecklingsstrategi för tätorten.

Ledningsnät

VA-försörjningen behöver hanteras tidigare och tydligare i den
fysiska planeringen än vad som sker idag, och det finns därför behov
av förbättrade rutiner för planbesked och detaljplanering.

Bebyggelseutvecklingen i Alsike gör att kapaciteten i VA-ledningarna
till Alsike behöver byggas ut. Klimatförändringar och ändringar i
kraven vad gäller dimensionering av dagvattenledningar gör att en
bedömning av dagvattennätets kapacitet i tätorterna behöver göras. I
pumpstationer genomförs den upprustning som krävs för att
upprätthålla en säker och jämnt drift.

Ekonomi

En översyn av taxorna för alla kommuner som är med i Roslagsvatten
pågår, vilket kan leda till att förändringar behöver göras i taxans
struktur och nivå. Knivstavatten står inför stora investeringar som inte
kan undvikas, t.ex. de investeringar som behöver göras i samband
med att reningsverket närmar sig maxgränsen för sin kapacitet, vilket
kommer att påverka brukningstaxan.

Behovet av åtgärder på privata och allmänna spillvattenledningsnät
behöver utredas, inklusive åtgärder på befintliga och nya anslutningar
på spillvattennätet, t.ex. vad gäller. felkopplingar av spillvatten på
dagvattennätet och utläckage/inläckage samt bräddningar. I samband
med detta bör en plan för minskning av ovidkommande vatten till
reningsverket tas fram.

Anläggningtaxan påverkas av utbyggnaden av allmänt VA, se avsnitt
Plan för utbyggnad av allmänt VA. Ekonomin beskrivs också i
avsnittet Konsekvenser av VA-planens genomförande.

Attunda räddningstjänst har reviderat sina riktlinjer för dimensionering av brandvattenförsörjning. Dricksvattenledningsnätets
kapacitet för att klara riktlinjerna behöver därför gås igenom, men
innan detta kan genomföras behöver ansvaret för brandvattenförsörjningen ses över, och tydliggöras.

Handlingsplan med åtgärder

På nästföljande sidor listas åtgärder enligt de behov som identifierats
inom ramen för planen för de allmänna VA-anläggningarna. Motiv till
åtgärden samt tidplan och ansvarig listas också (KNIVAB =
Knivstavatten AB, SUN = Samhällsutvecklingsnämnden, BMN =
Bygg- och miljönämnden, RVAB = Roslagsvatten AB).

Bebyggelseutveckling och exploatering

Den snabba bebyggelseutvecklingen i Knivsta och Alsike tätorter
ställer krav på utbyggnad av VA-anläggningarnas kapacitet, både vad
gäller ledningsnät och reningsverk. För att VA-försörjningen i
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Aktivitet
Ta fram en löpande
tio-årsplan för
driftåtgärder

Uppföra reservvattenlösning för tätorterna
Undersöka möjligheter
att samarbeta med
Uppsala kring dricksvattenredundans
Utreda långsiktig
vattenförsörjning för
Lagga kyrkby, inkl. ev.
behov av vattenskyddsområde
Utreda behov av
skydd för vattentäkten
i Vassunda, om den
ska finnas kvar.
Utreda antal ytterligare personer som är
möjliga att ansluta till
reningsverket
Utreda möjligheten att
ansluta till Käppala
reningsverk
Verka för att få ett
utökat tillstånd för
Knivsta reningsverk
Skapa system för
återföring av slam till
åkermark

Motiv
Skapa en långsiktig
framförhållning och
säkerställa att förebyggande underhåll
genomförs i god tid.
Säkerställa god
reservvattenförsörjning
Öka möjligheterna till
redundans i dricksvattenförsörjningen

Tidplan
2018

20202025
2018

Norrvatten/
KNIVAB
KNIVAB/
Norrvatten

Möjliggöra önskad
utveckling i Lagga,
minska driftskostnader
och minimera risk för
vattenkvalitetsproblem.
Minimera risk för problem
med vattenkvaliteten i
Vassunda.

2018

KNIVAB

Säkerställa tillräcklig
framförhållning för
bebyggelseplaneringen

2017

KNIVAB/
SUN

Säkerställa kapacitet för
avloppshantering med
planerad bebyggelseutveckling
Säkerställa reservalternativ för tillräcklig
avloppsreningskapacitet
Utnyttja resurserna i
avloppet på bästa sätt.

2018

KNIVAB/
SUN

2018

KNIVAB

2018

KNIVAB

2022

Ansvarig
KNIVAB

Aktivitet
Utbyggnad av VAkapacitet i Alsike
Ta fram plan för uppgradering av avloppssystemet i Vassunda
Utreda behovet av
åtgärder på privata
och allmänna spillvattenledningsnät
Bedöma dagvattennätets kapacitet i
tätorterna
Ta fram plan för
minskning av ovidkommande vatten till
reningsverket
Se över ansvar för
brandvattenförsörjning.
Se över samarbetsavtalet mellan Knivsta
kommun och
Roslagsvatten
Förbättra rutiner för
hantering av VAförsörjning i
detaljplanering
Ta fram en tydlig
utvecklingsstrategi för
tätorten Knivsta och
Alsike.

KNIVAB

Motiv
Säkerställa kapaciteten
för planerad ny
bebyggelse i tätorten
Säkerställa säker drift på
sikt.

Tidplan
2018

Ansvarig
KNIVAB

2022*

KNIVAB

Minska risken för läckage/
bräddning av föroreningar
från spillvattnet via
ledningsnätet
Minska risken för
översvämning.

2019

BMN/
KNIVAB

2019

KNIVAB

Minska belastningen på
reningsverket och
effektivisera reningen.

2017

KNIVAB

Säkerställa tydligt ansvar
och genomförande av
åtgärder
Säkerställa att ansvarsfördelningen är tydlig, och
att kostnadsfördelningen
har stöd i lagstiftning.
Säkerställa att VA-frågor
hanteras tillräckligt tidigt i
detaljplaneprocessen.

2017

SUN/
KNIVAB

2017

SUN/RVA
B

2017

SUN

Möjliggöra en kostnadseffektiv och hållbar
utbyggnad av VAförsörjningen i tätorten.

I ÖP,
2017

SUN

*Åtgärden kopplar till utvecklingen i Vassunda, och VA-utbyggnad där, se avsnitt
Plan för utbyggnad av allmänt VA.
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Genomförande av VA-utbyggnaden
Vad innebär VA-utbyggnaden för berörda fastighetsägare?
Åtgärder
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men dessa ingår inte i VA-utbyggnadsplanen eftersom fokus är att
åtgärda de befintliga områden där kommunen behöver ta ansvar för
VA-försörjningen. Antal nyexploateringar påverkar dock tidplanen för
utbyggnad av allmänt VA i befintliga områden.

Inledning

Nedan beskrivs kommunens bedömning av vilka områden som har
behov av allmänt VA och tidplan för utbyggnad av allmänt VA till
dessa områden.

Eftersom utbyggnaden av allmänt VA till ny bebyggelse i Knivsta
tätort i allmänhet går med ekonomiskt överskott, medan utbyggnaden
av allmänt VA på landsbygden i allmänhet går med ekonomiskt
underskott ger en balans mellan utbyggnad i nyexploateringar i
tätorten och utbyggnad på landsbygden en bättre VA-ekonomi..
Exempel på några utbyggnadsprojekt i tätorten under perioden 20172024 är:
• Södra Ar, verksamheter
• Östra gärdet, ca 200 lägenheter
• Ängby IP, bostäder
• Centrum för idrott och kultur
• Margaretahemmet
• Kölängen förskola
• Sågen, ca 220 lägenheter
• Centrala Ängby
• Alsike Nord etapp 2, ca 3000 lägenheter

Hur har utbyggnadsplanen tagits fram?

I enlighet med kommunens VA-strategi har alla områden med en
samlad bebyggelse om 15 hus eller fler gåtts igenom i arbetet med att
ta fram en VA-utbyggnadsplan. Med samlad bebyggelse menas
områden där det är högst 80-100 m mellan husen.
Områdenas behov av allmänt VA (i enlighet med lagstiftningen, se
faktaruta) för befintlig bebyggelse har bedömts utifrån kriterierna:
• Möjlighet att lösa dricksvatten enskilt
• Möjlighet att lösa avlopp enskilt
• Påverkan från enskilda avlopp på omgivningen.
Hänsyn har också tagits till andel permanentboende i respektive
område, samt till kommande nybyggnation som redan är planerad.
Efter bedömningen av behovet har en tidplan för utbyggnad av
allmänt VA tagits fram, där hänsyn också tagits till vilken teknisk
lösning som bedöms vara mest lämplig, hur bebyggelsetrycket ser ut
och övrig fysisk planering. En utförligare beskrivning av
prioriteringsgrunderna och processen för framtagande av planen för
utbyggnad av allmänt VA ges i bilaga 2.

De befintliga områdena har delats in i tre olika typer:
• Utbyggnadsområden: uppfyller 6§ LAV och tidplan för VAutbyggnad anges i VA-planen
• Utredningsområden: risk för uppfyllelse av 6 § LAV med
befintlig eller ny bebyggelse, men närmare utredning krävs
innan detta avgörs.

Utökning av verksamhetsområdet för allmänt VA och utbyggnad av
VA-anläggningar sker också i hög utsträckning i nyexploateringar,

38

•

Områdena anges i tabell 1, och på kartan i figur 12. I bilaga 3 beskrivs
alla utbyggnadsområden närmare. Områdenas exakta avgränsning har
inte definierats, utan kartan anger områdets ungefärliga gränser. Inför
beslut om verksamhetsområde kommer en noggrann utredning av
exakt vilka fastigheter som ska ingå i VA-utbygganden att göras.
Utgångspunkten är att samtliga utbyggnadsområden ska förses med
både allmänt dricksvatten och spillvatten, men eventuellt behov av
undantag måste utredas inför beslut om verksamhetsområde. Behov
av allmän dagvattenhantering ska alltid utredas.

Bevakningsområden: inte aktuella för utbyggnad av kommunalt
VA i dagsläget, men hålls under särskild uppsikt för att säkerställa att behov inte uppstår utan att beredskap för detta finns.
Särskilda rutiner för ny bebyggelse ska följas i dessa områden.

När ny kunskap tillkommer, i samband med utredningar av
utredningsområden eller på annat sätt, kan tidplanen för VAutbyggnad komma att revideras. Tidplanen ska gås igenom inför
nästa revidering av VA-planen, som ska ske senast år 2020.

Den ekonomiska konsekvensen av utbyggnad är i dagsläget svår att
bedöma mer än mycket översiktligt. Kostnadstäckningen för
utbyggnad med nuvarande VA-taxa, dvs. hur stor del av kostnaderna
för utbyggnad som täcks av intäkter från anläggningsavgifter för
fastigheterna i utbyggnadsområdet, beskrivs med fyra olika klasser:
Klass 1 = Bra kostnadstäckning, Klass 2 = Acceptabel kostnadstäckning, Klass 3 = Kostnadstäckning beror på okända parametrar,
t.ex. exploateringsgrad, och kan inte bedömas i dagsläget, Klass 4 =
Känd dålig kostnadstäckning.

FAKTARUTA: Kommunens skyldighet att ordna vatten och avlopp
enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster
6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön
behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en
viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten
eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns
kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning.

Utgångspunkten för anläggningsavgiften är att den ska täcka
utbyggnad av ledningar inom området, samt fastighetens del i övriga
anläggningar som förser den med vatten och avlopp, såsom överföringsledningar, vattenverk och reningsverk. För den totala VAekonomin är det gynnsamt med exploateringar som ger bra kostnadstäckning (klass 1) och ger en budget i balans. Inget av VAutbyggnadsområdena bedöms dock ge denna kostnadstäckning, utan
endast nyexploateringar i tätorten. I de områden som ger acceptabel
kostnadstäckning enligt klass 2 bedöms intäkterna täcka kostnaderna
för att bygga ut ledningsnätet inom området.

Totalt har 8 utbyggnadsområden, 6 utredningsområden och 22
bevakningsområden identifierats. För att kunna ta sitt ansvar och
bygga ut allmänt VA på ett kostnadseffektivt sätt behöver kommunen
ha en tydlig strategi för bebyggelseutveckling på landsbygden.

Utbyggnadsområden

Utbyggnadsområden är områden där kommunen redan idag bedöms
ha ansvar för VA och därför förväntas bygga ut allmänt VA.
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Tabell 1. Områden med befintlig bebyggelse i Knivsta kommun
i vilka allmänt VA ska byggas ut.
Område

Prioritering
1

Översiktlig
tidplan för
utbyggnad*
2017-2021.

Gamla
Alsike**

2

2017-2021

Jansberg*

3

2022-2026

Spakbacken/
Östuna
by**
Lagga
kyrkby**
Västra
Alsike/
Ekeby**
Vassunda
/Edeby

4

Haknäs

Nor**

Teknisk lösning

Ekonomi

Anslutning till befintligt
allmänt system i Knivsta
tätort
Anslutning till befintligt
allmänt system i Alsike
tätort
Lokal lösning

Klass 2

2022-2026

Lokal lösning eller
anslutning till befintligt nät
i Knivsta

Klass 3

5

2022-2026

Klass 3

6

2027-2031

Utökande av befintligt
verksamhetsområde*
Anslutning till befintligt
allmänt system i Alsike

7

2027-2031

Klass 4

8

2032-2036

Utökande av befintligt
verksamhetsområde i
Vassunda. Anslutning till
befintliga lokala anläggningar eller överföringsledning till Knivsta.
Lokal lösning eller
anslutning till överföringsledning i Vassunda
(beroende på val av
lösning för Vassunda).

Utredningsområden

I utredningsområden behöver frågan om kommunens skyldighet att
ordna allmänt VA utredas ytterligare, eftersom tillräckligt underlag
för bedömning av behovet idag saknas. Prioriteringsordning för
utredning har satts utifrån bebyggelsetryck/planer på ny bebyggelse
och områdens storlek. Om utredningen visar att det finns behov av
allmänt VA kommer VA-utbyggnadsplanen att revideras och området
läggas in i den. Utredningarna ska vara genomförda inför revidering
av VA-planen år 2020. Utredningsområden listas i tabell 2 nedan samt
visas på karta i figur 12. De beskrivs också mer utförligt i bilaga 3.

Klass 3

Klass 4

För att underlätta och effektivisera utredningarna av behovet av
allmänt VA i dessa områden behöver rutiner/former för utredningarna
tas fram. Den information som framkommer i utredningarna bör
samlas och tillgängliggöras i kommunens GIS-system. Former för hur
detta ska göras tas fram efter att kommunens nya GIS-system finns på
plats

Klass 3

Klass 4

* VA-utbyggnad ska påbörjas inom tidsintervallet.
**VA-utbyggnad kräver ny detaljplan för området.
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Tabell 2. Områden i Knivsta kommun för vilka behovet av
allmänt VA behöver utredas. Utredningarna ska vara
färdigställda senast år 2020 (inför revidering av VA-planen).
Område

Kommentar

Kvarnbol

Prioritetsordning för
utredning
1

Eda

2

Området har många fastigheter, men
andelen permanentboende är relativt låg
och endast ett fåtal hushåll har utsläpp
av WC-avlopp, eftersom huvuddelen har
slutna tankar eller torrtoaletter.

Bevakningsområden

Knivsta är en kommun med högt bebyggelsetryck. Områden med
samlad bebyggelse som ännu inte har behov av allmänt VA kan
utveckla ett behov om bebyggelsen ökar utan att tillräcklig hänsyn tas
till möjligheten att lösa vatten och avlopp. Därför utgör alla områden
över 15 hus i samlad bebyggelse bevakningsområden (som inte är
utbyggnads- eller utredningsområden), där områdets utveckling vad
gäller ny bebyggelse och VA-försörjning regelbundet följs upp. I
bevakningsområden gäller också särskilda rutiner för bygglov, se
avsnitt Plan i väntan på allmänt. Alla bevakningsområden listas i
tabell 3 nedan, samt visas på karta i figur 12. Dessutom beskrivs de
mer utförligt i bilaga 3.

Området har relativt många fastigheter
men har fortfarande karaktär av
fritidshusområde, och behovet av
förbättrad VA-försörjning med avseende
på hälsa och miljö är okänt i dagsläget.

Halmby

3

Område med relativt stort bebyggelsetryck. Utreds i samband med utredning
inför val av VA-lösning för Lagga kyrkby.

Lilla
Älgboda

4

Området har strax under 30 fastigheter,
och lågt bebyggelsetryck. Det ligger i
nära anslutning till Valloxen.

Björksta

5

Området består av flera mindre
bebyggelsegrupper. Det ligger idag i
influensområdet för Arlanda, och ingen
ny bebyggelse tillåts i dagsläget.

Gröndal

6

Utreds inför planering av VA-utbyggnad
för Jansberg.

Information om bevakningsområden behöver samlas och
tillgängliggöras i kommunens GIS-system. Former för hur detta ska
göras tas fram efter att kommunens nya GIS-system finns på plats.

.
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Tabell 3. Områden i Knivsta kommun för vilka ett eventuellt
framtida behov av allmänt VA ska bevakas. Se karta i figur 12
eller bilaga 3 för exakt vilka områden som avses.

Område

Antal bostadshus/ bebyggelse

Rosendal

19 hus

Rosenlund/ Olunda

16 hus samt 2 obebyggda tomter

Område

Antal bostadshus/ bebyggelse

16 hus

Bålstaberg/ Marieberg

20 hus

Rosenlund/
Rickebasta

Fläskbacken

16 hus

Skålsta

19 hus

Grönberg/

15 hus

Trädgårdslund

18 hus, samt en mindre angränsande grupp
bebyggelse med 3 hus

Åttondelen

15 hus

Rökgården
Gurresta

17 hus

Hamre

18 hus, samt tre angränsande grupper
bebyggelse med 13, 3 respektive 2 hus.

Husby-Långhundra

19 hus

Karlslund

18 hus

Kasbytomten

19 hus, samt tre angränsande grupper
bebyggelse med 8, 2 respektive 2 hus.

Krusenberg

Två grupper av hus med 16 respektive 9 hus

Kurvallen

18 hus, samt 2 obebyggda tomter

Källström

21 hus, samt 2 obebyggda tomter

Lagga-Högby

Två grupper av hus med 15 respektive 8 hus

Lill-Tuna

15 hus

Lingsberg

19 hus

Norrström

17 hus, samt två angränsande grupper
bebyggelse med 2 respektive 4 hus

Persborg

21 hus

Genomförande av VA-utbyggnaden

Inför utbyggnad av kommunalt VA kan det finnas behov av att se över
hur bebyggelsen kan utvecklas i det aktuella området och ta fram en
ny detaljplan. Möjlighet till utökad byggrätt, avstyckningar och
nybyggnation ses över i samband med planläggning. Det är i allmänhet avsevärt enklare och mer kostnadseffektivt att bygga ut VA i
planlagda områden, än i områden utan detaljplan. De resurser som
krävs för att planlägga ett område finns dock inte alltid tillgängliga,
och nya former för genomförande av planläggning i VA-utbyggnadsområden behöver därför utvecklas. Möjligheten att genomföra en
kostnadseffektiv VA-utbyggnad i områden utanför detaljplanelagt
område bör också utredas.
Inför VA-utbyggnaden fattar kommunfullmäktige beslut om verksamhetsområde för allmänt VA. Inför detta utreds mer noggrant exakt
vilka fastigheter som har behov av att ingå i verksamhets-området,
och om området har behov av samtliga vattentjänster, dvs. dricksvatten, spillvatten (avloppsvatten från hushåll) och dagvatten.
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Utgångspunkten är att alla VA- utbyggnadsområden har behov av
både dricksvatten och spillvatten, men det kan finnas undantag. Behov
av allmän dagvattenhantering varierar mycket mellan olika områden
och måste alltid utredas noggrant.

samtliga andra områden på så sätt att det är motiverat att ta ut en
särtaxa för VA-utbyggnaden. Detta innebär att alla som ansluter sig
till allmänt VA betalar avgift enligt samma taxa (avgiftens storlek
varierar dock med avseende på bl.a. tomtstorlek och vilka vattentjänster som avses), och gemensamt och solidariskt inom VAkollektivet finansierar utbyggnaden.

Kommunens ansvar för att ordna allmänt VA kan lösas på olika sätt.
Antingen kopplas området via en överföringsledning till befintligt
VA-nät i tätorten eller också försörjs området av en lokal vattentäkt
och ett lokalt reningsverk. Knivsta kommun och Roslagsvatten
bedriver också utvecklingsarbete för att se om mer kretsloppsanpassade avloppssystem kan tillämpas i utbyggnadsområden, och en
risk- och nyttoanalys med avseende på denna tekniklösning ska
genomföras, i enlighet med miljöbalkens hänsynsregler (se faktaruta
nedan). En ytterligare beskrivning av detta utvecklingsarbete finns i
bilaga 4). Vilken tekniklösning som väljs för respektive område
avgörs av Knivstavatten/ Roslagsvatten med utgångspunkt i vad som
är miljömässigt och långsiktigt ekonomiskt mest fördelaktigt.

Berörda fastighetsägare får alltid information i god tid innan utbyggnaden av allmänt VA påbörjas i deras område. Information ges både
via utskick och vid informationsmöten. Det kan också finnas behov av
att utveckla nya former för information och dialog i samband med
VA-utbyggnad, t.ex. i form av vandringar genom området där VAhuvudmannen och de boende tillsammans kan komma fram till hur
VA-utbyggnaden kan genomföras så smidigt som möjligt (som
förebild finns de s.k. översvämningsvandringarna som genomförts i
Karlstad). Det finns behov av att ta fram ett tydligt informationsmaterial till fastighetsägare som beskriver vad en anslutning till
allmänt VA innebär.

FAKTARUTA: Ur Miljöbalkens hänsynsregler (2 kap)

Innan en fastighet ansluter sig till allmänt VA ska detta anmälas till
Knivstavatten/Roslagsvatten. Rutiner för att se till att informationen
om vilka fastigheter som ansluter sig till allmänt VA kommer till
miljöenheten bör tas fram, så att tillsyn av avloppshanteringen i VAutbyggnadsområden underlättas.

5 § Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla
med råvaror och energi
6 § För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller
vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att
ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för
människors hälsa och miljön.

Vad innebär VA-utbyggnaden för berörda
fastighetsägare?

För att ansluta sin fastighet till kommunalt vatten- och avlopp betalar
fastighetsägaren en så kallad anläggningsavgift, som är till för att
täcka kostnaden för att ta del av anläggningar och huvudledningar för

VA-utbyggnaden finansieras av de anläggningsavgifter som de
fastighetsägare som ansluter sig till kommunalt VA måste betala. Det
bedöms inte finnas något område i Knivsta kommun som avviker från
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vatten- och avlopp samt utbyggnad av de servisledningar som ansluter
till fastigheten. Anläggningsavgiften är en engångsavgift och varierar
beroende på hur många ändamål (dricksvatten; spillvatten; dagvatten)
man ansluter till, antal bostadsenheter samt tomtstorleken. Avgiften
ska betalas när Roslagsvatten meddelat förbindelsepunkt (dvs. den
punkt som reglerar ansvarsförhållandet mellan Roslagsvatten och
fastighetsägaren), vilket sker när ett område är färdigutbyggt,
besiktigat och godkänt. Om man har svårt att betala anläggningsavgiften kan man under visa förutsättningar få hjälp med en
avbetalningsplan av Roslagsvattens kundtjänst.

Handlingsplan med åtgärder

På nästföljande sidor listas åtgärder enligt de behov som identifierats
inom ramen för planen för utbyggnad av allmänt VA. Motiv till
åtgärden samt tidplan och ansvarig listas också (KS = Kommunstyrelsen, SUN = Samhällsutvecklingsnämnden, KNIVAB =
Knivstavatten AB, BMN = Bygg- och miljönämnden).
Aktivitet
Inrättande av
verksamhetsområde enligt plan
för VA-utbyggnad
Ta fram modell för
hur utredningar av
utredningsområden ska
genomföras
Utreda behov av
allmänt VA i
utpekade
utredningsområden
Utreda former för
planläggning av
VA-utbyggnadsområden

Brukningsavgiften är en periodisk avgift som alla fastighetsägare
anslutna till allmänt vatten och avlopp betalar. Den är till för att täcka
kostnader för drift och underhåll. Storleken på både anläggnings- och
brukningsavgift bestäms i Knivstas kommunfullmäktige.
Enligt lagstiftningen kan en fastighetsägare ha rätt till ersättning för
onyttigbliven enskild VA-anläggning när allmänt VA byggs ut till
fastigheten. Om ersättning utgår, och ersättningens nivå, beror av
anläggningens typ, ålder, skick och vilka kostnader fastighetsägaren
haft för anläggningen. En bedömning görs alltid i varje enskilt fall.
Om ett område planläggs inför VA-utbyggnaden kan det innebära en
möjlighet för fastighetsägare i området att stycka av sin tomt, om det
tidigare varit VA-förhållandena som begränsat möjligheten. En
bedömning måste dock alltid göras i varje enskilt fall.

Gå igenom aktuell
information om
bevakningsområden

Alla berörda fastighetsägare får information om planerna för VAutbyggnad i sitt område i god tid, och löpande under processen med
VA-utbyggnad.
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Motiv
Säkerställa att
kommunen tar sitt
ansvar för att inrätta
allmänt VA
Effektivisera
utredningarna av
behov av allmänt VA
för områdena
utpekade i tabell 2.
Säkerställa att
kommunen tar sitt
ansvar för att inrätta
allmänt VA
Underlätta planläggning i områden
med behov av planläggning där en tydlig
exploatör saknas.
Säkerställa att
kommunen tar sitt
ansvar för att inrätta
allmänt VA.

Tidplan
Enligt
tidplan i
tabell 1

Ansvarig
KS

2018

SUN

Färdigställt
2020*

SUN

2018

SUN

En gång
per år

SUN

Aktivitet
Utreda möjlighet till
kostnadseffektiv
VA-utbyggnad
utanför detaljplanelagt område
Genomföra en
nytto- och
riskanalys för
införandet av
källsorterande
avloppslösningar i
VA-utbyggnadsområden
Förbättra GISunderlag för
utrednings- och
bevakningsområden

Ta fram
informationsmaterial till
fastighetsägare
som ska anslutas
till kommunalt VA
Se över möjligheten
att hitta nya former
för information till
och dialog med
fastighetsägare
som beröras av VAutbyggnad.

Motiv
Underlätta VAutbyggnad där
möjlighet till/ behov
av planläggning
saknas.
Ta fram underlag för
eventuellt beslut om
att gå vidare med att
pröva källsorterande
avloppslösningar i ett
pilotområde (se
också bilaga 4).

Tidplan
2017

Ansvarig
KNIVAB

2019

SUN/
KNIVAB

Underlätta
uppföljningen av
utrednings- och
bevakningsområden, och
förenkla uppföljning
och revidering av
VA-planen.
Ytterligare tydliggöra
för berörda
fastighetsägare vad
anslutning till
kommunalt VA
innebär för dem
Ytterligare underlätta
kommunikationen
med berörda
fastighetsägare, och
öka delaktigheten i
VA-utbyggnaden.

2018

Aktivitet
Ta fram rutiner för
information om
anslutningar till
allmänt VA

Ta fram riktlinjer för
bedömning om
behov av
verksamhetsområde för
dagvatten
Ta fram en tydlig
strateg iför
bebyggelseutveckling på
landsbygden i ÖP

SUN/BMN

Motiv
Underlätta
miljötillsynen i
utbyggnadsområden
och säkerställa att
alla fastigheter har
godkänd
avloppslösning
Säkerställa att
allmänna dagvattenanläggningar byggs
ut där behov finns.

Tidplan
2018

Ansvarig
BMN/
KNIVAB

2019

SUN/
KNIVAB

Säkerställa att
kommunen kan ta sitt
ansvar för att bygga
ut allmänt VA på ett
så kostnadseffektivt
sätt som möjligt.

2017

SUN

*Områden ska utredas inför revidering av VA-planen senast år 2020.

2018

KNIVAB

2018

KNIVAB/
SUN
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Figur 12.
Utbyggnadsområden (röda),
utredningsområden (blåa),
bevakningsområden (gröna).
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Plan i väntan på allmänt VA
Tillsyn och krav på avloppsanläggningar
Bygglov och detaljplanering
Gemensamhetsanläggningar
Information och kommunikation
Åtgärder
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Inledning

I detta avsnitt beskrivs hur vattenförsörjningen och avloppshanteringen ska hanteras i planerade VA-utbyggnadsområden i väntan
på allmänt VA, samt i utredningsområden och bevakningsområden.
Bebyggelseutveckling med koppling till VA-försörjningen diskuteras
också. Vilka områden som är utbyggnads-, utrednings- respektive
bevakningsområden anges i föregående avsnitt, Plan för utbyggnad av
allmänt VA.

Tillsyn och krav på avloppsanläggningar i
utbyggnadsområden, utredningsområden och
bevakningsområden
Alla fastigheter behöver en fungerande dricksvattenförsörjning och
avloppshantering, även under tiden man väntar på utbyggnad av
allmänt VA. Om allmänt VA ska byggas ut inom en snar framtid är
det dock inte rimligt att ställa alltför hårda krav på de enskilda
avloppen. Därför har följande avvägning gjorts för utbyggnadsområden, utredningsområden och bevakningsområden:
•

I normalfallet ställs inga krav på åtgärder av befintliga
enskilda avlopp inom områden som beräknas få kommunalt
VA inom 5 år. Avloppsanläggningar med allvarlig risk för
påverkan på hälsa och miljö måste dock åtgärdas omgående.

•

Inom områden där kommunalt VA bedöms bli aktuellt inom
fem år är utgångspunkten att de enskilda avloppsanläggningar
som byggs endast ska uppfylla normal skyddsnivå med
avseende på miljöskydd. Prövning måste dock ske i varje
enskilt fall.

•

I utredningsområden ställs normalt inga krav på åtgärder av
befintliga enskilda avlopp till dess att utredningen är
färdigställd och områdets behov av allmänt VA samt eventuell
tidplan för VA-utbyggnad har tagits fram. Avloppsanläggningar med allvarlig risk för påverkan på hälsa och
miljö måste dock åtgärdas omgående. Därefter sker tillsyn i
enlighet med vad som gäller för VA-utbyggnadsområden
(enligt ovan), alternativt bevakningsområden (om utredningen
visar att området i dagsläget inte har behov av allmänt VA).

•

I bevakningsområden sker inventering och tillsyn enligt
normal prioritering (se avsnitt Plan för enskilt VA). I tillsynen
kan sådant komma fram som gör att området måste utredas
ytterligare, eller läggas in i VA-utbyggnadsplanen.

Bygglov och detaljplanering i utbyggnadsområden, utredningsområden och
bevakningsområden

En förutsättning för att få bygglov är att det går att lösa vattenförsörjningen och avloppshanteringen på ett tillfredsställande sätt,
även i väntan på kommunal VA-utbyggnad eller i ett område med
samlad bebyggelse och potentiella problem med VA-försörjningen.
Bebyggelseutvecklingen i ett område påverkar också VA-utbyggnaden. Dessa frågor har en stark koppling till översiktsplaneringen
och kommer att föras in i översiktsplanen. Det är viktigt att VA-frågan
hanteras rätt i detaljplanering och bygglov:
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•

•

som rör förhandsbesked/ bygglov eller större exploateringar.
Riktlinjer för exploatering på landsbygden i kommunens
översiktsplan behöver hantera detta.

Utgångspunkten är att kommunen ska vara restriktiv med att
tillåta nybyggnation inom områden som ska förses med
allmänt VA inom tre år till dess att den kommunala VAlösningen finns på plats. Prövning ska dock ske från fall till
fall. Om nybyggnation ändå ska tillåtas i ett sådant område är
en förutsättning att det inte medför en risk att förstärka VAproblem i området, att det inte försvårar en framtida
kommunal VA-utbyggnad eller att det inte finns risk för
belastning på närliggande recipient. I områden med planerad
VA-utbyggnad längre än tre år är utgångspunkten att
nybyggnation kan tillåtas, under förutsättning att en
tillfredsställande enskild VA-lösning kan ordnas fram till att
allmänt VA finns på plats, och att nybyggnationen inte
försvårar VA-utbyggnaden.
Inför prövning av förhandsbesked/bygglov i utbyggnadsområden ska den sökande informeras om planerna gällande
utbyggnad av kommunalt VA, samt vad som gäller med
avseende på anläggningsavgifter och brukningsavgifter för
kommunalt VA, samt vilka tillfälliga avloppslösningar som är
godkända.

•

Vattenförsörjningen är en kritisk fråga, eftersom kännedom
om grundvattnets mängd och kvalitet är låg i många områden.
Rutiner för utredningen av möjlighet till enskild dricksvattenförsörjning i samband med handläggingen av förhandsbesked/
bygglov i bevakningsområden behöver tas fram. I samband
med detta bör också rutinerna för att säkerställa möjligheten
till god avloppshantering i samband med förhandsbesked/
bygglov i bevakningsområden ses över.

•

Inför beslut om planbesked utanför befintligt kommunalt VAverksamhetsområde behöver behov av och möjlighet till
allmän VA-försörjning utredas noggrant. Rutiner för detta
behöver tas fram.

Gemensamhetsanläggningar i VAutbyggnadsområden, utredningsområden och
bevakningsområden

•

Om man ska tillåta nybyggnation i utredningsområden
behöver hänsyn tas till pågående VA-utredning. En rutin för
hur förhandsbesked/bygglov ska hanteras i utredningsområden
behöver tas fram.

Inför utbyggnad av allmänt VA ser Roslagsvatten över ev. befintliga
gemensamhetsanläggningar för VA i området tillsammans med
samfällighetsföreningen som driver anläggningen för att gemensamt
komma överens om hur anläggningarna ska hanteras i samband med
VA-utbyggnaden.

•

I bevakningsområden kan ytterligare bebyggelse medföra att
området får behov av allmänt VA, och VA-situationen måste
därför beaktas med stor noggrannhet i samband med ärenden

Utgångspunkten är att nya gemensamhetsanläggningar för VA inte
ska byggas i VA-utbyggnadsområden, utan att utbyggnaden ska ske
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genom att bygga en allmän anläggning direkt. Om det finns intresse i
ett område av att bygga en gemensamhetsanläggning i väntan på
allmänt VA ska detta samrådas med Roslagsvatten, för att utreda
förutsättningarna för detta och så att anläggningen håller den standard
som krävs för övertagande.

Aktivitet
Ta fram rutin för
förhandsbesked/
bygglov i VAutredningsområden
Omarbeta riktlinjerna
för exploatering på
landsbygden i
översiktsplanen

I utredningsområden bör gemensamhetsanläggningar inte byggas
innan utredningen är färdigställd, och beslut om framtida VAförsörjning för området är fattat. I bevakningsområden bör samråd ske
med Roslagsvatten och kommunen innan en gemensamhetsanläggning
för VA byggs, för att säkerställa att den håller tillräckligt god standard
och inte försvårar områdets framtida utveckling.

Ta fram rutin för att
utreda möjlighet till
dricksvattenförsörjning
och avloppshantering
vid förhandsbesked/
bygglov i bevakningsområden
Ta fram rutiner för
utredning av VAförsörjning i ärenden
om planbesked
Utreda former för VArådgivning

Information och kommunikation

Det är viktigt att fastighetsägare får information om vad som gäller i
områden som väntar på utbyggnad av allmänt VA. Ett informationsmaterial behöver tas fram för att säkerställa detta.
Enligt kommunens VA-strategi ska VA-rådgivning införas i
kommunen. VA-rådgivning kan underlätta mycket för fastighetsägare
i områden som väntar på anslutning till kommunalt VA. Mer
information om VA-rådgivning finns i avsnittet Plan för enskilt VA.

Ta fram informationsmaterial till fastighetsägare om anslutning
till allmänt VA
Ta fram informationsmaterial till fastighetsägare om vad som
gäller i väntan på
allmänt VA

Handlingsplan med åtgärder

Nedan listas åtgärder enligt de behov som identifierats inom ramen för
planen i väntan på allmänt VA. Motiv till åtgärden samt tidplan och
ansvarig listas också (, SUN = Samhällsutvecklingsnämnden,
KNIVAB = Knivstavatten AB, BMN = Bygg- och miljönämnden).
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Motiv
Förbättra underlag för
beslut om bygglov i VAutrednings-områden.

Tidplan
2017

Ansvarig
BMN/ SUN

Säkra att bebyg-gelsen
på lands-bygden
utvecklas så hållbart
som möjligt, bl.a. med
avseende på VAförsörjningen.
Säkerställa att ny
bebyggelse får tillfredsställande VA-försörjning,
och att bevakningsområden inte får behov
av allmänt VA utan att
detta utretts.
Säkra god och
kostnadseffektiv VAförsörjning för ny
bebyggelse.
Ge stöd till fastighetsägare i hur VA-frågan
ska lösas, bl.a. i väntan
på allmänt VA.
Öka tydligheten mot
fastighetsägare i VAutbyggnadsområden om
vad som gäller.
Öka tydligheten mot
fastighetsägare i VAutbyggnadsområden om
vad som gäller.

2017

SUN

2018

BMN/ SUN

2017

SUN

2020

SUN

2018

KNIVAB

2018

BMN

Plan för enskilt VA
Enskilt dricksvatten
Enskilda avlopp
Återföring av näring
Gemensamhetsanläggningar
Bebyggelseutveckling
Information och stöd till fastighetsägare
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Inledning

Havs- och vattenmyndigheten har hösten 2016 tagit fram ett förslag
till ny lagstiftning vad gäller enskilda avlopp med syfte att
effektivisera kommunernas tillsyn av enskilda avlopp och öka åtgärdstakten, som kan komma att förändra kommunens tillsynsarbete på
detta område. Eftersom detta förslag inte antagits, bygger dock planen
enligt nedan på gällande lagstiftning

I detta avsnitt beskrivs hur vattenförsörjningen och avloppshanteringen ska hanteras för de fastigheter som även i framtiden
kommer att ha enskild VA-försörjning. Särskilda riktlinjer gäller för
bevakningsområden, se avsnitt Plan i väntan på allmänt VA.

Enskilt dricksvatten

En översiktlig kartläggning av grundvattenresurserna i kommunen
visar att det finns relativt gott om grundvatten i kommunen i stort. Det
kan dock finnas enskilda områden utan tillräckligt med grundvatten
för att klara dricksvattenförsörjningen. Information om grundvattnets
kvalitet är också bristfällig. Kunskapen om grundvattnet i kommunen
och den enskilda vattenförsörjningen behöver således öka.

Det finns dock ett behov av att ta fram ett tydligare mål för tillsynen
och åtgärdstakten, och vilket mål för tillsynen som är rimligt i
förhållande till vad som är en hållbar åtgärdstakt för de enskilda
avloppen bör därför ses över. Vilka resurser som krävs för att uppnå
detta mål och vilka nyckeltal som ska användas för uppföljning av
målet behöver också tas fram.

De lite större enskilda vattentäkterna (som försörjer fler än 50
personer, eller producerar mer än 10 m3/dygn) har idag inte ett
tillräckligt skydd. Att inrätta vattenskyddsområden för dessa
vattentäkter bedöms vara alltför komplicerat för att vara genomförbart. Det finns dock möjligheter att förbättra vattentäkternas skydd
genom skrivningar i kommunens lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter (enligt en modell som tagits fram av Länsstyrelsen i
Västra Götaland), och en utredning om detta bör tas fram.

Det finns också behov av att göra en översyn av i vilka områden som
normal respektive hög skyddsnivå är utgångspunkten för krav på de
enskilda avloppsanläggningarna. Översynen behöver göras med
utgångspunkt i miljökvalitetsnormerna för nästa vattenförvaltningscykel, och gärna i samverkan med grannkommuner.
Överföringen av information från miljöenhetens ärendehanteringssystem till kommunens GIS-system bör förbättras. Detta behöver ses
över i samband med att kommunens nya GIS-system tas i bruk.

Tillsyn av enskilda avlopp

Tillsyn av enskilda avlopp är, och kommer att fortsätta vara, ett
fokusområde för kommunens tillsynsarbete. Prioriteringen av de
områden i vilka tillsynen ska genomföras kommer även
fortsättningsvis att utgå från vattendragens ekologiska status och
miljökvalitetsnormerna för vatten.
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kostnader för investering, drift och underhåll. Det är dock mycket
viktigt att gemensamhetsanläggningarna anläggs med tillräckligt god
standard och att ansvar för drift och underhåll är tydligt.

Återföring av näring från enskilda avlopp

Kommunen arbetar just nu med att skapa ett system för återföring av
toalettvatten från slutna tankar. En anläggning för behandling av
toalettvattnet planeras vara färdigställd senast våren 2017. När en
anläggning finns på plats finns möjlighet att ställa krav på att nya
enskilda avlopp ska vara kretsloppsanpassade. Riktlinjer för
kretsloppsanpassning av de enskilda avloppen ska därför tas fram.

Erfarenhet från andra kommuner visar att det ofta krävs aktivt arbete
från kommunen för att mer än enstaka gemensamhetsanläggningar ska
byggas. I dagsläget finns inte resurser inom Knivsta kommun för att
arbeta med detta. En strategi för hur kommunen ska arbeta med
gemensamhetsanläggningar i områden som inte omfattas av
kommunens ansvar för att inrätta allmänt VA bör därför tas fram.

De ca 30-tal fosforfällor som finns i enskilda avloppsanläggningar i
kommunen behöver tömmas vartannat år och fyllas på med nytt
filtermaterial. Det använda fosforfiltermaterialet är hushållsavfall.
Fosforfiltermaterialet innehåller kalk och fosfor, och bör återföras till
åkermark. Kommunen arbetar just nu med att ta fram ett system för
omhändertagande och återföring av fosforfiltermaterial till åkermark.

Riktlinjer för gemensamhetsanläggningar i bevakningsområden finns i
avsnittet Plan i väntan på allmänt VA.

Bebyggelseutveckling och exploatering

Minireningsverk producerar ett fosforrikt slam som har ungefär
samma egenskaper som slammet från ett kommunalt reningsverk. Till
följd av detta, och på grund av att mängderna än så länge är mycket
små, bedöms det inte vara rimligt att skapa ett särskilt system för
återföring av minireningsverksslam. Slammet från minireningsverk
kommer därför även i fortsättningen att köras till Märsta, tillsammans
med slam från enskilda slamavskiljare, och därifrån transporteras i
ledning till Käppala reningsverk på Lidingö. Ca 70 % av slammet från
Käppala reningsverk återförs till åkermark.

En välfungerande dricksvattenförsörjning och avloppshantering är
avgörande för all bebyggelse, och det är viktigt att möjligheten till god
VA-försörjning utreds ordentligt innan nybyggnation tillåts. Särskilt
dricksvattenförsörjningen kan vara kritisk, eftersom grundvattnets
mängd och kvalitet varierar mellan olika fastigheter och kunskap om
enskilt dricksvatten idag saknas i många områden.
Det är mycket viktigt att frågan om vatten och avlopp hanteras väl i
handläggningen av förhandsbesked/bygglov, för att säkerställa att all
ny bebyggelse får en god VA-försörjning. Detta är också en
avgörande del i prövningen av markens lämplighet för bebyggelse.
Tidigare har miljöenheten fått remisser om förhandsbesked/bygglov,
och därmed haft möjlighet att bedöma möjligheten till vatten- och
avloppsförsörjning. Möjligheten att återinföra denna rutin bör ses
över. Rutinerna för överföring av information från Roslagsvattens

Gemensamhetsanläggningar för VA

Gemensamhetsanläggningar för VA ger fördelar i form av färre
utsläppspunkter för avlopp jämfört med en avloppsanläggning på
varje fastighet, vilket underlättar kontroll och tillsyn. Gemensamhetsanläggningar kan också ge fördelar för fastighetsägarna genom lägre

53

remissvar om förhandsbesked/bygglov till miljöenheten bör också ses
över. Ytterligare beskrivning av handläggning av förhandsbesked/
bygglov i bevakningsområden finns i avsnittet Plan i väntan på
allmänt VA.

av vakuumtoaletter och uppsamling av toalettvattnet i sluten tank. Det
bedöms dock finnas behov av fler, och en god möjlighet till detta är
att installera demonstrationsanläggningar i kommunens egna
fastigheter med enskilt VA. Möjligheten till detta ska ses över.

Detaljplanering utanför verksamhetsområdet för allmänt VA kräver
alltid en noggrann VA-utredning i ett tidigt skede. Det är också viktigt
att VA-hanteringen ingår i beslutsunderlaget i samband med beslut
om planbesked (se avsnittet Plan i väntan på allmänt VA).

I samband med att nya system för återföring av toalettvatten från
slutna tankar och fosforfiltermaterial till åkermark tas fram bör
informationsmaterial om avloppsfraktioner från enskilda avlopp
uppdateras.

Information och stöd kring enskilt VA

Handlingsplan med åtgärder

Även om enskilda VA-anläggningar är mindre tekniskt komplicerade
än större anläggningar behöver fastighetsägare mycket råd och stöd i
val av ny anläggning eller förbättring av befintlig anläggning.

Nedan listas åtgärder enligt de behov som identifierats inom ramen för
planen för enskilt VA. Motiv till åtgärden samt tidplan och ansvarig
listas också (SUN = Samhällsutvecklingsnämnden, KNIVAB =
Knivstavatten AB, BMN = Bygg- och miljönämnden).

Miljöenheten är tillsynsmyndighet och får därför endast ge råd i
begränsad omfattning. Det finns därför behov av en VA-rådgivningsfunktion som är skild från myndighetstillsynen, och som kan bistå
fastighetsägare med enskilt VA. Det finns idag många kommuner som
har inrättat VA-rådgivning, och formerna för denna skiljer sig åt
mellan kommunerna. Under vilka former VA-rådgivning för
fastighetsägare i Knivsta kommun bäst bedrivs behöver utredas.
Eftersom kommunen är relativt liten kan det vara fördelaktigt att
upprätta VA-rådgivning i samarbete med grannkommuner eller i
samarbete med de andra kommunerna inom Roslagsvatten, och
möjligheten till detta ska belysas i utredningen.

Aktivitet
Ta fram strategi för att
skydda större enskilda
vattentäkter
Ta fram mål och nyckeltal för måluppföljning för
ökad tillsyn och ökad
åtgärdstakt för enskilda
avlopp
Ta fram plan för att öka
kunskapen om enskild
dricksvattenförsörjning i
kommunen.

Inför val av avloppslösning är det värdefullt att få möjlighet att se bra
exempel på installerade avloppsanläggningar. Det finns idag en
demonstrationsanläggning för enskilt avlopp på Eda lägergård i form
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Motiv
Säkerställa vattenkvaliteten långsiktigt i
större enskilda
vattentäkter
Säkerställa en
långsiktigt hållbar
åtgärdstakt för de
enskilda avloppen

Tidplan
2019

Ansvarig
BMN

2017

BMN

Säkerställa god
enskild vattenförsörjning

2019

SUN

Aktivitet
Göra en översyn av
områden för normal
respektive hög
skyddsnivå för enskilda
avlopp

Skapa en rutin för
informationsöverföring
från miljöenhetens
ärendehanteringssystem
till kommunens GISsystem
Ta fram ett system för
återföring av toalettvatten från slutna tankar
till åkermark
Ta fram ett system för
omhändertagande och
återföring av fosforfiltermaterial.
Ta fram riktlinjer för krav
på kretsloppsanpassade
enskilda avlopp
Ta fram rutin för
hantering av VA i förhandsbesked om bygglov
och se över möjligheten
att återinföra remisser av
till miljöenheten
Ta fram strategi för
gemensamhetsanläggningar i områden
som inte har behov av
allmänt VA

Motiv
Uppdatera krav på
enskilda avlopp i
enlighet med nya
miljökvalitetsnormer
och åtgärdprogram
från vattenmyndigheten
Tillgängliggöra aktuell
information om
enskilda avlopp för
VA-planeringen och
den fysiska
planeringen
Möjliggöra återföring
av näring från enskilda
avlopp till åkermark

Tidplan
2017

Ansvarig
BMN

2018

BMN

2017

SUN

Säkerställa byte av
fosforfiltermaterial och
möjliggöra återföring
av näring till åkermark.
Öka återföringen av
näring från enskilda
avlopp till åkermark.
Säkerställa god
vattenförsörjning och
avloppshantering för
ny bebyggelse

2018

SUN

2017

BMN

2018

BMN

Tydliggöra kommunens förhållningssätt till
och arbete med
gemensamhetsanläggningar för VA

2020

SUN

Aktivitet
Se över rutin för
informationsöverföring
från Roslagsvattens
remissvar m.a.p.
förhandsbesked/bygglov
till miljöenheten
Utreda möjligheten till nya
demonstrationsanläggningar för enskilt
avlopp, i kommunala
fastigheter med enskilt
VA
Utreda former för VArådgivning

Uppdatera informationsmaterial om avloppsfraktioner från enskilda
avlopp
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Motiv
Underlätta det
förvaltningsövergripande VAarbetet

Tidplan
2017

Ansvarig
BMN

Underlätta för
fastighetsägare att
välja bra enskilda
avloppsanläggningar

2019

Kommunfastigheter,
i
samverkan
med BMN

Ge stöd till fastighetsägare som ska
anlägga enskilt avlopp,
och öka åtgärdstakten
för enskilda avlopp och
minska risken för
avloppsrelaterade
miljöproblem
Säkerställa att
fastighetsägarnas
hanterar sina avloppsanläggningar rätt i
förhållande till de nya
systemen för återföring
av avloppsfraktioner till
åkermark

2020

SUN

2018

SUN

Plan för dagvattenhantering
Bebyggelseutveckling, exploatering och planering
Drift och skötsel av dagvattenanläggningar
Förbättring av befintlig dagvattenhantering
Åtgärder
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Inledning

Drift och skötsel av dagvattenanläggningar

Nedan beskrivs översiktligt vilka åtgärder som behövs för att förbättra
dagvattenhanteringen. En särskild dagvattenplan kommer att tas fram
för kommunen, där arbetet med dagvatten beskrivs mer utförligt.

För att fungera väl även långsiktigt måste drift och skötsel av
dagvattenanläggningarna genomföras på ett bra sätt. Samtidigt som
dagvattendammar renar dagvattnet är de också viktiga för biologisk
mångfald och rekreation, och därför behöver ansvar för drift och
skötsel fördelas mellan Knivstavatten/Roslagsvatten och kommunens
samhällsutvecklingsnämnd som har ansvar för parker och offentliga
platser. Ansvarsfördelningen kommer att regleras i samband med att
en dagvattenplan för kommunen tas fram.

Bebyggelseutveckling, exploatering och
planering

Ju mer hårdgjorda ytor, såsom tak och vägar, som byggs desto mer
vatten rinner av från marken istället för att infiltrera ner i jorden och
fylla på grundvattnet. Det gör att det vid kraftiga regn finns ökad
risk för översvämningar och erosion, en risk som ökar i takt med
klimatförändringarna. Allt eftersom Knivsta kommun utvecklas och
förtätas måste man aktivt arbeta för att förebygga problem, framför
allt genom att vid nybyggnation arbeta för att förhindra att dagvatten
uppkommer genom att minimera antalet hårdgjorda ytor och se till
att vatten fördröjs eller infiltreras lokalt, samt aktivt arbeta för att
minska potentiella föroreningskällor. För att klara miljökvalitetsnormerna för vatten och inte riskera att försämra vattendragens
ekologiska och kemiska status är det viktigt att minimera
föroreningstransporten i dagvatten från ny bebyggelse.

Förbättring av befintlig dagvattenhantering

Eftersom en stor del av dagvattnet från Knivsta och Alsike i dagsläget
går ut orenat i Knivstaån eller Valloxen behöver behovet av och
möjligheten till rening av dagvattnet ses över. Detta kommer att göras
i samband med att en dagvattenplan för kommunen tas fram.

Handlingsplan med åtgärder

På nästa sida listas åtgärder enligt de behov som identifierats ovan.
Motiv till åtgärden samt tidplan och ansvarig listas också (SUN =
Samhällsutvecklingsnämnden, KNIVAB = Knivstavatten AB).

Även om hanteringen av dagvatten i detaljplaneringen har
förbättrats de senaste åren behöver arbetet med dagvatten i den
fysiska planeringen utvecklas ytterligare. Det är viktigt att
dagvattenfrågorna hanteras tidigare och tydligare i planprocessen än
vad som sker idag. Dagvatten måste hanteras på alla planeringsnivåer, från översiktsplan via detaljplan till bygglov och genomförande. Kommunen måste avsätta tillräckliga resurser för att arbeta
fram en bra och väl genomarbetad dagvattenplan.
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Aktivitet
Implementera
användandet av
skyfallskarteringen
som underlag i
planbesked och
markanvisningar
Ta fram en
dagvattenstrategi

Ta fram en
dagvattenplan

Ta fram skötselplan
för befintliga
dagvattenanläggningar
Ta fram en
dagvattenhandbok för
förvaltningen
Ta fram en klimatanpassningsplan

Motiv
Förhindrar bebyggelse på
översvämningskänsliga
platser.

Tidplan
2017

Ansvarig
SUN

Klargör kommunens
ställningstaganden vad
gäller dagvattenhantering
och förenklar arbetet med
dagvatten i den fysiska
planeringen.
Ger förutsättningar att
klara de ambitioner som
ställs upp i dagvattenstrategin, samt förenklar
arbetet med dagvatten i
den fysiska planeringen
och i befintlig bebyggelse.
Säkerställer
anläggningarnas
långsiktiga funktion.

2017

SUN

2018

SUN

2018

SUN/
KNIVAB

Tydliggör ansvar och
roller, och förenklar arbete
med genomförandet av
dagvattenplanen
Säkerställer att
kommunens arbete med
bl.a. dagvatten anpassas
till klimatförändringar, och
minskar risken för höga
kostnader till följd av
otillräcklig
klimatanpassning.

2019

SUN

2019

SUN
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Genomförande, uppföljning och revidering
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Genomförande

En ekonomisk plan för kommande investeringar behöver tas fram av
såväl Knivstavatten som Knivsta kommun.

Samtliga åtgärder som finns med i VA-planen har tydligt utpekat
ansvar och tydligt angiven tidplan. Ansvarig nämnd eller funktion
inom kommunens organisation behöver införliva åtgärder utpekade i
VA-planen i sin budget- och verksamhetsplanering samt följa upp att
åtgärderna genomförs enlig tidplan. Samhällsutvecklingsnämnden har
ett övergripande ansvar för VA-planens genomförande.

Uppföljning och revidering av VA-planen

Det händer mycket i både Knivsta kommun och i omvärlden, och det
är därför inte möjligt att ta fram en VA-plan som sedan ligger helt
fast. VA-planen utgör en grund för kommunens VA-planering, och är
ett levande dokument som löpande behöver ses över och uppdateras.

Finansiering

Huvuddelen av VA-planen finansieras av avgifter:
• Investeringar i befintliga allmänna VA-anläggningar
finansieras av brukningsavgifter enligt VA-taxan.
• Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp finansieras av
anläggningsavgifter enligt VA-taxan.
• Arbetet med miljötillsyn, t.ex. tillsyn av enskilda avlopp,
finansieras av avgifter enligt taxan för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område.
• System för återföring av avloppsfraktioner från enskilda
avlopp till åkermark finansieras av avgifter enligt avfallstaxan.

Genomförandet av de åtgärder som beskrivs i VA-planen ska följas
upp minst en gång per år genom en årlig rapport till Samhällsutvecklingsnämnden och Knivstavatten. Vid behov presenteras
uppföljningen också för kommunens andra nämnder och styrelser.
Den aktuella versionen av VA-planen gäller till år 2020, och ska
därefter revideras.
Det löpande arbetet med VA-planeringen och uppföljning och
revidering av VA-planen genomförs av en kontorsövergripande
arbetsgrupp där VA-strateg, Roslagsvattens kommunansvarige för
Knivsta, översiktsplanerare samt representanter för miljöenheten,
planenheten och bygglovsenheten ingår.

För att kunna genomföra VA-planen på ett bra sätt krävs också
finansiering från skattekollektivet. Underlagsutredningar och
framtagande av rutiner och liknande behöver finansieras av skatter.
VA-planeringen kommer därför att behöva ett tillskott av skattemedel
för genomförandet av VA-planen.
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Konsekvenser av VA-planens genomförande
Bedömning av konsekvenser
Miljökonsekvenser
Sociala konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser
Konsekvenser för kommunens arbete
Uppfyllelse av kommunens VA-strategi
Slutsatser
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Tabell 4. Hur VA-planen bidrar till klara miljökvalitetsnormerna för vatten
(vattenförekomster med endast en mycket liten del inom Knivsta kommun ej
medtagna)
Vattenförekomst Ekologisk status/
Åtgärder i VA-planen som
Miljökvalitetsnorm
bidrar till förbättrad status
Lövstaån,
Måttlig ekologisk
Dagvattenplan för förbättrad
uppströms
status/ God ekologisk dagvattenhantering från
Valloxen
status 2021
tätorterna
Lövstaån,
Måttlig ekologisk
Utredning av framtida
nedströms
status/ God ekologisk avloppshantering för tätorten
Valloxen
status 2021
Utredning av behov av
åtgärder på spillvattennätet för
att minska läckage
Utbyggnad av allmänt VA till
Gamla Alsike och Västra
Alsike/Ekeby
Utredning av behov av allmänt
VA för Lilla Älgboda
Dagvattenplan för förbättrad
dagvattenhantering från
tätorterna
Storån*
Måttlig ekologisk
Utbyggnad av allmänt VA till
status/ God ekologisk Spakbacken/Östuna by
status 2021
Utredning av behov av allmänt
VA för Halmby
Ökad tillsyn av enskilda avlopp
Fyrisån EdasjönMåttlig ekologisk
Utredning om behov för
Norrsjön
status/ God ekologisk allmänt VA för Eda
status 2021
Ökad tillsyn av enskilda avlopp
SE663708Måttlig ekologisk
Ökad tillsyn av enskilda avlopp
162263 bäck
status/ God ekologisk
mynnar
status 2021
Almunge/Långsjön

Bedömning av VA-planens konsekvenser

Nedan beskrivs vilka konsekvenser VA-planen bedöms få för
vattenmiljön, miljön ur andra aspekter, socialt och ekonomiskt.

Konsekvenser för vattenmiljön

VA-planen kommer att leda till minskad påverkan på Knivstas
vattendrag och sjöar, och därmed större förutsättningar att klara
miljökvalitetsnormerna för vatten.
Förbättringar av avloppshanteringen i tätorten, t.ex. genom åtgärder
på ledningsnätet och åtgärder för att minska bräddningar och
investeringar i den framtida avloppsreningen för tätorten, kommer
att minska belastningen av föroreningar framförallt till Knivstaån.
Arbete med att förbättra dagvattenhanteringen kommer att minska
föroreningsbelastningen på Pingla ström och Knivstaån, till viss
mån också Valloxen. Förbättrad avloppshantering i Vassunda ger
minskade utsläpp till Alasjön, och Garnsviken.
Planen för utbyggnad av allmänt VA har den största potentialen att
minska föroreningsbelastningen till sjöar och vattendrag. Utbyggnad
av allmänt VA i Nor ger lägre utsläpp till Valloxen, medan utbyggnad
i gamla Alsike och västra Alsike ger minskad belastning på Knivstaån. Valloxen har otillfredsställande ekologisk status, och minskade
utsläpp till sjön från avlopp är viktigt för att förbättra sjöns status.
Utbyggnad i Spakbacken/Östuna ger minskad risk för påverkan från
avlopp på grundvattnet i Östunaåsen/Stockholmsåsen. Hur åtgärderna
i VA-planen påverkar möjligheterna att klara miljökvalitetsnormerna
för vatten sammanfattas i tabell 4 nedan.

*Den del av vattenförekomsten som går genom Storåns dalgång och mynnar i
Sävjaån
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Vattenförekomst
Storån**

Valloxen

Mälaren-Ekoln

MälarenSkofjärden

Ekologisk status/
miljökvalitetsnorm
God ekologisk status/
God ekologisk status
2021

Otillfredsställande
ekologisk status/ God
ekologisk status 2021

Måttlig ekologisk
status/ God ekologisk
status 2021
Måttlig ekologisk
status/ God ekologisk
status 2021

Åtgärder i VA-planen som
bidrar till förbättrad status
Utbyggnad av allmänt VA till
Jansberg
Utrening av behov av allmänt
VA för Kvarnbol och Gröndal
Ökad tillsyn av enskilda avlopp
Utbyggnad av allmänt VA till
Nor
Dagvattenplan för förbättrad
dagvattenhantering från
tätorterna

Sociala konsekvenser

Utbyggnad av allmänt VA ger säkrare dricksvattenförsörjning i
områden som har problem med dricksvattnet idag, vilket kan
positiva hälsoeffekter för de boende i dessa områden. Ökad kunskap
om grundvattnets kvalitet generellt i kommunen ger sannolikt
hälsoeffekter även i andra områden, då ett eventuellt behov av
rening av grundvattnet för dricksvatten tydliggörs.
VA-planen kommer att underlätta för boende på landsbygden genom
att tydliggöra hur vatten- och avloppsförsörjningen kommer att
utvecklas, vilket gör det lättare att planera vilka investeringar de
behöver göra i VA-anläggningar eller avgifter.

Utbyggnad av allmänt VA till
Haknäs
Ökad tillsyn av enskilda avlopp
Ökad tillsyn av enskilda avlopp

Den anläggningsavgift som de boende måste betala vid utbyggnad
av allmänt VA kan få konskevenser för boende med små ekonomiska marginaler. Lång framförhållning och tydlig och tidig
information till de boende kan minska risken för negativa
konsekvenser, men de kommer inte att försvinna helt. Det är dock
viktigt att komma ihåg att enskilt VA också medför avsevärda
kostnader.

**Egentligen Tarvsån, men benämns som Storån av vattenmyndigheten

Andra miljökonsekvenser
Återföring av näring från avlopp till åkermark som ersätter konstgödsel ger flera positiva miljöeffekter. Framställning av konstgödsel
är mycket energikrävande, särskilt framställningen av kväve, och
minskad konstgödselanvändning leder således till lägre energiförbrukning. Minskad konstgödselanvändning leder också till minskad
användning av fosfatmineral, som är en ändlig resurs.

Ekonomiska konsekvenser

De största kostnaderna för VA-planens genomförande finansieras av
VA-taxan. Investeringarna i de befintliga allmänna VA-anläggningar
bekostas av brukningsavgifterna, och större investeringar, t.ex. de
investeringar som behöver göras i samband med att reningsverket
närmar sig maxgränsen för sin kapacitet, kommer sannolikt att
påverka brukningstaxan. Dessa investeringar går dock inte att
undvika, med eller utan VA-plan, men en långsiktig ekonomisk
planering minskar risk för höga oförutsedda kostnader senare.

Om VA-ekonomin styr bebyggelseutveckligen utanför tätorten kan
utbyggnaden av allmänt VA leda till förtätning av bebyggelsen där
det saknas kollektivtrafik, vilket leder till fler bilberoende hushåll.
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Detta leder till att kommunen behöver göra andra infrastrukturinvesteringar, t.ex. i parkeringsplatser och vägar, som ibland kan
vara högre än kostnaden för utbyggnaden av allmänt VA. Detta är
viktigt att ha i åtanke när utbyggnadsområden detaljplaneras.

Utöver större investeringar i befintliga VA-anläggningar är det
framförallt planen för VA-utbyggnad som kan påverka VA-taxan.
Utbyggnaden av allmänt VA till ny bebyggelse i Knivsta tätort går i
allmänhet med ekonomiskt överskott, medan utbyggnaden av allmänt
VA på landsbygden i allmänhet går med ekonomiskt underskott (VAutbyggnaden i Alsike har hittills gått plus minus noll). Som tabell 1
(se avsnitt Plan för utbyggnad av allmänt VA) visar är det endast i ett
fåtal områden i VA-utbyggnadsplanen som kostnaden för VAutbyggnad bedöms täckas av anläggningsavgifterna för området. Hur
VA-taxan påverkas av VA-utbyggnadsplanens genomförande beror
därför till stor del på hur balansen mellan nybyggnation i tätorten och
VA-utbyggnad på landsbygden ser ut. Tidplanen för VA-utbyggnaden
har tagit hänsyn till detta.

VA-planen kommer att leda till att fler boende på landsbygden
behöver göra investeringar i sin VA-försörjning, antingen genom att
betala anläggningsavgift för allmänt VA eller genom att åtgärda sin
enskilda avloppsanläggning. Ökad kunskap om brister i enskild
vattenförsörjning kan leda till att boende måste göra investeringar i
sina enskilda brunnar eller i vattenreningsanläggningar. VA-planen
ger dock de boende möjligheter att planera för dessa investeringar
med bättre framförhållning.

Utökade resurser kommer att krävas för den tekniska planeringen som
samhällsutvecklingsnämnden ansvarar för, jämfört med i dagsläget,
för att finansiera de utredningar som krävs för att genomföra de
åtgärder som beskrivs i VA-planen. Det rör främst de utredningar som
beskrivs i Plan för utbyggnad av allmänt VA, men också i Plan i
väntan på allmänt VA och Plan för enskilt VA. Personella resurser
kommer också att krävas för att ta fram rutiner och processer för VAarbetet. Åtgärderna kan också innebära att bygg- och miljönämnden
behöver något ökade kommunbidrag. På sikt kommer dock VAplanen att leda till en resursbesparing vad gäller den tekniska
planeringen, eftersom den ger ett systematiskt och därmed mer
effektivt arbetssätt.

Konsekvenser för kommunens arbete

VA-planens genomförande kommer att kräva ett fortsatt tydligt
förvaltningsövergripande samarbete, där representanter för Roslagsvatten, Samhällsbyggnadskontoret, Miljöenheten, Planenheten och
Byggenheten behöver medverka aktivt. VA-plansgruppen, som tagit
fram VA-planen, bör därför bestå och ges en mer permanent form.
En tydlig VA-plan och ett mer systematiskt arbetssätt vad gäller VAfrågor kommer att underlätta arbetet med detaljplanering och handläggningen av förhandsbesked/bygglov. Men det kommer också att
kräva arbete med att ta fram rutiner för hur VA-frågorna ska hanteras i
dessa ärenden, och tydligare och tidigare samverkan kring VA-frågor i
detaljplaneringen. Förbättrade rutiner för överföring av VA-relaterad
information mellan olika enheter och kontor, och in i kommunens
GIS-system, behöver också tas fram. Sammantaget kommer detta att
leda till en effektivisering av förvaltningens arbete.

Om VA-ekonomin styr bebyggelseutveckligen utanför tätorten kan
utbyggnaden av allmänt VA leda till förtätning där det är ohållbart
att förtäta av andra skäl än VA, t.ex. där det saknas kollektivtrafik.
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Punkt i vision för VA
Kommunen har en hög
servicegrad och ett
kostnadseffektivt utförande
av kommunala VA-tjänster.

Uppfyllelse av kommunens VA-strategi

Kommunens strategi för vatten och avlopp som antogs 2012 är en
viktig utgångspunkt för VA-planen, och det är därför viktigt att se hur
VA-planen uppfyller VA-strategin. Hur VA-planen bidar till att
uppfylla den vision för VA i Knivsta kommun år 2020 som anges i
strategin redovisas i tabell 5.

Alla sjöar och vattendrag i
kommunen har god
ekologisk status.

Tabell 5. VA-planens bidrag till att uppfylla vision för VA år 2020.
Punkt i vision för VA
Uppfyllelse i VA-planen
Alla kommuninvånare har
En rad åtgärder i VA-planen, såväl i plan för
en hög medvetenhet om
allmänt VA som i plan för utbyggnad av
sambandet mellan vatten,
allmänt VA och plan för enskilt VA, syftar till
avlopp och miljö.
att öka information och kommunikation om
VA-frågor till kommunens invånare.
Alla kommuninvånare har
I plan för allmänt VA finns åtgärder som rör
en trygg
reservvattenförsörjning och skydd av vattendricksvattenförsörjning
täkter. I plan för enskilt VA finns åtgärder om
med avseende på kvalitet
ökad kunskap om grundvattnets kvalitet och
och kvantitet.
om skydd av större enskilda vattentäkter.
Utbyggnad av allmänt VA leder till säkrare
dricksvattenförsörjning i dessa områden.
Allt avloppsvatten i
Utbyggnad av allmänt VA bidrar till förbättrad
kommunen avleds och
rening av avloppsvattnet i dessa områden.
renas så optimalt som
Åtgärder i plan för allmänt VA bidrar till förmöjligt med avseende på
bättrad avloppsrening, t.ex. åtgärder för att
hälsa, miljö och
minska ovidkommande vatten till reningsgenomförbarhet.
verket, och åtgärder för att minska bräddning
och felkopplingar. I plan för enskilt VA finns
åtgärder som avser förbättringar av de
enskilda avloppsanläggningarna.
Allt dagvatten i kommunen
Åtgärder i plan för dagvattenhantering bidrar i
berikar i stället för belastar
förlängningen till detta.
miljön.

Kommunen har
kretsloppsanpassade VAsystem, där näringsämnen
i avloppsvattnet återförs till
produktiv mark och övriga
tillgängliga resurser
utnyttjas på ett så miljöoch resurseffektivt sätt som
möjligt.

Uppfyllelse i VA-planen
God VA-planering är en förutsättning för
kostnadseffektiva VA-tjänster. Många
åtgärder avser förbättring av rutiner och
planering som ytterligare förbättrar
kostnadseffektiviteten.
Utbyggnad av allmänt VA bidrar till minskad
föroreningsbelastning på bl.a. Valloxen och
Knivstaån. Dagvatten-åtgärder minskar
belastningen på Knivstaån, liksom åtgärder
för att minska bräddning och felkopplingar.
I VA-planen finns åtgärder som avser både
återföring av slam från reningsverket till
åkermark och återföring av avloppsfraktioner
från enskilda avlopp till åkermark.

I VA-strategin finns också en handlingsplan med åtgärder. Dessa
åtgärder ingår i VA-planen (förutom de som redan är genomförda),
med undantag för följande:
• Framtagande av en policy för inlösen av enskilda
avloppsanläggningar: denna åtgärd finns inte med eftersom en
genomgång tillsammans med jurist har visat att det behövs en
bedömning i varje enskilt fall;
• Undersökning av möjligheten att uppföra en biogasanläggning
vid Knivsta reningsverk: denna åtgärd finns inte med eftersom
en utredning om reningsverkets framtid pågår.
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Bilagor
1. Vattenförekomster i Knivsta kommun
2. Metod för framtagande av VA-utbyggnadsplan
3. Beskrivning av utbyggnads-, utrednings- och
bevakningsområden
4. VA-utbyggnad med källsorterande avlopp
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Bilaga 1: Vattenförekomster i Knivsta kommun
I tabell B1.1 nedan listas alla ytvattenförekomster i Knivsta kommun
klassade av vattenmyndigheten. Deras status och miljökvalitetsnormer
beskrivs också. I tabell B1.2 listas samtliga klassade grundvattenförekomster i Knivsta kommun, med status och miljökvalitetsnorm.

Måttlig ekologisk
status, uppnår ej
god kemisk status
(exkl. kvicksilver)

God ekologisk
status 2027
God kemisk
ytvattenstatus

Övergödning

Lövstaån,
nedströms
Valloxen

Måttlig ekologisk
status, uppnår ej
god kemisk status
(exkl. kvicksilver)

God ekologisk
status 2021
God kemisk
ytvattenstatus

Storån

Måttlig ekologisk
status, uppnår ej
god kemisk status
(exkl. kvicksilver)
Måttlig ekologisk
status, uppnår ej
god kemisk status
(exkl. kvicksilver)

God ekologisk
status 2027
God kemisk
ytvattenstatus
God ekologisk
status 2021
God kemisk
ytvattenstatus

Övergödning,
betydande
påverkan från
reningsverk och
enskilda avlopp
Övergödning,
betydande
påverkan från
enskilda avlopp
Övergödning,
betydande
påverkan från
enskilda avlopp

Fyrisån
Edasjön –
Norrsjön**

Status

Miljökvalitetsnorm

SE663708162263
bäck
mynnar
Almunge
Långsjön
Storån

Måttlig ekologisk
status, uppnår ej
god kemisk status
(exkl. kvicksilver)

God ekologisk
status 2027
God kemisk
ytvattenstatus

God ekologisk
God ekologisk
status, uppnår ej
status
god kemisk status God kemisk
(exkl. kvicksilver)
ytvattenstatus
Vattendrag med endast liten del i Knivsta kommun
Vidboån
Måttlig ekologisk
God ekologisk
status* Uppnår ej
status 2027
god kemisk status God kemisk
(exkl. kvicksilver)* ytvattenstatus

Tabell B1.1. Data om ytvattenförekomster klassade av vattenmyndigheten
Norra Östersjön (källa: VISS).
VattenStatus
MiljökvalitetsMiljöproblem
förekomst
norm
kopplade till VA
Vattendrag
Lövstaån,
uppströms
Valloxen

Vattenförekomst

Sävjaån

Fyrisån
Ekoln Sävjaån
Sävjaån
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Måttlig ekologisk
status
Uppnår ej god
kemisk status
(exkl. kvicksilver)*
Måttlig ekologisk
status, uppnår ej
god kemisk status
(exkl. kvicksilver)
Måttlig ekologisk
status, uppnår ej
god kemisk status
(exkl. kvicksilver)*

God ekologisk
status 2027
God kemisk
ytvattenstatus
2015
God ekologisk
status 2027
God kemisk
ytvattenstatus
God ekologisk
status 2027
God kemisk
ytvattenstatus

Miljöproblem
kopplade till
VA
-

-

Övergödning,
betydande
påverkan från
enskilda avlopp
och urban markanvändning
Övergödning,
betydande
påverkan från
enskilda avlopp
Övergödning,

Övergödning,
betydande
påverkan från
enskilda avlopp

Vattenförekomst
Sjöar
Valloxen

MälarenEkoln***

MälarenSkofjärden***

Status

Miljökvalitetsnorm

Miljöproblem
kopplade till VA

Otillfredsställande
ekologisk status
Uppnår ej god
kemisk status
(exkl. kvicksilver)
Måttlig ekologisk
status
Uppnår ej god
kemisk status
(exkl. kvicksilver)

God ekologisk
status 2021
God kemisk
ytvattenstatus
2015

Övergödning,
betydande
påverkan från
enskilda avlopp

God ekologisk
status 2027
God kemisk
ytvattenstatus

Övergödning,
betydande
påverkan från
enskilda avlopp
och urban markanvändning
Övergödning,
betydande
påverkan från
enskilda avlopp

Tabell B1.2. Grundvattenförekomster i Knivsta kommun, klassade av
vattenmyndigheten (Källa: Viss).

Måttlig ekologisk
God ekologisk
status
status 2027
Uppnår ej god
God kemisk
kemisk status
ytvattenstatus
(exkl. kvicksilver)
**Preliminär vattenförekomst, ingick tidigare i SE663458-161806 SE663458-161806,
*** Preliminär vattenförekomst, ingick tidigare i Mälaren-Lårstaviken SE661828-160253
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Vattenförekomst
Stockholmsåsen-Åslunda

Status
God kemisk
grundvattenstatus, god
kvantitativ
status

Miljökvalitetsnorm
God kemisk
grundvattenstatus
God kvantitativ
status

SE662523162121

God kemisk
grundvattenstatus, god
kvantitativ
status

God kemisk
grundvattenstatus
God kvantitativ
status

SävjaånSamnan

God kemisk
grundvattenstatus, god
kvantitativ
status

God kemisk
grundvattenstatus
God kvantitativ
status

Uppsalaåsen Fredrikslund

God kemisk
grundvattenstatus, god
kvantitativ
status

God kemisk
grundvattenstatus
God kvantitativ
status

UppsalaåsenUppsala

Otillfredsställande
kemisk
grundvattenstatus, god
kvantitativ
status

God kemisk
grundvattenstatus 2027
God kvantitativ
status

Uttagsmöjligheter
Goda eller mycket
goda uttagsmöjligheter i bästa del av
grundvattenmagasin,
storleksordningen 1-5
l/s (ca 80-400 m3/d).
Goda eller mycket
goda uttagsmöjligheter
i bästa del av
grundvattenmagasin,
storleksordningen 1-5
l/s (ca 80-400 m3/d).
Goda eller utmärkta
uttagsmöjligheter i
bästa del av grundvattenmagasin, storleksordningen 5-25 l/s
(ca 400-2 000 m3/d).
Ovanligt goda uttagsmöjligheter i bästa del
av grundvattenmagasin, storleksordningen > 125 l/s (ca
> 10 000 m3/d).
Ovanligt goda uttagsmöjligheter i bästa del
av grundvattenmagasin, storleksordningen > 125 l/s (ca
> 10 000 m3/d).

Bilaga 2: Metod för framtagande av VA-utbyggnadsplan
betydligt till behov av allmänt VA. Områdens klassificering finns
angiven i tabell B2.3.

I arbetet med VA-planen har samtliga områden med mer än 15 hus i
samlad bebyggelse (högst 100 m mellan husen) analyserats. Planen
för utbyggnad av allmänt VA har tagits fram i följande steg:

När det gäller möjligheten att lösa dricksvatten enskilt är kunskapen
om grundvattnets kvalitet otillräcklig i dagsläget. Därför har alla
områden med kända problem med grundvattnets kvalitet fått rött i
klassificeringstabellen, och övriga området fått gult. Detta ger endast
en mycket grov fingervisning, och kunskapen om grundvattnets
kvalitet behöver ökas för att en tillförlitlig bedömning av möjligheten
att lösa dricksvattnet enskilt. Att öka kunskapen om grundvattnets
kvalitet finns med som en åtgärd i VA-planen, och klassificeringen
kommer därför att förbättras i kommande revideringar av VA-planen

1. Behovet av allmänt VA i nuläget och med framtida
bebyggelseutveckling har bedömts för samtliga områden som
uppfyller kriteriet enligt ovan.
2. Utifrån behovsbedömningen har områdena delats in i
utbyggnadsområden, utredningsområden och bevakningsområden.
3. Hur behovet bör uppfyllas har bedömts för utbyggnadsområden.
4. En tidplan för VA-utbyggnaden har tagits fram för
utbyggnadsområdena.

Klassificeringen i grönt, gult och rött är en förenklad modell utan
viktning mellan de olika parametrarna och ska därför endast ses som
en utgångspunkt för bedömning av behov. Arbetsgruppen för VAplanen har vid framtagandet av modellen ansett att det är tillräckligt
att utgå från en sådan modell, eftersom bedömningen av behov efter
en analys utifrån fasta kriterier ändå måste utgå från förvaltningens
kunskap om respektive område och ta hänsyn till varje områdes
förutsättningar.

De olika stegen beskrivs närmare nedan.
1. Bedömning av behov
Bedömningen av områdets behov av allmänt VA har bedömts utifrån
de kriterier som listas i tabell B2.1 nedan. Vilka parametrar som ingår
i respektive kriterium, och hur klassificeringen av de olika områdena
har gjorts framgår också av tabellen.
Klassificeringen av områdena i enlighet med tabell B2.1 är gjord med
följande utgångspunkt: grönt = bidrar inte till behov av allmänt VA,
gult = bidrar måttligt till behov av allmänt VA och rött = bidrar
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Tabell B2.1. Kriterier för bedömning av behov av allmänt VA
Kriterium
Bebyggelse

Ingående parametrar
• Antal hus
• Andel permanentboende

• Grundvattenresurser ytbehov för ett hushåll
• Risk för saltvatten
• Riskområde för radon, uran,
fluorid, arsenik, tungmetaller
• Kända problem med
dricksvatten
Möjlighet att Bedömning av handläggare av
lösa avlopp
ärenden om enskilda avlopp
enskilt
utifrån topografi, markförhållanden, tomtstorlekar
mm.
Påverkan
• Skyddsvärt grundvatten
från enskilda
inom/i anslutning till området
avlopp
• Avstånd till recipient och
vilken statusklassning denna
recipient har enligt
vattenmyndigheten
• Inom område med krav på
hög skyddsnivå för enskilda
avlopp
• Närhet till vattenmiljöer med
höga naturvärden
• I anslutning till allmän
badplats – ja/nej
Möjlighet att
lösa vattenförsörjningen enskilt

Kriterium
Bebyggelseutveckling

Klassificering
20 bostadshus eller färre = grönt,
21-30 bostadshus, eller större
områden med låg andel
permanentboende = gult, över 30
bostadhus och stor andel
permanentboende (över 60 %) =
rött
Otillräcklig kunskap , kända
problem = rött, annars = gult

Ingående parametrar
• Planerad exploatering
• Känt bebyggelsetryck
• Bebyggelserestriktioner
• Utveckling av området enligt
översiktsplanen*

Klassificering
Inget eller litet bebyggelsetryck
= grönt, Visst/måttligt
bebyggelsetryck = gult, Stort
bebyggelsetryck/ detaljplaner
på gång i området = rött

*En ny översiktplan är under framtagande, och därför har endast mindre hänsyn tagits till nu
gällande översiktsplan.

2. Indelning av områden
Med utgångspunkt i behovsbedömningen ovan har områdena delats in
i olika typer:
•
•

Måttlig svårt = grönt, Svårt = gult,
Mycket svårt = rött

•
Längre än 500 m från
vattenförekomst med måttlig/
otillfredsställande status eller ej i
direkt anslutning till
vattenförekomst med god status =
grönt. Inom 500 m från en vattenförekomst med måttlig eller
otillfredsställande status eller ett
större tillflöde till en sådan
vattenförekomst, eller i direkt
anslutning till vattenförekomst med
god status = gult.I direkt
anslutning till en vattenförekomst
med måttlig eller otillfredsställande
status, och/eller inom om område
med mycket skyddsvärt
grundvatten, och/eller i anslutning
till allmän badplats = rött

Utbyggnadsområde = Området har behov av allmänt VA
Utredningsområde = Det är osäkert om området har behov av
allmänt VA, och detta behöver utredas ytterligare
Bevakningsområde = Området har inte behov av allmänt VA i
dagsläget, men behov kan uppstå och dessa områden behöver
bevakas.

Efter utredning blir utredningsområden antingen utbyggnadsområden
eller bevakningsområden, beroende på resultatet av utredningen.
3. Hur ska behovet uppfyllas?
Om behovet av allmänt VA i första hand bör uppfyllas med anslutning
till befintligt allmänt VA eller om området ska försörjas med lokal
vattentäkt och avloppsrening har diskuterats för samtliga
utbyggnadsområden med utgångspunkt i följande:
• Närhet till befintligt allmänt VA med kapacitet att ansluta
området
• Närhet till planerat stråk för utbyggnad av allmänt VA
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•
•
•

Möjlighet till lokal avloppsförsörjning
Möjlighet till lokal vattenförsörjning
Framtida bebyggelseutveckling i angränsande områden

Sammanvägd bedömning och slutsatser
I tabell B2.2 finns prioriteringsordningen av utbyggnadsområden och i
tabell B2.3 för utredningsområden, och en sammanfattande
beskrivning av grunden för prioriteringen. I tabell B2.4 nedan finns
bedömningen för samtliga analyserade områden.

Hur behovet ska uppfyllas har inte varit möjligt att avgöra för
samtliga områden, och detta kommer istället att utredas inför
kommande revideringar av VA-planen.

Tabell B2.2. Sammanfattning av grunden för bedömning av behov för
allmänt VA.

4. Tidplan för VA-utbyggnad
Tidplan för utbyggnad av VA för de olika områdena har tagits fram
utifrån följande:
• Hur stor är behovet av allmänt VA i jämförelse med övriga
utbyggnadsområden?
• I vilken ordning är det mest effektivt att bygga ut? Om
området ska anslutas till befintligt allmänt VA-nät bör
utbyggnaden ske i stråk med utgångspunkt i tätorten.
• Vilken tidplan finns för framtida exploatering/bebyggelse?
• Hur lång tid tar utbyggnaden? Hur många områden är det
rimligt att hinna med inom en bestämd tidsrymd?
• Vilket behov finns av att detaljplanera området innan
utbyggnaden kan ske?

Område
Nor

Gamla
Alsike

Jansberg

Många av frågorna ovan är svåra att besvara, och förändras också över
tid. Tidplanen för VA-utbyggnad kommer därför att behöva revideras
regelbundet.

Spakbacken/
Östuna
by
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Grund för bedömning av behov
- sammanfattning
Många fastigheter. I anslutning till
tätorten. I direkt anslutning till
Valloxen med otillfreds-ställande
status. I direkt anslutning till
verksam-hetsområde för allmänt
VA. Högt bebyggelse tryck
Relativt många fastigheter i
anslutning till tätorten. I direkt
anslutning till Pinglaström/
Knivstaån. Högt bebyggelsetryck
Stor andel enskilda brunnar med
otjänligt dricksvatten pga för höga
halter arsenik

Många fastigheter, Behov av
allmänt VA konsterat i antaget
planprogram. På mycket
skyddsvärt och sårbart
grundvattenmagasin

Grund för bedömning av
tidplan
I tätorten, mycket nära
befintligt allmänt VA
Mycket stort behov

I tätorten, mycket nära
befintligt allmänt VA
Behov av detaljplan innan
utbyggnad kan ske
Behov med avseende på
hälsa. Fastighetsägare har
löst det enskilt med egen
rening av dricksvattnet
vilket gör åtgärder mindre
brådskande.
Pågående planarbete,
behov av detaljplan innan
utbyggnad kan ske

Område
Lagga
kyrkby

Västra
Alsike/
Ekeby
Vassund
a/ Edeby/
Haknäs

Grund för bedömning av behov
- sammanfattning
Befintligt verksamhetsområde
som behöver utökas.
Bebyggelsetryck

I anslutning till tätorten.
I direkt anslutning till
Pinglaström/Knivstaån
Högt bebyggelsetryck
Befintligt verksamhetsområde
som behöver utökas, framförallt
för dricksvatten
Relativt många fastigheter
I direkt anslutning till Mälaren

Tabell B2.3. Sammanfattning av grunden för bedömning av behov av
utredning av behovet av allmänt VA..

Grund för bedömning av
tidplan
Pågående planarbete
Områdets utveckling
behöver bestämmas i
kommande revidering av
översiktsplan innan beslut
om lämplig lösning för
utbyggnad.
I tätorten, mycket nära
befintligt allmänt VA
Behov av detaljplan innan
utbyggnad kan ske
Visst bebyggelsetryck
Behov inte lika stort som
övriga utbyggnadsområden
Litet bebyggelsetryck
Behov inte lika stort som
övriga utbyggnadsområden

Utredningsområden
Kvarnbol

Relativt många fastigheter
Små tomter. Inte påtagligt behov i övrigt

Eda

Många fastigheter. I anslutning till Norrsjön. Låg
andel permanentboende. Mycket få vattentoaletter
med utsläpp
Högt bebyggelsetryck, ytterligare bebyggelse kräver
att behov av allmänt VA utreds
Visst bebyggelsetryck
Behov okänt i dagsläget
Relativt många fastigheter
Inget påtagligt behov i övrigt
Strax under 30 tomter i fritidshusområde.

Halmby
Lilla Älgboda
Björksta
Gröndal
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Tabell B2.4. Bedömning av behov av allmänt VA för områden med fler än 15 hus i samlad bebyggelse. Utgångspunkten för klassificeringen är följande: grönt =
bidrar inte till behov av allmänt VA, gult = bidrar måttligt till behov av allmänt VA och rött = bidrar betydligt till behov av allmänt VA. Observera att parametrarna
inte är viktade i denna klassificering, vissa parametrar är mer utslagsgivande än andra.
Område

Bebyggelse

Möjlighet att lösa
dricksvatten enskilt

Möjlighet att lösa avlopp
enskilt

Björksta
Bålstaberg/ Marieberg
Eda
Fläskbacken
Gamla Alsike
Grönberg/ Rökgården
Gröndal
Gurresta
Haknäs
Halmby
Hamre
Husby-Långhundra
Jansberg
Karlslund
Kasbytomten
Krusenberg
Kurvallen
Kvarnbol
Källström
Lagga kyrkby
Lagga-Högby
Lill-Tuna
Lilla Älgboda
Lingsberg
Nor
Norrström
Persborg
Rosendal
Rosenlund/Olunda
Rosenlund/ Rickebasta
Skålsta
Spakbacken/Östuna by
Trädgårdslund
Vassunda/Edeby
Västra Alsike/Ekeby
Åttondelen
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Påverkan från avlopp

Bebyggelseutveckling

Bilaga 3: Beskrivning av utbyggnads-, utrednings och bevakningsområden
I denna bilaga beskrivs samtliga utbyggnads-, utrednings- och
bevakningsområden som finns angivna i VA-planen. Utbyggnadsområden listas först, i den ordning för utbyggnad som anges i VAplanen. Därefter beskrivs utredningsområden i den ordning de ska
utredas. Sist beskrivs bevakningsområden i bokstavsordning. Varje
avsnitt föregås av en karta som visar var samtliga utbyggnads-,
utrednings- respektive bevakningsområden ligger i kommunen.

•
•

För samtliga områden anges följande:
• Antal bostadshus (räknat på antal hus i en samlad grupp med
högst 100 m mellan varandra)
• Bedömd andel permanentboende (med utgångspunkt i andel
som har avfallsabonnemang för fritidshus respektive
permanentboende)
• Planstatus
• Befintlig VA-försörjning
• Förutsättningar för enskild vattenförsörjning (med
utgångspunkt i vad som är känt om grundvattnet i området)
• Förutsättningar för enskild avloppshantering (med
utgångspunkt i miljöenhetens bedömning och erfarenhet av
möjligheten att anlägga enskilda avlopp i området)
• Påverkan från enskilda avlopp (med utgångspunkt i
närliggande recipienters känslighet, grundvattnets sårbarhet,
kommunala badplatser, andra värden som kan påverkas av
utsläpp från enskilda avlopp)

Bebyggelseutveckling (med utgångspunkt i pågående
detaljplanering, känt bebyggelsetryck, ev. restriktioner för
bebyggelsen)
Ev. övriga frågor/faktorer som är viktiga för VA-planeringen

Figur B3.1. Kommunens sjöar är viktiga platser för rekreation. Foto:
Knivsta kommun.
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UTBYGGNADSOMRÅDEN

Lagga kyrkby
Jansberg

Västra Alsike/Ekeby
Spakbacken/Östuna by
Gamla Alsike

Haknäs
Nor
Vassunda/Edeby
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Nor

Bebyggelseutveckling

I VA-utbyggnadsplanen: Utbyggnadsområde, prioritering 1, VAutbyggnad ska ske under perioden 2017-2021, under förutsättning att
detaljplaner antagits.

Tre ytterligare detaljplaner håller på att tas fram
inom området, som tillsammans med detaljplanen
för Genvägen kommer att möjliggöra en stor
ökning av antalet bostäder.

Området ligger i anslutning till tätorten, och därmed i anslutning till
verksamhetsområdet för allmänt VA. Nor ligger också i direkt
anslutning till sjön Valloxen, som är ett av kommunens viktigaste
rekreationsområden och som har mycket stora problem med bl.a.
övergödning.
Befintlig
bebyggelse
Planförhållanden
Befintlig VAförsörjning

Förutsättningar för
enskild
vattenförsörjning
Förutsättningar för
enskild
avloppshantering
Påverkan från
enskilda avlopp

Ca 140 bostadshus och ett mindre antal
obebyggda tomter. Andelen permanentboende
bedöms vara över 90 %.
Delar av området är detaljplanelagt. Detaljplan för
Genvägen, Västra Nor, vann laga kraft i juli 2016.
Delar av området är anslutna via avtal till det
allmänna VA-vattennätet. Vissa är anslutna
endast till avlopp, och har enskilt dricksvatten.
Övriga har enskilda brunnar och enskilda avlopp.
Tillgången på grundvatten bedöms vara relativt
god. Hög risk för salt grundvatten, i övrigt är
rundvattenkvaliteten i området är inte känd.
Problem med E.coli i brunnar har förekommit.
Det bedöms vara mycket svårt att anlägga
enskilda avlopp i området.
I direkt anslutning till Valloxen som har
otillfredsställande ekologisk status Valloxen har
höga naturvärden. I närhet av en av kommunens
mest välbesökta badplatser: Särstabadet.
OBS! Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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Gamla Alsike
I VA-planen: Utbyggnadsområde, prioritering 2. VA-utbyggnad ska ske
under perioden 2017-2021, under förutsättning att detaljplan antagits.

Området ligger i anslutning till tätorten och därmed till verksamhetsområdet för allmänt VA. Området kommer sannolikt att förtätas
relativt mycket eftersom bebyggelsetrycket i tätorten är stort.
Området avvattnas mot Pinglaström som fortsätter i Trunsta träsk
och Knivstaån, som är viktiga vattendrag för rekreation för tätortens
invånare.
Befintlig bebyggelse
Planförhållanden

Befintlig VA-försörjning

Förutsättningar för enskild
vattenförsörjning
Förutsättningar för enskild
avloppshantering
Påverkan från enskilda
avlopp
Bebyggelseutveckling

Ca 75 bostadshus.
Delar av området omfattas av detaljplan,
delar av området av områdesbestämmelser.
Fastigheterna har enskilt vatten och
enskilda avlopp. Delar av området utgörs
av en samfällighet som är ansluten till det
allmänna VA-nätet via en
gemensamhetsanläggning.
Tillgången på grundvatten i området
bedöms vara god. I övrigt är grundvattnets
kvalitet i området okänd.
Det bedöms vara mycket svårt att anlägga
enskilda avlopp i området.
Området avvattnas till Pinglaström och
därefter till Knivstaån-Lövstaån, med
måttlig ekologisk status.
Detaljplanearbete för delar av området
pågår.

OBS! Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
Exploateringsområden, t.ex. Alsike Nord etapp 2, är inte med inom
avgränsningen utan tillkommer.
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Jansberg

Bebyggelseutveckling

I VA-planen: Utbyggnadsområde, prioritering 3. VA-utbyggnad ska ske
under perioden 2022-2026.

Det finns önskemål om att bygga ca 20-28 nya
bostäder i området. Planarbete för detta är
påbörjat.

Provtagning av dricksvattnet i de befintliga enskilda brunnarna i
Jansberg visar att det finns behov av allmänt dricksvatten i området.
Det bedöms också finnas behov av allmänt avlopp. Eftersom
Jansberg ligger långt från befintligt verksamhetsområde för allmänt
VA måste den allmänna VA-försörjningen lösas med lokala
anläggningar.
Befintlig bebyggelse
Planförhållanden
Befintlig VAförsörjning

Ca 27 bostadshus, andelen permanentboende
bedöms vara ca 70 %.
Ej planlagt.
Enskilda brunnar och enskilda avlopp. Huvuddelen av de enskilda avloppen har okänd status.

Förutsättningar för
enskild
vattenförsörjning

Tillgången på grundvatten i området bedöms
vara medelgod. Provtagning visar att ca 60 % av
de befintliga enskilda brunnarna har otjänligt
dricksvatten på grund av för höga halter arsenik.
Halter som överstiger riktvärden för att klassas
som Tjänligt dricksvatten förekom också i
enstaka brunnar bly, fluorid, färg, turbiditet,
COD-Mn, uran och järn.

Förutsättningar för
enskild
avloppshantering
Påverkan från
enskilda avlopp

Det bedöms vara måttligt svårt att anlägga
enskilda avlopp i området.

OBS! Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.

Området avvattnas mot Tarvsån, som har god
ekologisk status.
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Spakbacken/Östuna by

enskilda avlopp

I VA-planen: Utbyggnadsområde, prioritering 4. VA-utbyggnad ska ske
under perioden 2022-2026, under förutsättning att detaljplaner antagits.

Bebyggelseutveckling

VA-försörjningen för området utreddes under framtagandet av det
planprogram som antogs 2013, och utredningen visade att området
har behov av allmänt VA.
Befintlig bebyggelse

Planförhållanden

Befintlig VAförsörjning

Förutsättningar för
enskild vattenförsörjning

Förutsättningar för
enskild avloppshantering

Påverkan från

44 bostadshus i Östuna by och 41 bostadshus i
Spakbacken. Andelen permanentboende
bedöms vara nära 100 %.
Detaljplan finns för mindre del av Östuna.
Områdesbestämmelser gäller för dalgången
samt in över Östuna bys norra delar.
Ca 25 fastigheter i Östuna är anslutna till en
samfällighet för vatten och avlopp, med brunn
och reningsverk i anslutning till området. Övriga
fastigheter har enskilda avlopp, huvuddelen av
de kända avlopps-anläggningarna är
infiltrationsanläggningar av varierande ålder.
Området ligger i anslutning till Östunaåsen och
det finns därför gott om grundvatten i området.
Risken för salt grundvatten bedöms vara måttlig.
Den gemensamma vattentäkten i Östuna har
tidigare haft problem med bakterier, men detta är
nu åtgärdat. I övrigt är grundvattnets kvalitet
okänd.
Det bedöms vara måttligt svårt att anlägga
enskilda avlopp i området.

grundvattenresurs som är mycket sårbar för
föroreningar. Området avvattnas till Storån som
har måttlig ekologisk status och stora problem
med övergödning.
Planprogram antaget 2013. Program-förslaget
beräknas medge ca 50 nya tomter utanför
nuvarande bebyggelse och ca 6-8 nya tomter
genom delning av befintliga fastigheter. Arbete
med detaljplan pågår.

OBS! Områdets
avgränsning är
endast ungefärligt
angiven.

Åsen i anslutning till området är en mycket viktig
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Lagga kyrkby

enskilda avlopp
Bebyggelseutveckling

I VA-planen: Utbyggnadsområde, prioritering 5. VA-utbyggnad ska ske
under perioden 2022-2026, under förutsättning att detaljplan antagits.

ekologisk status.
Detaljplaneprogram antogs 2013 som medger ca
30 ytterligare bostäder.

Lagga kyrkby har allmänt vatten och avlopp, men det bedöms finnas
behov av att se över och utöka verksamhetsområdet. Kapaciteten i
vattentäkten i området är dålig, och en ny vattenförsörjning behöver
utvecklas på sikt, se avsnittet Plan för de allmänna anläggningarna.
Befintlig bebyggelse
Planförhållanden

Befintlig VAförsörjning

Förutsättningar för
enskild
vattenförsörjning
Förutsättningar för
enskild
avloppshantering
Påverkan från

Ca 25 bostadshus, andelen permanentboende
bedöms vara 100 %.
Området vid kyrkan och prästgården, samt
gårdarna Kasby och Örby med omgivande
landskap är planlagda med
områdesbestämmelser (Ob kn 15).
Det finns ett allmänt vattenverk och ett allmänt
reningsverk för kyrkbyn. Vatten-verket försörjer
idag Lagga skola och ytterligare 13 fastigheter
med dricksvatten. Vattentäkten, en bergborrad
brunn, har tidvis problem med vattentillgång och
kvaliteten genom åren har varit skiftande.
Vattenverket har inte kapacitet att försörja fler
fastigheter med dricksvatten. Utanför kyrkbyn
har fastigheterna enskilda brunnar och
avloppsanläggningar.
Tillgången på grundvatten i området bedöms
vara måttlig. I övrigt är grundvattnets kvalitet i
området okänd.
Det bedöms vara svårt att anlägga enskilda
avlopp i området.
OBS! Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
Området avvattnas till Storån som har måttlig
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Västra Alsike/Ekeby
I VA-planen: Utbyggnadsområde, prioritering 6. VA-utbyggnad ska ske
under perioden 2027-2031, under förutsättning att detaljplan antagits..

Området ligger i anslutning till tätorten och därmed till verksamhetsområdet för allmänt VA. Det finns ett stort bebyggelsetryck i
området. Liksom gamla Alsike avvattnas området mot Pinglaström
som fortsätter i Trunsta träsk och Knivstaån, som är viktiga vattendrag för rekreation för tätortens invånare.
Befintlig bebyggelse
Planförhållanden
Befintlig VAförsörjning
Förutsättningar för
enskild
vattenförsörjning
Förutsättningar för
enskild
avloppshantering
Påverkan från
enskilda avlopp
Bebyggelseutveckling

Ca 30 bostadshus
Ej detaljplanelagt.
Enskilda brunnar och enskilda avlopp. En stor
del av avloppsanläggningarna har okänd status.
Tillgången på grundvatten i området bedöms
vara god. I övrigt är grundvattnets kvalitet i
området okänd.
Det bedöms vara svårt att anlägga enskilda
avlopp i området.
Området avvattnas till Pinglaström och därefter
till Knivstaån-Lövstaån, med måttlig ekologisk
status.
Stort antal ansökaningar om förhandsbesked/
bygglov. Bygg- och miljönämnden ger sedan
hösten 2015 negativt besked vid dessa ärenden
med hänvisning till att området behöver
detaljplaneläggas. En detaljplan med
nyexploatering i den norra delen av området är
under framtagande.

OBS! Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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Vassunda/Edeby
I VA-planen: Utbyggnadsområde, prioritiering 7. VA-utbyggnad ska ske
under perioden 2027-2031..

Delar av Vassunda/Edeby ligger redan idag inom verksamhetsområde för allmänt spillvatten (avlopp). Det finns också ett mycket
litet verksamhetsområde för allmänt dricksvatten. I Edeby finns
gemensamhetsanläggningar för VA.
Befintlig
bebyggelse
Planförhållanden

Befintlig VAförsörjning

Förutsättningar för
enskild
vattenförsörjning
Förutsättningar för
enskild
avloppshantering
Påverkan från
enskilda avlopp

Bebyggelseutveckling

Ca 75 bostadshus i området. Andelen
permanentboende bedöms vara nära 100 %.
Delar av området omfattas av detaljplan (0389:522), delar av området av områdesbestämmelser (ObKn4).
Huvuddelen av området är anslutna till det
allmänna reningsverket i Vassunda (ca 52 hus).
Det finns ett liten allmänt vattenverk som försörjer
ca 6 fastigheter, övriga har enskilda brunnar.
Edeby har en gemensamhetsanläggning för
dricksvatten.
Tillgången på grundvatten i området bedöms vara
måttlig. I övrigt är grundvattnets kvalitet i området
okänd.
Det bedöms vara svårt att anlägga enskilda
avlopp i området.

OBS! Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.

Området avvattnas till Alasjön, som i sin tur leder
till Garnsviken, med måttlig ekologisk status.
Alasjön och Garnsviken har mycket höga naturvärden.
Det bedöms finnas ett bebyggelsetryck i området.
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Haknäs

Bebyggelseutveckling

Bebyggelsetrycket i området är relativt litet
i dagsläget.

I VA-planen: Utbyggnadsområde, prioritering 8. VA-utbyggnad ska ske
under perioden 2027-2031.

Haknäs består av tre bebyggelsegrupper i anslutning till varandra.
Hela området har gemensam dricksvattenförsörjning och räknas
därför som ett område. Haknäs bedöms vara ett omvandlingsområde,
där fritidshus gradvis omvandlas till permanentboende.
Befintlig bebyggelse

Planförhållanden
Befintlig VA-försörjning

Förutsättningar för enskild
vattenförsörjning

Förutsättningar för enskild
avloppshantering
Påverkan från enskilda
avlopp

65 bostadshus och 2 obebyggda tomter,
andelen permanentboende bedöms vara
drygt 60 % i dagsläget
Detaljplanelagt, detaljplanen reviderades
1989 (03-89:336).
Området har en gemensamhetsanläggning för vatten och enskilda avlopp.
Ca hälften av de enskilda avloppen består
av sluten tank för WC-vatten och BDTinfiltration. Övriga har infiltrationsanläggningar för blandat avlopp eller
torrtoalett och BDT-anläggning.
Kapacitetsbrist förekommer i det
gemensamma vattensystemet, men tros
främst bero på ledningsnätet och inte på
vattentäkten. Tillgången på grundvatten i
området bedöms vara relativt god. Risken
för salt grundvatten bedöms vara stor.
Det bedöms vara mycket svårt att anlägga
enskilda avlopp i området.
Området ligger i direkt anslutning till
Mälaren-Ekoln, som har måttlig ekologisk
status.

OBS! Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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UTREDNINGSOMRÅDEN

Eda
Kvarnbol

Gröndal

Halmby

Lilla Älgboda

Björksta
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Kvarnbol
I VA-planen: Utredningsområde

Befintlig bebyggelse
Planstatus
Befintlig VA-försörjning

Förutsättningar för
enskild vattenförsörjning

Förutsättningar för
enskild avloppshantering
Påverkan från enskilda
avlopp
Bebyggelseutveckling

54 hus, 5 obebyggda tomter. Andelen
permanentboende bedöms vara drygt 50 %.
Detaljplan från 1977 (03-77:215)
Enskilda brunnar och enskilda avlopp.
Många enskilda avlopp med okänd status.
Huvuddelen av de kända enskilda avloppsanläggningarna är äldre infiltrationsanläggningar. Några anläggningar med
sluten tank för WC samt några torrtoaletter
förekommer också.
Tillgången på grundvatten i området
bedöms vara måttlig och risken för salt
grundvatten låg. I övrigt är grundvattnets
kvalitet okänd.
Det bedöms vara svårt att anlägga enskilda
avlopp i området.
Området avvattnas till Tarvsån, som har
god ekologisk status.
Det bedöms inte finnas något
bebyggelsetryck i området i dagsläget.

.

OBS! Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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Eda
I VA-planen: Utredningsområde

Befintlig bebyggelse
Planstatus
Befintlig VAförsörjning

Förutsättningar för
enskild
vattenförsörjning
Förutsättningar för
enskild
avloppshantering
Påverkan från
enskilda avlopp

Bebyggelseutveckling

Ca 85 bostadshus, andelen permanentboende
bedöms vara ca 40 %.
Detaljplan från 1993 (03-P93/22)
Enskilda brunnar och enskilda avlopp. Ca 30 har
sluten tank. Ett fåtal, ca 10 stycken, har blandat
avlopp (dvs. WC och BDT) till infiltrationsanläggning eller motsvarande. Övriga fastigheter
har någon form av torrtoalett och enkel BDTrening, eller okänd avloppsanläggning. Många
har resorptionsanläggningar för BDT, oklart hur
många. Eda lägergård, som ligger i anslutning till
området, har en demonstrationsanläggning med
vakuumtoaletter till sluten tank. Lägergården har
egen borrad brunn, registrerad som vattenverk.
Tillgången på grundvatten i området bedöms
vara god och risken för salt grundvatten bedöms
vara måttlig. I övrigt är grundvattnets kvalitet i
området okänd.,
Det bedöms vara mycket svårt att anlägga
enskilda avlopp i området.
Området ligger i direkt anslutning till Edasjön/
Norrsjön som har måttlig ekologisk status. I
Norrsjön ligger en av kommunens officiella
badplatser och sjön har stort rekreationsvärde
Det bedöms inte finnas något direkt
bebyggelsetryck i området i dagsläget.
OBS! Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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Halmby
I VA-planen: Utredningsområde

Befintlig bebyggelse
Planstatus
Befintlig VA-försörjning
Förutsättningar för enskild
vattenförsörjning

Förutsättningar för enskild
avloppshantering
Påverkan från enskilda
avlopp
Bebyggelseutveckling

Ca 25 bostadshus
Ej detaljplanelagt
Enskilda brunnar och enskilda avlopp.
Tillgången på grundvatten i området
bedöms vara måttlig och risken för salt
grundvatten bedöms vara låg till hög. I
övrigt är grundvattnets kvalitet i området
okänd.
Det bedöms vara mycket svårt att anlägga
enskilda avlopp i området.
Området avvattnas till Storån som har
måttlig ekologisk status.
Bebyggelsetrycket i området bedöms vara
relativt högt. Ytterligare bebyggelse i
området har dock inte tillåtits under en
längre tid med hänvisning till att VAförsörjningen för området behöver lösas
på ett samlat sätt innan ytterligare
bebyggelse tillåts.

OBS! Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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Lilla Älgboda
I VA-planen: Utredningsområde

Befintlig bebyggelse
Planförhållanden
Befintlig VA-försörjning

Förutsättningar för enskild
vattenförsörjning

Förutsättningar för enskild
avloppshantering
Påverkan från enskilda
avlopp
Bebyggelseutveckling

Ca 28 bostadshus, andelen
permanentboende bedöms vara 100 %.
Delar av området omfattas av
områdesbestämmelser (ObKn9).
Enskilda brunnar och enskilda avlopp. De
enskilda avloppsanläggningarna består
främst av infiltrationsanläggningar anlagda
under 1980-, 1990- eller 2000-talen.
Tillgången på grundvatten i området
bedöms vara måttlig och risken för salt
grundvatten bedöms vara måttlig till hög. I
övrigt är grundvattnets kvalitet i området
okänd.
Det bedöms vara mycket svårt att anlägga
enskilda avlopp i området.
Området avvattnas till Säbysjön, som i sin
tur rinner ut i Knivstaån-Lövstaån, som har
måttlig ekologisk status.
Bebyggelsetrycket bedöms vara relativt
lågt i dagsläget, men några ansökningar
om förhandsbesked/bygglov har kommit in
de senaste åren.

OBS! Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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Björksta
I VA-planen: Utredningsområde

Befintlig bebyggelse
Planförhållanden
Befintlig VA-försörjning

Förutsättningar för enskild
vattenförsörjning

Förutsättningar för enskild
avloppshantering
Påverkan från enskilda
avlopp
Bebyggelseutveckling

Ca 48 bostadhus, andelen
permanentboende bedöms vara 100 %.
En mindre del av området omfattas av
områdesbestämmelser (ObKn8).
Enskilda brunnar och enskilda avlopp.
Många av de enskilda
avloppsanläggningarna har okänd status,
de kända anläggningarna består främst av
äldre infiltrationsanläggningar.
Tillgången på grundvatten i området
bedöms vara måttlig och risken för salt
grundvatten bedöms vara måttlig. I övrigt
är grundvattnets kvalitet i området okänd.
Det bedöms vara mycket svårt att anlägga
enskilda avlopp i området.
Området avvattnas till Knivstaån-Lövstaån
som har måttlig ekologisk status.
Stora delar av området ligger i
influensområdet för Arlanda flygplats, och
ytterligare bebyggelse tillåts därför inte i
dagsläget.

OBS! Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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Gröndal
I VA-planen: Utredningsområde

Befintlig bebyggelse

Planförhållanden
Befintlig VA-försörjning

Förutsättningar för enskild
vattenförsörjning

Förutsättningar för enskild
avloppshantering
Påverkan från enskilda
avlopp
Bebyggelseutveckling

Ca 21 bostadshus, och 12 obebyggda
tomter. Andelen permanentboende
bedöms vara ca 60 %.
Detaljplan från 1977 (03-77:173)
Enskilda brunnar och enskilda avlopp.
Många enskilda avlopp med okänd status.
De kända enskilda avloppen består av
infiltrationsanläggningar för blandat
avlopp, och slutna tankar för WC och
BDT-anläggningar. Några torrtoaletter
finns också.
Tillgången på grundvatten i området
bedöms vara måttlig och risken för salt
grundvatten bedöms vara låg till måttlig. I
övrigt är grundvattnets kvalitet i området
okänd.
Det bedöms vara måttligt svårt att anlägga
enskilda avlopp i området.
Området rinner av till Tarvsån, som har
god ekologisk status.
Ett fåtal positiva besked om bygglov i
anslutning till det detaljplanelagda
området har beviljats de senaste åren.

OBS! Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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BEVAKNINGSOMRÅDEN
Kasbytomten
Lagga-Högby
Karlslund
Persborg
Åttondelen
Lingsberg

Hamre
Norrström

Trädgårdslund
Roselund/
Olunda

Kurvallen

Lill-Tuna

Krusenberg
Husby-Långhundra

Rosenlund/Rickebasta

Källström

Grönberg/Rökgården

Rosendal
Skålsta

Fläskbacken

Gurresta
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Bålstaberg/
Marieberg

Bålstaberg/Marieberg
I VA-planen: Bevakningsområde

Befintlig bebyggelse
Planförhållanden
Befintlig VA-försörjning

Förutsättningar för enskild
vattenförsörjning

Förutsättningar för enskild
avloppshantering
Påverkan från enskilda
avlopp
Bebyggelseutveckling

20 bostadshus, andelen
permanentboende bedöms vara ca 95 %.
Ej planlagt.
Enskilda brunnar och enskilda avlopp.
Många avlopp har okänd status. De kända
avloppsanläggningarna är främst äldre
infiltrationsanläggningar och markbäddar.
Tillgången på grundvatten i området
bedöms vara måttlig och risken för salt
grundvatten bedöms vara måttlig till hög. I
övrigt är grundvattnets kvalitet i området
okänd.
Det bedöms vara måttligt svårt att anlägga
enskilda avlopp i området.
Området avvattnas till ett tillflöde till
Storån, som har måttlig ekologisk status.
Halva området är inom influensområdet
för Arlanda flygplats och möjligheten till ny
bebyggelse är därför begränsad.

OBS! Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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Fläskbacken
I VA-planen: Bevakningsområde

Befintlig bebyggelse
Planförhållanden
Befintlig VA-försörjning
Förutsättningar för enskild
vattenförsörjning

Förutsättningar för enskild
avloppshantering
Påverkan från enskilda
avlopp

Bebyggelseutveckling

16 bostadshus
Delar av området omfattas av
områdesbestämmelser (ObKn7)
Enskilda brunnar och enskilda avlopp.
Tillgången på grundvatten i området
bedöms vara måttlig och risken för salt
grundvatten bedöms vara hög. I övrigt är
grundvattnets kvalitet i området okänd.
Det bedöms vara svårt att anlägga
enskilda avlopp i området.
Området avvattnas till Alasjön, som i sin
tur leder till Garnsviken, med måttlig
ekologisk status. Alasjön och Garnsviken
har mycket höga naturvärden.
Nästan hela området är inom
influensområdet för Arlanda flygplats och
möjligheten till ny bebyggelse är därför
mycket begränsad.

OBS! Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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Grönberg/Rökgården
I VA-planen: Bevakningsområde

Befintlig bebyggelse
Planförhållanden
Befintlig VA-försörjning

Förutsättningar för enskild
vattenförsörjning

Förutsättningar för enskild
avloppshantering
Påverkan från enskilda
avlopp

Bebyggelseutveckling

15 bostadshus, andelen
permanentboende bedöms vara 100 %.
Ej planlagt.
Enskilda brunnar och enskilda avlopp.
Många av de enskilda avloppsanläggningarna har okänd status, de
kända är främst infiltrationsanläggningar
från 1990-talet.
Tillgången på grundvatten i området
bedöms vara låg och risken för salt
grundvatten bedöms vara låg. I övrigt är
grundvattnets kvalitet i området okänd.
Det bedöms vara måttligt svårt att anlägga
enskilda avlopp i området.
Området ligger i anslutning till ett litet
tillflöde till Säbysjön, som i sin tur rinner ut
i Knivstaån-Lövstaån med måttlig
ekologisk status.
Hela området ligger inom influensområdet
för Arlanda flygplats och ytterligare
bebyggelse är därför inte tillåten i
dagsläget.

OBS! Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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Gurresta
I VA-planen: Bevakningsområde

Befintlig bebyggelse
Planförhållanden
Befintlig VA-försörjning
Förutsättningar för enskild
vattenförsörjning
Förutsättningar för enskild
avloppshantering
Påverkan från enskilda
avlopp
Bebyggelseutveckling

17 bostadshus
Omfattas av områdesbestämmelser
(ObKn6)
Enskilda brunnar och enskilda avlopp.
Tillgången på grundvatten i området
bedöms vara god. I övrigt är grundvattnets
kvalitet i området okänd.
Det bedöms vara svårt att anlägga
enskilda avlopp i området.
Området avvattnas till Knivstaån-Lövstaån
som har måttlig ekologisk status.
Hela området ligger inom influensområdet
för Arlanda flygplats och ytterligare
bebyggelse är därför inte tillåten i
dagsläget.

OBS! Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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Hamre
I VA-planen: Bevakningsområde

Befintlig bebyggelse
Planförhållanden
Befintlig VA-försörjning
Förutsättningar för enskild
vattenförsörjning
Förutsättningar för enskild
avloppshantering
Påverkan från enskilda
avlopp
Bebyggelseutveckling

18 bostadshus, samt en angränsande
grupp med 13 hus
Ej planlagt
Enskilda brunnar och enskilda avlopp.
Tillgången på grundvatten i området
bedöms vara måttlig. I övrigt är
grundvattnets kvalitet i området okänd.
Det bedöms vara mycket svårt att anlägga
enskilda avlopp i området.
Området avvattnas till Tarvsån, som har
god ekologisk status.
Det bedöms inte finnas något
bebyggelsetryck i området.

OBS! Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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Husby-Långhundra
I VA-planen: Bevakningsområde

Befintlig bebyggelse
Planstatus
Befintlig VA-försörjning

Förutsättningar för enskild
vattenförsörjning

Förutsättningar för enskild
avloppshantering
Påverkan från enskilda
avlopp
Bebyggelseutveckling

19 bostadshus, andelen
permanentboende bedöms vara 100 %.
Omfattas av områdesbestämmelser
(ObKn19)
Kommunfastigheter har en vattentäkt för
en skola och sex bostadsfastigheter,
övriga fastigheter har enskilda brunnar.
Enskilda avlopp, många av avloppsanläggningarna har okänd status. De kända
avloppsanläggningarna består främst av
äldre infiltrationsanläggningar och
markbäddar.
Tillgången på grundvatten i området
bedöms vara måttlig och risken för salt
grundvatten bedöms vara måttlig till hög. I
övrigt är grundvattnets kvalitet i området
okänd.
Det bedöms vara måttligt svårt att anlägga
enskilda avlopp i området.
Området avvattnas till Tarvsån, som har
god ekologisk status. Området ligger inom
ett skyddsvärt grundvattenmagasin.
Hela området ligger inom influensområdet
för Arlanda flygplats och ytterligare
bebyggelse är därför inte tillåten i
dagsläget.

OBS! Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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Karlslund
I VA-planen: Bevakningsområde

Befintlig bebyggelse
Planförhålladen
Befintlig VA-försörjning

Förutsättningar för enskild
vattenförsörjning

Förutsättningar för enskild
avloppshantering
Påverkan från enskilda
avlopp

Bebyggelseutveckling

18 bostadshus, andelen
permanentboende bedöms vara 100 %.
Ej planlagt
Enskilda brunnar och enskilda avlopp.
Tillsyn har nyligen skett på de enskilda
avloppen, och krav på åtgärdande har
ställts på de avloppsanläggningar som
inte uppfyller dagens krav.
Tillgången på grundvatten i området
bedöms vara måttlig och risken för salt
grundvatten bedöms vara hög. I övrigt är
grundvattnets kvalitet i området okänd.
Det bedöms vara svårt att anlägga
enskilda avlopp i området.
Området avvattnas till Storån, som har
måttlig ekologisk status. Området ligger
inom ett mycket skyddsvärt
grundvattenmagasin, och inom ett område
med höga naturvärden kopplade till
vattendrag.
Ett visst bebyggelsetryck finns i området.

OBS! Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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Kasbytomten
I VA-planen: Bevakningsområde

Befintlig bebyggelse
Planförhållanden
Befintlig VA-försörjning
Förutsättningar för enskild
vattenförsörjning
Förutsättningar för enskild
avloppshantering
Påverkan från enskilda
avlopp
Bebyggelseutveckling

19 bostadshus, samt tre angränsande
grupper med 8, 2 respektive 2 hus.
Ej planlagt
Enskilda brunnar och enskilda avlopp.
Tillgången på grundvatten i området
bedöms vara mindre god. I övrigt är
grundvattnets kvalitet i området okänd.
Det bedöms vara svårt att anlägga
enskilda avlopp i området.
Området avvattnas till Storån, som har
måttlig ekologisk status.
Ett visst bebyggelsetryck finns i området.

OBS! Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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Krusenberg
I VA-planen: Bevakningsområde

Befintlig bebyggelse
Planförhållanden
Befintlig VA-försörjning
Förutsättningar för enskild
vattenförsörjning
Förutsättningar för enskild
avloppshantering
Påverkan från enskilda
avlopp
Bebyggelseutveckling

16 bostadhus, samt en angränsande
grupp med 9 bostadshus.
Ej planlagt.
Enskilda brunnar och enskilda avlopp.
Tillgången på grundvatten i området
bedöms vara god. I övrigt är grundvattnets
kvalitet i området okänd.
Det bedöms vara svårt att anlägga
enskilda avlopp i området.
Området ligger i direkt anslutning till
Mälaren-Ekoln, som har måttlig ekologisk
status.
Strandskydd gör det svårt att utveckla
bebyggelsen i området.
OBS! Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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Kurvallen
I VA-planen: Bevakningsområde

Befintlig bebyggelse
Planförhållanden
Befintlig VA-försörjning

Förutsättningar för enskild
vattenförsörjning

Förutsättningar för enskild
avloppshantering
Påverkan från enskilda
avlopp
Bebyggelseutveckling

18 bostadshus, andelen
permanentboende bedöms vara ca 95 %.
Ej planlagt
Enskilda brunnar. Elva fastigheter är
anslutna till ett gemensamt reningsverk
från 1970-talet, ursprungligen dimensionerat för fem fastigheter. Reningsverket
bedöms vara i stort behov av upprustning.
Övriga har enskilda avloppsanläggningar.
Tillgången på grundvatten i området
bedöms vara måttlig och risken för salt
grundvatten bedöms vara låg till måttlig. I
övrigt är grundvattnets kvalitet i området
okänd.
Det bedöms vara svårt att anlägga
enskilda avlopp i området.
Området avvattnas till Knivstaån, som har
måttlig ekologisk status.
Det finns ett relativt högt bebyggelsetryck i
området. Under 2015 gav bygg- och
miljönämnden negativt förhandsbesked/
bygglov för sammanlagt 12 nya hus i
området med hänvisning till att bl.a. VAförsörjningen behöver lösas samlat för
området.

OBS! Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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Källström
I VA-planen: Bevakningsområde

Befintlig bebyggelse
Planförhållanden
Befintlig VA-försörjning

Förutsättningar för enskild
vattenförsörjning

Förutsättningar för enskild
avloppshantering
Påverkan från enskilda
avlopp

Bebyggelseutveckling

21 bostadshus, andelen permanentboende bedöms vara ca 95 %.
Ej planlagt.
Enskilda brunnar och enskilda avlopp.
Många avloppsanläggningar har okänd
status, de kända avloppsanläggningarna
är äldre infiltrationsanläggningar och
markbäddar.
Tillgången på grundvatten i området
bedöms vara måttlig och risken för salt
grundvatten bedöms vara låg till måttlig. I
övrigt är grundvattnets kvalitet i området
okänd.
Det bedöms vara mycket svårt att anlägga
enskilda avlopp i området.
Området avvattnas till Storån, som har
måttlig ekologisk status. Området ligger
inom ett mycket skyddsvärt grundvattenmagasin.
Det bedöms inte finnas något direkt
bebyggelsetryck i området.

OBS! Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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Lagga-Högby
I VA-planen: Bevakningsområde

Befintlig bebyggelse
Planförhålladen
Befintlig VA-försörjning
Förutsättningar för enskild
vattenförsörjning
Förutsättningar för enskild
avloppshantering
Påverkan från enskilda
avlopp

Bebyggelseutveckling

15 bostadshus, samt en angränsande
grupp med ytterligare 8 hus.
Omfattas av områdesbestämmelser
(ObKn14)
Enskilda brunnar och enskilda avlopp.
Tillgången på grundvatten i området
bedöms vara måttlig. I övrigt är grundvattnets kvalitet i området okänd.
Det bedöms vara svårt att anlägga
enskilda avlopp i området.
Området avvattnas till Storån, som har
måttlig ekologisk status. Området ligger
inom ett mycket skyddsvärt grundvattenmagasin.
Det bedöms inte finnas något direkt
bebyggelsetryck i området.

OBS! Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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Lilla-Tuna
I VA-planen: Bevakningsområde

Befintlig bebyggelse
Planförhållanden
Befintlig VA-försörjning
Förutsättningar för enskild
vattenförsörjning
Förutsättningar för enskild
avloppshantering
Påverkan från enskilda
avlopp
Bebyggelseutveckling

15 bostadhus.
Ej planlagt.
Enskilda brunnar och enskilda avlopp.
Tillgången på grundvatten i området
bedöms vara mindre god. I övrigt är
grundvattnets kvalitet i området okänd.
Det bedöms vara måttligt svårt att anlägga
enskilda avlopp i området.
Området avvattnas till Tarvsån, som har
god ekologisk status.
Det bedöms inte finnas något direkt
bebyggelsetryck i området.

OBS! Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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Lingsberg
I VA-planen: Bevakningsområde

Befintlig bebyggelse
Planförhållanden
Befintlig VA-försörjning

Förutsättningar för enskild
vattenförsörjning

Förutsättningar för enskild
avloppshantering
Påverkan från enskilda
avlopp

Bebyggelseutveckling

21 bostadshus, andelen permanentboende bedöms vara 100 %.
Ej planlagt.
Enskilda brunnar och enskilda avlopp.
Tillsyn har nyligen skett på de enskilda
avloppen, och krav på åtgärdande har
ställts på de avloppsanläggningar som
inte uppfyller dagens krav.
Tillgången på grundvatten i området
bedöms vara god och risken för salt
grundvatten bedöms vara måttlig. I övrigt
är grundvattnets kvalitet i området okänd.
Det bedöms vara mycket svårt att anlägga
enskilda avlopp i området.
Området avvattnas till Storån, som har
måttlig ekologisk status. Området ligger
inom ett mycket skyddsvärt
grundvattenmagasin.
Bebyggelsetrycket bedöms vara lågt.

OBS! Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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Norrström
I VA-planen: Bevakningsområde

Befintlig bebyggelse
Planförhållanden
Befintlig VA-försörjning
Förutsättningar för enskild
vattenförsörjning
Förutsättningar för enskild
avloppshantering
Påverkan från enskilda
avlopp
Bebyggelseutveckling

17 bostadhus
Ej planlagt.
Enskilda brunnar och enskilda avlopp.
Tillgången på grundvatten i området
bedöms vara måttlig. I övrigt är
grundvattnets kvalitet i området okänd.
Det bedöms vara svårt att anlägga
enskilda avlopp i området.
Området avvattnas till Tarvsån, som har
god ekologisk status.
Det bedöms inte finnas något direkt
bebyggelsetryck i området.

OBS! Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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Persborg
I VA-planen: Bevakningsområde

Befintlig bebyggelse
Planstatus
Befintlig VA-försörjning

Förutsättningar för enskild
vattenförsörjning

Förutsättningar för enskild
avloppshantering
Påverkan från enskilda
avlopp

Bebyggelseutveckling

21 bostadshus, andelen permanentboende bedöms vara 100 %.
Ej planlagt.
Enskilda brunnar och enskilda avlopp.
Tillsyn har nyligen skett på de enskilda
avloppen, och krav på åtgärdande har
ställts på de avloppsanläggningar som
inte uppfyller dagens krav.
Tillgången på grundvatten i området
bedöms vara god och risken för salt
grundvatten bedöms vara hög. I övrigt är
grundvattnets kvalitet i området okänd.
Det bedöms vara måttligt svårt att anlägga
enskilda avlopp i området.
Området avvattnas till Storån, som har
måttlig ekologisk status. Området ligger
inom ett mycket skyddsvärt grundvattenmagasin.
Bebyggelsetrycket i området bedöms vara
lågt.
OBS! Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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Rosendal
I VA-planen: Bevakningsområde

Befintlig bebyggelse
Planförhållanden
Befintlig VA-försörjning

Förutsättningar för enskild
vattenförsörjning

Förutsättningar för enskild
avloppshantering
Påverkan från enskilda
avlopp

Bebyggelseutveckling

19 bostadshus, andelen permanentboende bedöms vara ca 80 %.
Ej planlagt.
Enskilda brunnar och enskilda avlopp.
Många avloppsanläggningar har okänd
status, de kända är främst äldre
infiltrationsanläggningar och markbäddar.
Tillgången på grundvatten i området
bedöms vara måttlig och risken för salt
grundvatten bedöms vara låg. I övrigt är
grundvattnets kvalitet i området okänd.
Det bedöms vara måttligt svårt att anlägga
enskilda avlopp i området.
Området avvattnas till Alasjön, som i sin
tur leder till Garnsviken, med måttlig
ekologisk status. Alasjön och Garnsviken
har mycket höga naturvärden.
Det finns ett visst bebyggelsetryck i
området.

OBS! Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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Rosenlund/Olunda
I VA-planen: Bevakningsområde

Befintlig bebyggelse

Planförhållanden
Befintlig VA-försörjning

Förutsättningar för enskild
vattenförsörjning

Förutsättningar för enskild
avloppshantering
Påverkan från enskilda
avlopp

Bebyggelseutveckling

16 bostadshus, och två obebyggda
tomter. Andelen permanentboende
bedöms vara 100 %.
Delar av området omfattas av
områdesbestämmelser (ObKn16).
Enskilda brunnar och enskilda avlopp.
Tillsyn har nyligen skett på de enskilda
avloppen, och krav på åtgärdande har
ställts på de avloppsanläggningar som
inte uppfyller dagens krav.
Tillgången på grundvatten i området
bedöms vara god och risken för salt
grundvatten bedöms vara måttlig. I övrigt
är grundvattnets kvalitet i området okänd.
Det bedöms vara svårt att anlägga
enskilda avlopp i området.
Området avvattnas till Storån, som har
måttlig ekologisk status. Området ligger
inom ett mycket skyddsvärt
grundvattenmagasin.
Det bedöms inte finnas något direkt
bebyggelsetryck i området.

OBS! Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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Roselund/Rickebasta
I VA-planen: Bevakningsområde

Befintlig bebyggelse
Planförhållanden
Befintlig VA-försörjning

Förutsättningar för enskild
vattenförsörjning

Förutsättningar för enskild
avloppshantering
Påverkan från enskilda
avlopp

Bebyggelseutveckling

16 bostadshus, andelen permanentboende bedöms vara ca 75 %.
Ej planlagt.
Enskilda brunnar och enskilda avlopp. De
enskilda avloppsanläggningarna består av
minireningsverk, slutna tankar för WC och
anläggningar för BDT-rening, infiltrationsanläggningar och markbäddar.
Tillgången på grundvatten i området
bedöms vara god och risken för salt
grundvatten bedöms vara hög. Problem
med saltvatteninträngning i brunnar har
förekommit. I övrigt är grundvattnets
kvalitet i området okänd.
Det bedöms vara svårt att anlägga
enskilda avlopp i området.
Området avvattnas till Branthammarsån,
som inte är klassad av vattenmyndigheten. Området ligger inom ett
skyddsvärt grundvattenmagasin.
Det finns önskemål om att bygga
ytterligare bostadshus i området.

OBS! Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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Skålsta
I VA-planen: Bevakningsområde

Befintlig bebyggelse
Planförhållanden
Befintlig VA-försörjning

Förutsättningar för enskild
vattenförsörjning

Förutsättningar för enskild
avloppshantering
Påverkan från enskilda
avlopp

Bebyggelseutveckling

19 bostadshus, andelen permanentboende bedöms vara 100 %.
Omfattas av områdesbestämmelser
(ObKn6)
Enskilda brunnar och enskilda avlopp.
Många avloppsanläggningar har okänd
status, de kända anläggningarna utgörs
av äldre infiltrationsanläggningar och
markbäddar.
Tillgången på grundvatten i området
bedöms vara måttlig och risken för salt
grundvatten bedöms vara hög. I övrigt är
grundvattnets kvalitet i området okänd.
Det bedöms vara svårt att anlägga
enskilda avlopp i området.
Området avvattnas till Alasjön, som i sin
tur leder till Garnsviken, med måttlig
ekologisk status. Alasjön och Garnsviken
har mycket höga naturvärden.
Ca hälften av området ligger i influensområdet för Arlanda flygplats, och det
finns därför begränsade möjligheter till
ytterligare bebyggelse.

OBS! Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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Trädgårdslund
I VA-planen: Bevakningsområde

Befintlig bebyggelse
Planförhållanden
Befintlig VA-försörjning
Förutsättningar för enskild
vattenförsörjning
Förutsättningar för enskild
avloppshantering
Påverkan från enskilda
avlopp

Bebyggelseutveckling

18 bostadshus, och tre hus i en mindre
angränsande grupp
Delar av området omfattas av
områdesbestämmelser (ObKn17).
Enskilda brunnar och enskilda avlopp.
Tillgången på grundvatten i området
bedöms vara god. I övrigt är grundvattnets
kvalitet i området okänd.
Det bedöms vara mycket svårt att anlägga
enskilda avlopp i området.
Området avvattnas till Storån, som har
måttlig ekologisk status. Området ligger
inom ett mycket skyddsvärt grundvattenmagasin.
Det bedöms inte finnas något direkt
bebyggelsetryck i området.

OBS! Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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Åttondelen
I VA-planen: Bevakningsområde

Befintlig bebyggelse
Planförhållanden
Befintlig VA-försörjning
Förutsättningar för enskild
vattenförsörjning
Förutsättningar för enskild
avloppshantering
Påverkan från enskilda
avlopp

Bebyggelseutveckling

15 bostadshus
En liten del av området omfattas av
områdesbestämmelser (ObKn13).
Enskilda brunnar och enskilda avlopp.
Tillgången på grundvatten i området
bedöms vara måttlig. I övrigt är
grundvattnets kvalitet i området okänd.
Det bedöms vara måttligt svårt att anlägga
enskilda avlopp i området.
Området avvattnas till Storån, som har
måttlig ekologisk status. Området ligger
inom ett mycket skyddsvärt grundvattenmagasin, och inom ett område med höga
naturvärden kopplade till vattendrag.
Det finns ett visst bebyggelsetryck i
området.

OBS! Områdets avgränsning är endast ungefärligt angiven.
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Bilaga 4: VA-utbyggnad med källsorterande avlopp
Handlingsplan
Projektet resulterade i en handlingsplan för vidare arbete med
genomförandet av källsorterande avloppslösningar i kommunal regi i
ett eller flera pilotområden i Knivsta kommun. Resultatet från
projektet visar att en handlingsplan behöver genomföras i flera steg,
där resultatet från varje steg används för beslut om fortsättningen.
Nedan presenteras hur arbetet med en handlingsplan kan utformas:

I kommunens strategi för vatten och avlopp som antogs av KF 2012
anges följande: ”Vid utbyggnad av kommunalt VA ska flera olika
alternativ för avloppslösning utredas, varav minst en lösning med
källsortering av avloppet.” Det har dock visat sig svårt att genomföra
detta inom ramen för kommunens ordinarie VA-planering, eftersom
mycket utvecklingsarbete återstår och många frågor behöver besvaras.

Steg 1. Fördjupning i risker och nyttor
• En nytto- och riskanalys genomförs, där kostnader för risker
beskrivs och ett förslag till ansvars- och kostnadsfördelning
ges. Möjliga incitament för fastighetsägarna utreds också i
samband med detta.
• Risk- och nyttoanalysen avslutas med ett seminarium till vilket
utvalda externa experter och kommuner bjuds in.
• Ett fördjupat samarbete med andra kommuner som arbetar
med frågorna genomförs också, med studiebesök och
erfarenhetsutbyten. Former för att underlätta samarbete och
erfarenhetsutbyte mellan kommunerna utvecklas.
• En utredning av möjligheterna till extern finansiering av det
vidare arbetet görs också.

Därför har ett utvecklingsprojekt genomförts för att undersöka
möjligheten till källsorterande avlopp i VA-utbyggnadsområden i
Knivsta kommun, och vilka frågor som behöver lösas för att
genomföra detta i ett eller flera pilotområden i kommunen. Det har
finansierats med hjälp av LOVA-bidrag från Länsstyrelsen i Uppsala
län. Projektet tittade på möjligheter och hinder för att införa
källsorterande avloppslösningar inom verksamhetsområde för allmänt
VA, med fokus på att ta reda på vad vi vet idag och vad som behöver
utredas vidare. Med källsorterande avlopp menas i det här projektet att
toalettvattnet samlas upp för sig i sluten tank och transporteras bort
för behandling och återföring till åkermark, och att bad-, disk- och
tvättvattnet behandlas lokalt. Ingen detaljerad teknisk lösning har
funnits som utgångspunkt för projektet, men inriktningen har varit på
att samla upp toalettvattnet i extremt snålspolande toaletter/
vakuumtoaletter för att minska transportbehovet och underlätta
behandling och återföring av toalettvattnet.

Steg 2. Utformning av tekniskt system och kostnadskalkyl
• Med utgångspunkt i nytto- och riskanalysen tas ett förslag till
tekniskt system för källsorterande avlopp fram.
• Två-tre potentiella pilotområden väljs ut, och en utredning av
kostnader för ett källsorterande respektive ett konventionellt
avloppssystem för respektive område tas fram.

Projektet fokuserar på tillämpningen av källsorterande avlopp i
utbyggnadsområden på landsbygden i Knivsta. Andra tillämpningar,
t.ex. i nybyggda stadsdelar i tätort, har inte diskuterats inom ramen för
projektet.
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•

En genomgång av vad som ska följas upp och utvärderas i
pilotområdet görs också.

Bakgrund om källsorterande avlopp
Källsortering av avloppet, där toalettvattnet samlas upp för sig i en
sluten tank och transporteras bort för behandling och återföring till
åkermark, och bad-, disk- och tvättvatten behandlas lokalt, är en
tekniklösning som röner allt större intresse i många kommuner. Mer
än 90 % av den fosfor och kväve som finns i avloppet samlas via
toalettvattnet upp koncentrerat i en sluten tank som töms en eller
några gånger om året, och förs bort från området, vilket ett mycket
gott miljöskydd utan krav på avancerad lokal rening och avlastar
recipienter från övergödande ämnen. BDT-vattnet innehåller endast en
mindre mängd föroreningar och kan därför behandlas lokalt i en
relativt enkel anläggning.

Steg 3. Beslut om fortsättning.
• Med utgångspunkt i resultaten från steg 1 och 2 fattas politiska
beslut om det fortsatta arbetet, inklusive ansvars- och
kostnadsfördelning inom kommunen, och mellan kommunen
och Roslagsvatten, och beslut om att söka externa medel för
genomförandet. Beslut om eventuella
demonstrationsanläggningar fattas också.
Steg 4. Val av pilotområde
• Ett pilotområde väljs ut, och mer detaljerade utredningar om
det specifika området tas fram.
• Kommunikationsplan och andra stödjande dokument utvecklas

Källsortering av avloppet ger goda förutsättningar att återföra
näringen från avlopp till åkermark. De viktigaste näringsämnen som
finns i avloppsvatten finns nästan uteslutande i toalettavfallet.
Kretslopp och god resurshushållning är en viktig fråga i Knivsta och
detta återspeglas också i de politiska styrdokument och planer som
tagits fram. I Knivsta kommuns VA-strategi finns en vision för VA i
Knivsta kommun som lyfter fram kretsloppsanpassning av VAsystemen som en viktig fråga.

Steg 5. Genomförande i utvalt pilotområde
• En källsorterande avloppslösning införs i ett pilotområde i
kommunen. För att säkerställa att resultatet blir lyckat
genomförs detta i nära kommunikation med olika delar av
Knivsta kommuns förvaltning, Roslagsvatten, förtroendevalda
i kommunen samt fastighetsägarna i det aktuella området.

Enskilda avlopp med uppsamling av toalettvatten i sluten tank och
lokal behandling av bad-, disk- och tvättvatten är en beprövad lösning
som finns i många kommuner. På senare år har många vakuumtoaletter installerats i hushåll med enskilt avlopp och sluten tank för
att hålla nere mängden toalettvatten vilket minskar transporter och
underlättar återföring till åkermark. Flera kommuner, bl.a. Södertälje,
Kungsbacka och Uddevalla, ställer krav på installation av vakuumtoalett och sluten tank för enskilda avlopp i delar av, eller hela,

Handlingsplanen kommer att behöva följas upp och revideras i
kommande revideringar av VA-planen. Steg 2-5 kommer att revideras
utifrån den ytterligare kunskapsuppbyggnad som sker i steg 1.
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kommunen. Källsorterande avlopp inom kommunalt VAverksamhetsområde är dock inte beprövat i Sverige, även om
diskussioner kring detta hålls på flera håll i landet. För
omvandlingsområdet Munga i Västerås planeras nu en källsorterande
avloppslösning, där vakuumtoalett ska prövas för några av
fastigheterna.
Utöver att det krävs kommunalt verksamhetsområde för att uppfylla
kommunens ansvar enligt lagen om allmänna vattentjänster, är
fördelen med källsorterande avloppslösningar i kommunal regi
jämfört med för enskilda avlopp att den långsiktiga driften säkerställs
genom en stark huvudman med god driftsorganisation. Det ger också
möjligheter att införa samma tekniklösning i ett område, vilket
underlättar såväl drift och underhåll av systemet, som uppbyggnad av
system för återföring av växtnäring.

•

För att minimera antalet juridiska risker bör systemet vara så
likt ett konventionellt system som möjligt, vilket innebär att ett
system med klosettvatten till en gemensam sluten tank och
gemensam behandling av bad-, disk- och tvättvatten är att
föredra ur juridisk synpunkt framför ett system med slutna
tankar för klosettvatten på varje fastighet. När systemet
utformas måste dock juridiska frågor vägas mot tekniska
frågor och vad som är den bästa tekniska lösningen för de
aktuella områdena.

•

Källsorterande avloppssystem kräver nya samverkansformer
mellan VA och avfall, och mellan VA och lantbrukare.
Organisationen för detta bedöms gå att lösa relativt enkelt,
bara ansvars- och kostnadsfördelning tydliggörs på ett bra sätt.

•

Det är viktigt att fastighetsägarna inte behöver betala mer för
detta system än för ett konventionellt system. Särtaxa bör inte
tas ut för ett källsorterande system, utan både anläggnings- och
brukningsavgift bör vara i samma nivå som för övriga
områden. Det går dock att utforma taxan med parametrar som
bara faller ut för detta område. Det är också viktigt att
identifiera vilka incitament och eventuella risker införandet av
ett källsorterande system innebär för fastighetsägarna.

•

Det är inte möjligt att utreda bort alla olösta frågor, utan vissa
frågor måste prövas i ett pilotområde. För att göra detta
behöver dock riskerna gås igenom ordentligt och analyseras.

•

För att kunna fatta beslut om införandet av källsorterande
avlopp i ett pilotområde behövs därför en risk- och

Slutsatser från projektet
Följande är de övergripande slutsatserna från projektet:
• Källsortering av avloppet är en tekniklösning som innebär
många fördelar vad gäller miljö och resurshushållning jämfört
med konventionella avloppssystem.
•

Det finns inga direkta hinder för att införa källsorterande
avlopp inom kommunalt VA-verksamhetsområde, däremot
finns många olösta frågor. Lösningen innebär många risker,
framförallt juridiska och ekonomiska risker, eftersom systemet
ännu inte är beprövat och testat mot lagen om allmänna
vattentjänster.
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handlingsplan och börja söka medel även från andra
finansiärer.

nyttoanalys, där såväl nyttor som risker gås igenom ordentligt
och kvantifieras så långt det är möjligt. Riskanalysen behöver
också resultera i en plan för hur riskerna ska hanteras, och en
ansvarsfördelning mellan Knivsta kommun och Roslagsvatten.
•

Tydlig politisk förankring är mycket viktigt för genomförande
av ett pilotområde. Risker och nyttor måste tydligt framgå
inför politiska beslut om att genomföra ett pilotområde.

•

Det är viktigt att välja rätt pilotområde. Eftersom det är många
nya frågor som ska prövas, är det viktigt att välja ett område
som inte är alltför svårhanterligt, vilket innebär att det inte är
för stort, att det inte är för bråttom att lösa VA-frågan och att
det inte finns uppbyggda konflikter kring VA-lösningen för
området. Pilotområdet bör innehålla lagom mycket av det man
vill mäta/testa men i liten skala, och bör vara representativt för
andra områden i kommunen som man tänker sig kan förses
med samma tekniklösning om pilotområdet faller väl ut.

•

Kommunikation är jätteviktigt, och en kommunikationsplan
behöver tas fram tidigt i genomförandeprocessen.

•

För att genomföra det utvecklingsarbete som krävs behövs
tillskott av extern finansiering, t.ex. i form av projektmedel.

Följande är rekommendationer för fortsatt arbete som getts från
medverkande aktörer:
• Initiera ett arbete med att söka pengar från VINNOVA:s
utlysning FRÖN/UDI i ett första skede. Sätt ihop en
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•

Börja paketera och kommunicera kretsloppstankarna redan nu.
Lyft fram nyttorna och lantbrukaren i kommunikationen.

•

Installera demonstrationstoaletter som folk kan prova. Be om
ett uppdrag från politikerna kring detta, i vilket
samhällsbyggnadskontoret vid Knivsta kommun och
Roslagsvatten ska ta fram ett förslag på hur samverkan ska ske
kring detta.

•

Välj ut två till tre lämpliga pilotområden och börja diskutera
dessa internt i organisationen.

•

Ta med politiker och tjänstepersoner på studiebesök till andra
kommuner som arbetar med frågorna, t.ex. till Västerås och
omvandlingsområdet Munga.

Grönstrukturplan
Knivsta kommun 2016

Antagen av Samhällsutvecklingsnämnden 2016-11-07 § 131

Grönstrukturplan för Knivsta kommun 2016
Uppdrag
Planen har tagits fram av Knivsta kommun på uppdrag av
kommunfullmäktige 2013.
Medverkande förvaltningar har varit kommunledningssamhällsbyggnads samt bygg- och miljökontoret.

Projektledare och dokumentansvarig har varit miljöstrategen (t.o.m.
april 2016) vid samhällsbyggnadskontoret i Knivsta kommun.
Grönstrukturplanen är ett styrdokument vars syfte är att fungera som
stöd och vägledande underlag i den fysiska planeringsprocessen.

Förslaget har varit utsänt på remiss.

Planen gäller tills vidare. Genomförandet av de åtgärder och
tillämpningen av de arbetssätt som beskrivs i grönstrukturplanen följs
upp i verksamhetsberättelsen. I samband med uppföljningen ska
behovet av att revidera grönstrukturplanen ses över.

Antagen av Samhällsutvecklingsnämnden 7 november 2016, § 131
Styrgrupp
Samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott.
Arbetsgrupp
Miljöstrateg
Planhandläggare
Park- och naturchef
VA-strateg
samt student från Uppsala universitet

2

Förord
Knivsta kommun har som vision att skapa attraktionskraft för boende
och företag och att befästa Knivsta som en föregångskommun för det
hållbara samhället.

bra sätt. Den ska emellertid också fungera som ett självständigt
verktyg att använda i de skeden i den fysiska planeringsprocessen som
beskrivs ovan.

I Knivsta finns gott om naturtillgångar och såväl grönska som
rekreationsmöjligheter är nära till hands i stora delar av kommunen.
I samband med att både kommunen som helhet och tätorterna växer är
det viktigt att ta hänsyn till de värden som grönstrukturen medför.
2013 fick förvaltningen därför i uppdrag att kartlägga kommunens
ekosystemtjänster och att ta fram ett förslag till grönstukturplan.

Med inventeringar, beskrivningar och värderingar av grönytors och
naturområdens värden ur ett biologiskt, rekreativt och socialt
perspektiv utgör grönstrukturplanen ett viktigt underlag för fortsatt
arbete med Knivstas gröna struktur. Grönstrukturplanen ska ses som
ett levande dokument som kommer att utvecklas, kompletteras och
revideras allt eftersom ny kunskap, erfarenheter och underlag
tillkommer.

En projektgrupp bestående av representanter från berörda enheter
inom förvaltningen har svarat för det praktiska arbetet.
Arbetet har följts upp av en styrgrupp bestående av ledamöter i
Samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott.

Grönstrukturplanen är uppdelat i ett antal huvudavsnitt: Målbilder och
strategier, Kommunövergripande grönstruktur, Tätortens
grönstruktur samt Genomförande, uppföljning och revidering.
Tre målbilder pekades ut initialt i uppdraget; natur- och vattenvård,
folkhälsa samt ekosystemtjänster. De visar på den viljeriktning som
kommunen, i de gröna frågorna, ser som central för att skapa en god
livsmiljö för Knivstas invånare och för att bidra till en attraktiv
utveckling av kommunen. Grönstrukturplanen är uppbyggd kring
dessa målbilder som också redovisas som teman i planen.

Grönstrukturplanen är framtagen som ett styrdokument med syfte att
fungera som stöd och vägledande underlag i den fysiska
planeringsprocessen; som underlag i det strategiska planarbetet, som
stöd för avvägningar mellan olika intressen och i bedömningar vid
markanvisning, planbesked och detaljplaneläggning samt vid
utveckling och skötselplanering av parker och naturområden.
Grönstrukturplanen utgör fortsättningsvis en del av översiktsplanen
där avvägningar mellan olika intressens markbehov kan göra på ett
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Grönstrukturplanen samlar en stor mängd underlagsmaterial som
även kompletterats med ytterligare inventeringar vilka har
sammanställts i en klassningskarta. Således sammanfattar
grönstrukturplanen en stor mängd underlag och förenklar därmed
bedömningen av vilka naturvärden som finns representerade på en
viss plats eller inom ett visst område.

Inledning
Knivsta och Alsike tätorter växer i snabb takt och målsättningen är
att Knivsta ska växa till en modern småstad i samverkan med en
levande landsbygd.
I samband med att både kommunen och tätorterna växer är det
viktigt att ta hänsyn till de kvaliteter som kommunen erbjuder. En av
dessa är det naturnära läget. Det är därför viktigt att bebyggelseutvecklingen sker på ett sådant sätt att ekosystemtjänster kan
bevaras och utvecklas både i tätorterna och på landsbygden.

Grönstrukturplanen är också det underlag som tydligt visar hur
grönområdena hänger samman och vilka noder i strutkuren som är
särskilt viktiga för att grönstrukturen ska fungera. Det är aspekter
som, precis som andra strukturer så som infrastruktur och VA, är
viktiga att ta hänsyn till vid exploatering och detaljplanering.
Grönstrukturplanen utgör därför ett viktigt stöd i den fysiska
planeringsprocessen och möjliggör en mer effektiv och likställig
planprocess.

Målsättningen med grönstrukturplanen är därför att skydda och
stärka de gröna sambanden i Knivsta kommun för att trygga en god
tillgång till samt hushållning med kommunens grönytor och de
ekosystemtjänster som de bistår oss med.
Grönstrukturplanen blir ett viktigt verktyg för att skapa en god och
hållbar boendemiljö för Knivstaborna, både idag och för kommande
generationer. En viktig del i arbetet med planen har varit att
definiera nuläget för kommunen samt att hitta en gemensam målbild
för politik och förvaltning för utvecklingen av Knivstas gröna
kvaliteter.

Positiva följdeffekter av en strategiskt planerad
grön- och blåstruktur:






En grönstrukturplan kopplar samman de olika gröna delarna med
varandra och möjliggör för att hantera den samlade gröna strukturen i
relation till övriga strukturer såsom infrastruktur och bebyggelsestruktur. Grönstrukturplanen möjliggör på så sätt ett säkerställande av
att arbetet med natur- och vattenvård sker i samklang med övrig
samhällsplanering.
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Anpassning till förändrat klimat
Översvämningsförebyggande åtgärder och
vattenförvaltning
Ökad hälsa och välmående
Ökade mark- och fastighetsvärden
Minskade kostnader i offentlig och privat sektor

Bakgrund
Vi lever i en tid full av utmaningar. Vi ser en stark urbaniseringstrend,
där mer än 50 procent av jordens befolkning nu bor i städer. Vi ser
också hur klimatet förändras med ökade nederbördsmängder, torka,
ökade extremväder och ett varmare klimat. Det ställer stora krav på de
samhällen som vi planerar för. Grönstrukturen i såväl städer som på
landsbygden är en viktig förutsättning för att hantera dessa
utmaningar. Att hantera grönstrukturen som en helt väsentlig
infrastruktur är därför av allra största vikt och den behöver därför
också räknas in i kommuners strategiska investeringar. Det är en
viktig del i att skapa attraktiva samhällen för boende och besökare.

Syfte
Grönstrukturplanen har flera syften:
 Att vara en plattform för Knivsta kommuns arbete med
grönstrukturfrågor.
 Att samla underlag för en likställig bedömning av grönstruktur
i den fysiska planeringsprocessen.
 Att säkerställa att arbetet med natur- och vattenvård sker i
samklang med övrig samhällsplanering.
 Att underlätta planeringen av ny bebyggelse och annan
infrastruktur.
 Att tydliggöra vilka åtgärder som behöver genomföras för att
skydda, stärka och tillgängliggöra grönstruktur.
 Att tydliggöra för dem som bor i kommunen hur
grönstrukturen beaktas i den fysiska planprocessen.
 Att underlätta det nämnds- och förvaltningsövergripande
arbetet.

2013 fick förvaltningen i uppdrag att kartlägga kommunens
ekosystemtjänster och i samband med det, att också ta fram en
kommunövergripande grönstrukturplan för Knivsta kommun. Arbetet
att ta fram grönstrukturplanen påbörjades under 2014.
I uppdraget att ta fram en grönstrukturplan pekades tre
fokusområden ut:
Natur- och vattenvård: biologisk mångfald, hotade arter och
biotoper, spridningsvägar och stråk
Folkhälsa: friluftsliv, tillgänglighet, turism och rekreation
Ekosystemtjänster: naturresurser, reglerande och stödjande
tjänster, hållbar planering

Omfattning och avgränsning
Grönstrukturplanen är kommunövergripande och täcker in hela den
geografiska kommunen. Grönstrukturen som sådan känner inga
gränser, dock har underlag inte hanterats över kommun- och
länsgränser vilket kan ses som en brist. Eftersom grönstrukturplanen
täcker in hela den geografiska kommunen är bedömningarna i sin
karaktär också övergripande. Knivsta och Alsike tätorter har
analyserats på en mer detaljerad nivå.

Fokusområdena följer genom hela planen och har också formulerats
som mål från vilka planen tar sin utgångspunkt.

Framtagande
Grönstrukturplanen har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av
miljöstrateg, planhandläggare, park- och naturchef, VA-strateg samt
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en student från Uppsala universitet. En utökad projektgrupp bestående
av samhällsbyggnadschef, översiktsplanerare, exploateringschef,
fritidssamordnare och folkhälsosamordnare har deltagit i workshops.
Styrgrupp har varit Samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott.

utveckling och förvaltning av naturvårdsåtgärder såväl som vid
exploatering, strategisk planering och detaljplanering.
Vid lokalisering av verksamheter och bostäder samt vid bedömningar
vid detaljplaneläggning är grönstrukturplanen framför allt tänkt att
användas i den GIS-miljö som är uppbyggd i kommunens kartverktyg.
Där ligger samtliga kartunderlag kopplade till respektive
fokusområdeskarta. När nya inventeringar görs kompletteras kartan
för naturvård med de nya underlagen för att planen ska hållas
uppdaterad.

I ett initialt skede har arbetet med grönstrukturplanen handlat om att
samla in kunskap genom workshops och utökade inventeringar. Det
har bland annat gjorts genom en workshopserie med både förvaltning
och inbjudna kommuninvånare.
En sammanställning och utvärdering av befintliga underlag har gjorts
och nya inventeringar av områden i tätorten har utförts. En
kartläggning av kommunens ekosystemtjänster har gjorts i ett
samarbete med en student vid Uppsala universitet. Kartläggningen
grundar sig på tidigare inventeringar och underlag från Länsstyrelsen
som sedan har behandlats och analyserats digitalt i ArcGIS-verktyget
Matrix Green.

I dagsläget pågår en större revidering av översiktsplanen och
processen med att ta fram grönstrukturplanen har varit integrerad med
ÖP-processen. Delar av grönstrukturplanen såsom gjorda
inventeringar har utgjort underlag i pågående översiktsplanenearbete
och i den utbyggnadsanalys som gjorts i arbetet med revideringen av
översiktsplanen. Grönstrukturplanen utgör fortsättningsvis en del av
översiktsplanen där avvägningar mellan olika intressen kan göra på ett
bra sätt. Den ska emellertid också fungera som ett självständigt
verktyg att använda i flera skeden i den fysiska planeringsprocessen.

Steg två i processen har kretsat kring att politiken med hjälp av
förvaltningen formulerat vad kommunen vill med sin gröna
infrastruktur. Detta har gjorts genom workshops och genom
avstämningar med Samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott.

Läsanvisning
Grönstrukturplanen är indelad i fem huvuddelar: Inledning, Målbilder
och strategier, Kommunövergripande grönstruktur, Tätorternas
grönstruktur samt Genomförande, uppföljning och revidering.
Ryggraden i planen är de utpekade fokusområdena; natur- och
vattenvård, folkhälsa samt ekosystemtjänster De illustreras därför i
olika temakartor under respektive avsnitt. Utpekade värdefulla
områden från respektive temakarta är sammanställda i en
klassningskarta.

Planens roll och koppling till andra styrdokument
Planen pekar ut den viljeriktning som kommunen ser som central i
dessa frågor för att skapa en god livsmiljö för Knivstas invånare och
för att bidra till en attraktiv utveckling av kommunen.
Grönstrukturplanen ska fungera som stöd och vägledande underlag i
ärenden och uppdrag som berör den gröna strukturen i den fysiska
planeringsprocessen och avser att användas som underlag och stöd vid
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Del ett, Målbilder och strategier, behandlar den övergripande
inriktningen och strategier för grönstrukturen i den fysiska
planeringsprocesen. I kapitlet redovisas även den framtagna
klassningskartan samt Riktlinjer för utemiljö som ska verka som
underlag vid bedömningar i den fysiska planeringsprocessen.
I del två och tre, Kommunövergripande grönstruktur och Tätortens
grönstruktur belyses respektive fokusområde och grönstrukturen för
dessa. Såväl inventeringar som analyser presenteras och särskilt
värdefulla områden som kartlagt beskrivs mer ingående. Utifrån
resultatet framförs behov av kommande utveckling och åtgärder.

Utblick över Laggaslätten. Foto: Knivsta kommun.

I den sista delen Genomförande, uppföljning och revidering ges en
beskrivning av på vilket sätt grönstrukturplanen tillämpas konkret i
den fysiska planeringsprocessen. Här ges också en beskrivning av hur
uppföljning och revidering av grönstrukturplanen ska ske samt hur
arbetet med den gröna strukturen bör fortskrida.

Ordlista

Ekosystemtjänst: De tjänster som naturen bistår oss med och som är
avgörande för vår överlevnad och vårt välmående.
Entré till rekreationsområde: Markerar förekomsten av området och utgör
platser från vilka områdena kan beträdas på ett lättillgängligt sätt. Skapas
ofta med hjälp av markörer såsom skyltning, informationstavlor, platser för
uppställning av exempelvis cyklar och avfallskärl.

Löpande genom rapporten finns faktarutor som är gråmarkerade. I
varje avsnitt eller del av avsnitt pekas också behov av fortsatta
åtgärder ut i en grön ruta.

Friluftsliv: Vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för
välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling.
Rekreations och friluftsområde: Ett område som har fina kvaliteter för
friluftsliv, rekreation och naturupplevelser.
Grön länk: Vegetation som sammanbindande segment mellan större
naturområden.
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Grönområde: Område av skiftande storlek med varierande inslag av
grönska och vatten.

Närnatur: Naturområde inom 5 minuters gångavstånd från bostadsområden
viktiga för den vardagliga rekreationen.

Gröna rum: Platser i den byggda miljön med grönska.

Park: Anlagd natur vilken kan ges olika uttryck beroende på skötsel, från
paradpark till naturpark. Ytmässigt ska parken kunna användas i rekreativt
syfte. Park är även ett begrepp i detaljplan som anger att området är
säkerställt som allmän plats.

Grönstråk: Anlagd gång-, cykel- eller körbana som omges eller ligger i
anslutning till vegetation och/eller vatten.

Patch: En biotop i ett område med vissa urskiljbara miljövariabler som gör
att den går att avskilja från omgivande områden.

Grönstruktur: Alla ytor i staden med eller med anknytning till vegetation.
Konnektivitet: Sambandet mellan olika grönområden i landskapet.
Kulturmiljö: Historiska och samtida spår av människans bruk av
landskapet, genom markanvändning, bebyggelse och biologiskt kulturarv.

Rekreation: Återhämtning, görs för många människor ute i natur (skog och
grönområden). Ju fler olika slags miljöer som finns i människors närmiljö,
desto fler människor ges möjlighet till rekreation.

Lekyta: Område där barn vistas för lek vilket bidrar till barnens fysiska och
psykiska utveckling. Det behöver finnas både formella (anlagda lekparker)
och informella (t.ex. skog) ytor i barnens närmiljö.

Resiliens: Ett systems långsiktiga förmåga att klara av förändring och
vidareutvecklas. För ett ekosystem, som en skog, kan det handla om att klara
av till exempel stormar, bränder och föroreningar.

Mikroklimat: Växtbetingelser på en specifik plats.

SIS-standard: Standard för naturvärdesinventering (NVI) avseende
biologisk mångfald från Swedish Standard Institute. Anger minimikrav för
vad en naturvärdesinventering ska omfatta. Standarden är tillämpbar på
samtliga naturtyper. Se sid. 43 för ytterligare information.

Mikropark: En park i mindre format, ofta som inslag i befintlig byggd
miljö på underanvända ytor.

Spridningskorridor: Stråk av vegetation i bebyggelse där växter och djur
kan leva och förflytta sig.

Multifunktionell grönyta: Genom att etablera viss typ av vegetation i
staden kan multifunktionella ytor skapas som lämpar sig för rekreation,
innehåller hög biologisk mångfald samt bidrar till kolförrådet och
dagvattenhanteringen.

Tätortsnära natur: Natur i anslutning till bebyggelsen där de rekreativa
värdena ska värderas högt. Sociala värden och hälsoaspekter ges särskild
hänsyn enligt skogsvårdslagen.

Natur: En klassisk definition på allt som inte människan
kan skapa, i motsats till kultur.
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Målbilder och strategier
Målbild 1 – Natur- och vattenvård
Målbild 2 – Rekreation och folkhälsa
Målbild 3 - Ekosystemtjänster
Strategier för att uppnå målbilderna
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Målbild 1 – Natur- och vattenvård

FAKTARUTA: Mål på global, regional och nationell nivå
Konventionen om biologisk mångfald

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

Konventionens formella namn är Convention on Biological
Diversity (CBD). Målen för arbetet inom konventionen är att
bevara och hållbart nyttja den biologiska mångfalden och att nyttan
av att använda genetiska resurser ska fördelas rättvist.

Kommentar: Cirka fem procent av våra djur, växter och svampar är
så hotade att de löper risk att dö ut. Den främsta anledningen till att
arter hotas är att deras livsmiljö störs, splittras upp och försvinner. Det
beror i stora delar på att jordbruket, skogsbruket och fisket har
rationaliserats samt att jungfrulig mark exploateras.

År 2010 antog världens länder en strategisk plan för perioden
2011-2020, med 20 delmål fram till år 2020 (de så kallade
Aichimålen). Planen innehåller vision, målsättningar och
arbetsprogram för att rädda den biologiska mångfalden och
därigenom säkra fungerande ekosystem. Skogsmark och
jordbruksmark ska förvaltas hållbart och så att den biologiska
mångfalden bevaras. Minst 17 procent av alla land- och
sötvattensområden och minst 10 procent av kust- och havsområden
ska skyddas. Utrotningen av arter ska stoppas och situationen för
arter som idag minskar snabbt ska förbättras.

Äldre tiders variationsrika landsbygd har ersatts av vidsträckta och
likformiga skogsområden eller åkrar där bara ett litet antal växter och
djur kan leva. Samtidigt har igenväxning och förbuskning av
jordbruksmarker försämrat chanserna för många arter som behöver
öppna, hävdade (vårdade) landskap.
Sverige har ratificerat konventionen om biologisk mångfald och aktivt
åtagits sig att bevara den biologiska mångfalden. De nationella
miljökvalitetsmålen är en del i arbetet. De mål som främst kopplar till
natur- och vattenvård är:
-

Fågeldirektivet och Art- och habitatdirektivet

Fågeldirektivet och Art- och habitatdirektivet är till för att trygga
livsmiljöerna för de naturtyper och arter som har definierats där,
ungefär 200 naturtyper och 700 arter i Europa.

Ett rikt växt och djurliv
Ett rikt odlingslandskap
Levande skogar
Myllrande våtmarker
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Levande sjöar och vattendrag

EU:s främsta verktyg för att säkerställa direktivens uppfyllnad och
bevara den biologiska mångfalden är Natura 2000. Grundtanken är
att man genom att skydda kärnområden av värdefull natur runt om i
Europa kommer ett stort steg på väg när det gäller att bevara den
biologiska mångfalden för framtiden.

12

hos barn och bättre återhämtning från stress. Utsikt mot natur från
sjukhusfönstret kan leda till att patienter mår bättre och snabbare blir
friska. Också ur ett socialt perspektiv är park- och naturområden av
betydelse då de ger utrymme för aktiviteter, samvaro och spontana
möten.

Svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Strategin kretsar kring att tydliggöra ekosystemtjänsternas värde i
samhällsplanering och näringslivsutveckling. Strategin består av de
etappmål för biologisk mångfald, ekosystemtjänster och hållbar
markanvändning som regeringen har beslutat samt insatser som
bidrar till att nå miljökvalitetsmålen, generationsmålet, Aichimålen
och EU-målen.

Friluftslivet är en viktig del ur ett rekreations- och folkhälsoperspektiv. Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional
utveckling. Det är utgångspunkten för de tio mål för
friluftslivspolitiken som regeringen beslutade om i december 2012.

De miljökvalitetsmål som berörs är framför allt Levande sjöar och
vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård,
Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap,
Storslagen fjällmiljö och Ett rikt växt- och djurliv. I varierande
utsträckning berörs även Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig
försurning, Ingen övergödning, Giftfri miljö, Grundvatten av god
kvalitet och God bebyggd miljö.

FAKTARUTA: Regeringens mål för friluftslivet











Målbild 2- 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.
Kommentar: Forskning visar att naturen har restorativa, det vill säga
återuppbyggande effekter, för människor. Vistelse i naturen ger vila
och återhämtning. Tillgång till natur leder till mindre stress och ökad
kreativitet på arbetsplatser, bättre motorik och koncentrationsförmåga
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Tillgänglig natur för alla
Skyddade områden som resurs för friluftslivet
Starkt engagemang och samverkan
Allemansrätten
Tillgång till natur för friluftsliv
Attraktiv tätortsnära natur
Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling
Ett rikt friluftsliv i skolan
Friluftsliv för god folkhälsa
God kunskap om friluftslivet

Målbild 3 - Ekosystemtjänster

FAKTARUTA: Ekosystemtjänster
Producerande tjänster

I Knivsta kommun exploaterar vi med hänsyn till
bevarandevärden. Vid exploatering tänker vi på att skydda,
kompensera samt förstärka sambanden för
ekosystemtjänster.

Till de producerande ekosystemtjänsterna brukar räknas bl.a.:
Produktion av livsmedel och medicinalväxter, bioenergi,
skogsråvaror som virke, pappersmassa och bioenergi samt
produktion av dricksvatten.

Kommentar: Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystem som
gynnar människor, det vill säga upprätthåller eller förbättrar
människors välmående och livsvillkor. Tjänsterna som kommer från
ekosystemen ger oss bland annat luft- och vattenrening, jordbildning,
primär-produktion och naturupplevelser som kan påverka vår hälsa
positivt. De delas ofta in i producerande tjänster, reglerande tjänster
och kulturella tjänster samt understödjande tjänster.

Reglerande tjänster

Till de reglerande ekosystemtjänsterna räknas bl.a.: Pollinering
genom insekter, fröspridning, omsättning av avfall och avlopp med
återföring av närsalter, rening av vatten, flödesutjämning av regnoch smältvatten, luftrening, luftväxling av stadsluft (”stadsbris”).
Kulturella tjänster

Till de kulturella brukar räknas bl.a. hälsoaspekter från
naturrekreation, fritidsupplevelser, estetiska värden, undervisning
och kunskap, tysta områden.

Ekosystemtjänster ses ofta som gratis, vi betalar inget till naturen för
att dess tjänster ska upprätthållas. Däremot så kan priset bli högt om
vi förstör förutsättningarna för ekosystemen att bibehålla sin
funktionalitet.

Understödjande tjänster

De understödjande tjänsterna fungerar som grund för att de andra
ekosystemtjänsterna ska kunna fungera. Till de understödjande
tjänsterna räknas bl.a. biologisk mångfald, storskaliga vatten- och
näringscykler, jordformation och fotosyntes.
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Strategier för att uppnå målbilderna
Strategier för att uppnå målbild 1: Natur- och vattenvård




Kommunens planering tar hänsyn till befintliga naturvärden
och arbetar aktivt med att skydda värdefulla områden, se
klassningskarta nedan.
Vid markanvisning, planbesked och detaljplanering utgör en
lämplighetsbedömning utifrån grönstrukturplanen en del av
det samlade beslutsunderlaget. Klassningskartan används
som underlag.



Ekologiska värden och dagvattenhantering utreds på ett
tydligt sätt i detaljplanearbetet. Klimatanpassning och
riskbedömning ses som särskilt viktigt.



Naturvärdesinventeringar genomförs enligt SIS-standard i så
hög grad som det är möjligt. Checklista för beställning av
dagvattenutredningar och granskningsprotokoll för
granskning av dagvattenutredningar används.





Vid exploatering och förtätning tas hänsyn till platsens
förutsättningar och bevarandet av befintliga värden.



Kommunen kommunicerar med myndigheter och markägare
om mark med höga naturvärden.



Skötsel av öppna dagvattenanläggningar görs med hänsyn till
naturvårdsaspekter.

Strategier för att uppnå målbild 2: Rekreation och folkhälsa

Knivstaån som löper genom Alsike och Knivsta tätort
hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Vid exploatering i Knivsta
och Alsike tas hänsyn till att miljökvalitetsnormerna
avseende vattenkvalitén i ån inte nås idag. Hantering av
dagvatten löses så att miljökvalitetsnormerna för Knivstaån
samt även Valloxen inte försämras.
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I den strategiska planeringen verkar kommunen för en
mångfald av gröna rum i olika storlekar samt naturområden
och torg som är jämt och strategiskt utplacerade i ett
sammanhängande närverk av grönstråk.



Vid detaljplaneläggning säkerställs tillgången till gröna rum. I
detaljplanearbetet verkar kommunen för en mångfald av gröna
rum i enlighet med Riktlinjer för utemiljö, se nedan.



I Knivsta och Alsike exploateras på ett sådant sätt att
grönstrukturen integreras med bebyggelsestrukturen. Gröna
stråk förstärks och görs attraktiva.



Vid nybyggnation beaktas hur de nya boende får sin närnatur
tillgodosedd men också hur den nya exploateringen påverkar
befintliga boendes rekreationsmöjligheter. Riktlinjer för

utemiljö används som underlag vid planbesked och
detaljplaneläggning.



Rekreation och turism kopplar tydligt till kommunens
utveckling och kommunens goda rekreationsmöjligheter
marknadsförs för att locka nya invånare och näringslivsetableringar till kommunen.

Vid exploatering i tätorterna förstärks den befintliga
grönstrukturen med blommande växter, perenner och buskar så
att inte samband med ängs- och betesmarker byggs bort vid
förtätning. Bete används som naturvårdsåtgärd.



Barn och ungas möjligheter till god rekreation och tillgång till
friluftsliv prioriteras. Viktiga områden för naturpedagogik
säkerställs och kommunen verkar för utomhusklassrum och
skolskogar.

Den kommunala skötseln och förvaltningen främjar biologisk
mångfald. Ett kontinuerligt arbete pågår för att skapa gröna
gaturum genom planetering av fler träd och buskar som med
fördel är blommande.





Kommunens grönområden är tillgängliga och har tydliga
entréer samt kopplas samman med gång- och cykelvägnätet.

Vid nyanläggning övervägs genomsläpplig beläggning på
markparkering.





Skötsel av dagvattenanläggningar görs med hänsyn till
rekreativa värden.

Stora och värdefulla träd sparas om möjligt vid planläggning
av nya och befintliga områden.





Strategier för att uppnå målbild 3: Ekosystemtjänster


Kommunen arbetar med att bevara och utveckla kommunens
ekosystemtjänster.



I den fysiska planeringsprocessen arbetar kommunen med att
bevara, kompensera och ersätta naturvärden med syfte att
bevara och tillföra gröna och blå kvalitéer, se tabell över
prioriterade ekosystemtjänster.
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Klassningskarta

Mycket högt skyddsvärde – klass 2
 Grundvattentillgång måttlig
 Naturvärden (skogenspärlor)
 Nyckelbiotoper
 Storskogens nyckelbiotoper
 Statligt skyddsvärd skog
 Åsar
 Grundvattentillgång stor x2 (ej med)
 Naturvärdesinventering (NVI) klass 1
 Naturvärdesinventering 88-96 (NV1) klass 1
 Våtmarksinventering (VMI) klass 1

Klassningskartan är framtagen för att underlätta en likvärdig
bedömning av exploateringens lämplighet och påverkan på
naturvärden, rekreativa värden och ekosystemtjänster. Kartan är en
sammaställning av underlag så som naturvårdsinventeringar, tidigare
gjorda klassningar och biotopskydd. Klassningskartan i är indelad i
fyra klasser:
Lagskydd – får ej påverkas av exploatering. Skyddszoner om 30
meter bör vidtas.
Mycket högt skyddsvärde – Bör ej påverkas av exploatering.
Skyddszoner om 30 meter bör vidtas.

Högt skyddsvärde – klass 3
 Naturvärdesinventering (NVI) klass 2
 Naturvärdesinventering 88-96 (NVI) klass 2
 VMI klass 2

Högt skyddsvärde – Stora försiktighetsmått och åtgärder bör tas för
att bibehålla värdet. Vidare utredning krävs.
Påtagligt skyddsvärde – Försiktighetsmått och åtgärder bör tas för
att bibehålla värdet. Vidare utredning krävs.

Påtagligt skyddsvärde – klass 4
 Naturvärdesinventering (NVI) klass 3
 Naturvärdesinventering 88-96 (NVI) klass 3
 Våtmarksinventering (VMI) klass 3
 Knivstaån (ej med i karta)

Nedan listas vilka områden som ingår i respektive klass.
Lagskyddade områden – klass 1
 Biotopskydd
 Växt- och djurskyddsområden
 Natura 2000
 Myrskyddsplan
 Naturminne
 Naturreservat
 Naturvårdsavtal
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Klassningskarta

18

Riktlinjer för utemiljö

Bedömning friyta för barn
Vid bedömningen av om friytan är tillräckligt stor bör hänsyn tas
till både storleken på friytan per barn och till den totala storleken
på friytan. Ett rimligt mått på friyta kan vara 40 m2 per barn i
förskolan och 30 m2 per barn i grundskolan.

Riktlinjerna för utemiljö ska användas vid markanvisning, planbesked
och detaljplaneläggning samt vid planering och projektering av
åtgärder som berör parker och naturområden. Variationer kan ske med
hänsyn till förutsättningar eller målkonflikter. Kompensatoriska
åtgärder övervägs vid avvikelser från riktlinjerna.

Enligt Boverket visar forskning att den totala storleken på friytan
helst bör överstiga 3000 m2. På en gård som är mindre, oavsett
antal barn, kan en barngrupp få svårt att utveckla lek och socialt
samspel på ett sätt som tillgodoser deras behov.

Riktlinjerna ska säkra tillgången på gröna rum för rekreation, hälsa,
ekosystemtjänster och friluftsliv. Riktlinjerna innefattar både avstånd
till olika gröna rum samt ytmått framtagna för att säkerställa såväl
kvalitet och kvantitet. Avstånden har tagits fram genom workshops
och grundar sig på Boverkets riktlinjer.
Avstånd till gröna ytor
Mikropark – lek, picknick, läsa bok, mötas
Närnatur – natur, vildhet, träd
Större grönyta - brännboll, fotboll, multifunktionellt
Entré till rekreations- och friluftsområde

150 m
300 m
500 m
800 m

Friyta/grönyta
Förskola
Grundskola
Bostadsområde – friyta
Bostadsområde – grönytefaktor

40 kvm per barn
30 kvm per barn
bör tas fram
bör tas fram

I den fysiska planeringen tas även hänsyn till nåbarheten, det vill säga
att det finns trafiksäkra förbindelser med god tillgänglighet via gångoch cykelvägar och med möjlighet till kollektivtrafik och parkering i
närheten. Det är väsentligt för att de ska komma samtliga invånare till
godo.

Foto: Ekologigruppen.
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Kommunövergripande grönstruktur
Nuläge, analys och utveckling

Grönstruktur för natur- och vattenvård
Grönstruktur för rekreation och folkhälsa
Grönstruktur för ekosystemtjänster
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Grönstruktur för natur- och vattenvård

naturtyper samtidigt som de erbjuder speciella naturupplevelser och
har stort pedagogiskt värde.

I större delen av kommunen är jord- och skogsbruk fortfarande den
dominerande markanvändningen. Inom kommunen ryms flera unika
och värdefulla naturmiljöer. Många av dessa är dokumenterade i ett
antal inventeringar. I arbetet med denna grönstrukturplan har flera
kompletterande naturvärdesinventeringar gjorts för naturområden
inom tätorten.

Befintliga strukturer
Knivsta kommun är en kommun med en bred palett av karaktärer och
strukturer. Längst i väster dominerar Mälarens strand landskapet.
Mälaren med öar och strandområden är utpekat som riksintresse.
Turismen och friluftslivet, framför allt det rörliga friluftslivet, ska
beaktas särskilt.

Vissa av områdena utpekade med höga naturvärden innehar formellt
skydd. Av kommunens totala areal är ca 4 procent skyddat i form av
naturreservat, Natura 2000 och biotopskydd (SCB, 2015). Jämfört
med nationella och internationella målsättningar samt genomsnittet i
Sverige är det relativt lågt. Snittet i Sverige är 11 % av arealen. Enligt
Konventionen för biologisk mångfald och dess Nagoyaplan bör 17%
av naturmarkerna skyddas. Kommunen har inga egna kommunala
naturreservat.

Mälardalens rika kulturhistoria har gett förutsättningar för ett
småbrutet landskap med stora gårdar, torp, åkrar och skogspartier med
ett stort inslag av ädellövträd.
I de norra delarna av kommunen, både i väst och i öst, finns större
strukturer med barrdominerad skog. Lunsen, som i många delar håller
en hög ålder, har ett högt värde och kopplar också till Uppsalas
barrskogar. Skogarna norr om Lagga och Husby-Långhundra kan ses
som en del i en större uppländsk barrskogsstruktur.

Naturreservaten i Knivsta kommun är Kungshamn-Morga,
Moralundsskiftet och Rickebasta alsumpskog. Två av dessa är också
Natura 2000-områden. Morga, ett område inom Kungshamn-Morga,
är Natura 2000-klassat vilket. Så är också hela Rickebasta alsumpskog
och även Sävjaån-Funbosjön. Samtliga områden beskrivs ytterligare
nedan.

Tvärsigenom kommunen skär Storåns odlingslandskap. Storån är ett
biflöde till Sävjaån som rinner genom ett mestadels öppet
åkerlandskap på Laggaslätten. Storån hyser höga naturvärden och i
sjösystemet som ån tillhör finns sällsynta och hotade arter som utter,
asp, nissöga och stensimpa.

Ett antal av områdena med höga naturvärden ligger i nära anslutning
till tätorterna Knivsta och Alsike och till större bebyggelsegrupper på
landsbygden. Dessa områden har betydelse för fortlevnaden av vissa

I de centrala delarna av Knivsta karaktäriseras landskapsbilden av ett
mosaikartat landskap med fragmenterade skogsområden. Runt
Valloxen finns många ängs- och lövskogsmiljöer med höga värden.
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Särskilt värdefulla naturområden
Moralundskiftet
Moralundskiftet är ett skogsparti med gamla och grova tallar. Under
tallarna växer på sommaren orkidén knärot. Vid basen av de grova
tallarna trivs bland annat svampen grovticka. Stammarna är hemvist
för åtskilliga insekter som t ex de sällsynta skallbaggarna bronshjon
och granbarkgnagare och fåglar bygger bon i trädkronorna.
Också Upplandsleden passerar nära reservatet vilket gör det enkelt att
ta sig hit både till fots och med bil.

Rickebasta alsumpskog
I Rickebasta alsumpskog finns klibbal, björk, hägg och gran och i
kanterna finns även asp, ask, gran och alm. Alarna är gamla och grova
i delar av kärret och står som på höga socklar bevuxna med bl.a.
ormbunkar. Mellan träden och tuvorna finns blöta och dyiga ytor.
Kungshamn-Morga
Kungshamn-Morga är kommunens största naturreservat och ligger i
kommunens nordvästra ände, angränsande Uppsala. Uppsalaåsen
sträcker sig längs med Mälarkusten. Miljön präglas dock mest av det
öppna kulturlandskapet med två herrgårdar. I Morga hage växer gamla
ekar med vida kronor. Längs Uppsalaåsen finns intressanta geologiska
bildningar som istidens åsgropar samt forna strandvallar och
klapperstensfält.

Morga hage möter Mälaren. Foto: Knivsta kommun
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Kölängen
Se avsnitt Tätorternas grönstruktur.
Gredelbyhagar och Trunsta träsk
Se avsnitt om tätorternas grönstruktur.
Ängbyskogen
Se avsnitt om tätorternas grönstruktur.

Hällmarker i Lunsen. Foto: Upplandsstiftelsen.

Särskilt värdefulla vattenområden
Mälaren
Knivsta kommuns västra del möter Mälaren. Hela Mälaren med öar
och strandområden är i sin helhet av riksintresse. Exploatering av och
andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast under vissa
förutsättningar. Områdets prägel av omväxlande natur- och
kulturlandskap av skärgårdskaraktär bevaras genom fortsatt jord- och

Lunsen
Lunsen är ett obrutet skogsområde i kommunens nordvästra hörn. Det
är högt beläget och sträcker sig över till Uppsalasidan där det är
skyddat som naturreservat. Barrskogen dominerar med såväl
hällmarker som urskogslika partier. Uppemot 50 sällsynta arter av
djur och växter har hittats i området. Det finns gott om skogslevande
fåglar som till exempel tjäder, skogsduva och flera arter av
hackspettar. Svampar och insekter som är beroende av död ved finns
det också. Utmärkande och regionalt unikt för Lunsen är att
skogsområdet inte är brutet eller genomkorsat av några bilvägar. Det
här gör Lunsen till ett av få tysta områden i kommunen.

Utblick över Mälaren. Foto: Knivsta kommun
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skogsbruk med naturvårdshänsyn. Områdets värden kan minskas
genom olika slag av exploatering, till exempel bebyggelse eller
omfattande kalavverkning. Anordningar för friluftslivet underhålls
och kompletteras varsamt med hänsyn till natur och kulturmiljön.

hyser höga naturvärden i sjösystemet som ån tillhör finns sällsynta
och hotade arter som utter, asp, nissöga och stensimpa.
Edasjön och Norrsjön
Edasjön och Norrsjön är delar av ett sammanhängande sjösystem
tillsammans med sjöarna Ramsen och Trehörningen. De skapar ett
varierat vattenlandskap där barrskog och lövskogspartier kantar
stränderna. På några ställen reser sig bergknallar över vattnet.

Säbysjön
Säbysjön ligger strax söder om Knivsta tätort. Vattnet är mycket
näringsrikt vilket tillsammans med vattenvegetationen skapar mycket
ansträngda syrgasförhållanden. Säbysjön är dock en populär
fågellokal.
Alasjön och Garnsviken
Alasjön är en smal mälarvik som med breda vassbälten är förbunden
med Garnsviken. Sjön är en av Knivstas främsta fågellokaler. Många
fåglar rastar här under vår och höst och vassen erbjuder fina
häckningslokaler.
Sävjaån/Funbosjön
Sävjaån och Funbosjön är delar av ett Natura 2000-område som också
innefattar Vistebyån och Långsjöarna samt Storån. Funbosjön är en
eutrof, fiskrik slättlandssjö, och en av de artrikaste i Mellansverige. I
sjösystemet finns utter och de sällsynta fiskarna asp, nissöga och
stensimpa. Sävjaån med biflöden är en av de få åarna i Uppland utan
vandringshinder för fisk.

Badplats vid Edalägergård, Edasjön. Foto: Knivsta kommun

Valloxen
Se avsnitt tätortens grönstruktur.

Storån
Storån är ett biflöde till Sävjaån som rinner genom ett mestadels öppet
åkerlandskap på Laggaslätten. På vårar och höstar svämmar ån ofta
över och då flockas stora mängder änder, gäss och vadare. På vintern
lockar platsen bland annat småfågelflockar och olika rovfåglar. Storån

Knivstaån (Pinglaström och Lövstaån)
Se avsnitt tätortens grönstruktur.
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Få naturområden har ett formellt skydd. I en kommun där
exploateringstakten är hög krävs ökade insatser för att långsiktigt
trygga värdefulla naturmiljöer. Det inkluderar såväl strövområden
som områden för närrekreation. Långsiktigt skydd enligt lag är viktigt
för att bevara världens natur- och kulturarv och för att tillvarata
grund-läggande värden som rent vatten och ren luft samt oförstörd
natur.

Utveckling och fortsatta åtgärder
Tillgången på naturområden i Knivsta kommun är stor. Många
områden innehåller också höga värden. Landskapet är dock
fragmenterat och stora barriärer så som E4:an och järnvägen skär
igenom landskapet och delar kommunen i en östlig och västlig del.
Flygbuller från Arlanda påverkar också de sydöstra delarna strax
söder om tätorten.
Eftersom Knivsta främst karaktäriseras av ett småbrutet och
mosaikartat landskap innebär barriärer i form av vägar, järnväg och
bebyggelsen stor påverkan. I det avseendet är det viktigt att större
sammanhängande reproduktionsområden, brynzoner och
spridningskorridorer mellan reproduktionsområden är särskilt viktiga
att skydda, förstärka och utveckla.

FORTSATTA ÅTGÄRDER


Upprätta skötselplan för kommunalt ägda naturområden
för att säkerställa hållbart brukande.



Ta fram Grön checklista för exploatering som underlag
vid markanvisning, planbesked och detaljplaneläggning,



Ta fram en strategi för formellt naturskydd inom vilken
möjligheten till en större andel skyddad naturmark utreds.



Ta fram en checklista för beställning av naturvärdesinventeringar och granskningsprotokoll för dessa.

På kommande sida finns ovan nämnda natur- och vattenområden
utpekade på en översiktlig karta. Temakartorna som följer pekar ut
områden som utgör viktiga gröna och blå strukturer i kommunen.
Kartorna har delats upp i en karta gällande naturvård och en karta
gällande vattenvård för att göra dem mer överskådliga.
Knivstaån Foto: Knivsta kommun
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Översiktskarta natur- och vattenområden

Särskilt värdefulla natur- och vattenområden
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Temakarta - Naturvård
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Temakarta - Vattenvård
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Grönstruktur för folkhälsa och rekreation

genom området och passerar Lunsentorpet på Uppsalasidan. Lunsen
är ett populärt område för orientering, vandring, skidåkning och
mountainbike.

Knivsta kommun är en kommun väl försedd med områden som är
värdefulla för folkhälsa, rekreation och friluftsliv. Det finns stora
obrutna naturområden, ett vackert kulturlandskap och sjöar i form av
Valloxen och Mälaren. Naturmarkens tillgänglighet varierar inom
kommunen. Mot bakgrund av detta finns det starka skäl för
kommunen i sin planering aktivt arbetar för att underlätta för
rekreativa och fysiska aktiviteter.

Eda
Eda är ett viktigt rekreationsområde som ligger vid den södra delen av
Norrsjön. Vid Eda lägergård finns en allmän badplats med brygga och
grillplats. Upplandsleden passerar lägergården och området är
populärt för både vandring och paddling.
Valloxen
Se avsnitt om tätortens rekreationsområde.

Kommunen bjuder på en stor variation i naturmarker, skogsmarker där
barrskog är dominerande, lövskogar att ströva i, ängs- och hagmarker
samt badplatser i sjöar som på vintern möjliggör skridsko- och
skidåkning. Upplandsleden stäcker sig genom kommun. Leden ägs
och upprättas av Upplandsstiftelsen men sträcker sig över både
kommunal och privat mark.

Gredelby hagar
Se avsnitt om tätortens rekreationsområden.
Ängbyskogen
Se avsnitt om tätortens rekreationsområden.

Särskilt värdefulla områden
Kungshamn-Morga
Kungshamn-Morga är ett av kommunens mest populära utflyktsmål
med en naturskön blandning av idylliska hagar och strandängar, gamla
skogar och lummiga ekbackar, men också spektakulära vyer. Det
finns gott om picknickplatser och fina stigar, på snörika vintrar går det
även att åka skidor i reservatet.

Kölängen
Se avsnitt om tätortens rekreationsområden.
Utveckling och åtgärder
Kommunen är väl försedd med områden som är värdefulla för
folkhälsa, rekreation och friluftslivet. Här finns stora obrutna
naturområden, ett vackert naturlandskap och sjöarna Valloxen och
Mälaren. Knivsta kommun har alltså en stor kvantitet och hög kvalitet
på rekreativa natur- och kulturmiljöer. Det finns en stor potential

Lunsen
Lunsen är det största obrutna, skogsområdet i kommunen. Området är
också tyst i den bemärkelse att det inte störs av buller från
angränsande orter, infrastruktur eller flygbuller. Upplandsleden går
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för att utveckla tillgängligheten både fysiskt och mentalt till de
rekreativa värdena.

Den mentala tillgängligheten handlar om människors upplevelse av
tillgången. Det handlar både om information och om fysiska strukturer
som tydliga entréer.
Tillgängligheten till naturmark varierar i kommunen. Många områden
med höga upplevelsevärden skulle gå att göra mer tillgängliga. Det är
avgörande för att tillgodose och erbjuda en god livsmiljö för
kommunens invånare men också en marknadsföringspotential och en
underskattad resurs i form av turism.
Mälaren med öar och strandområden är utpekat som riksintresse.
Turismen och friluftslivet, framför allt det rörliga friluftslivet, ska
beaktas särskilt. Landskapet mellan Alsike kyrka och Flottsundsbron
med Kungshamn-Morga naturreservat och herrgårdarna Fredrikslund
och Krusenberg är ett viktigt rekreationsområde med
utvecklingspotential. Angränsande detta område finns också Lunsen,
där Upplandsleden sträcker sig in från Uppsala. Lunsen har en stor
potential men nyttjas inte fullt ut. Entréerna är otydliga och det kan
upplevas svårt att hitta inne i själva området.
Upplandsleden är en viktig rekreativ resurs och bör ses som en
marknadsföringspotential. Möjligheten att ta tåget till Knivsta och
fortsätta ut i naturen på Upplandsleden borde uppmärksammas bättre.
Insatser för att skapa en grönt stråk från stationen ut i naturen skulle
vara en stor kvalitet och göra mycket för friluftslivet i kommunen.

Vindskydd längs med Upplandsleden. Foto: Upplandsstiftelsen.

Tillgängligheten handlar både om fysisk och mental tillgänglighet.
Den fysiska tillgängligheten kan förbättras genom att skapa tydliga
entréer, informationsskyltar, anlägga rastmöjligheter, toaletter och
tillgängligöra rekreationsstigar.
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Få områden viktiga för rekreation och friluftsliv har något formellt
skydd. Endast Kungshamn-Morga är skyddat långsiktigt i
naturreservatsform. I en kommun där exploateringstakten är hög krävs
ökade insatser för att långsiktigt trygga en god tillgång till natur för
rekreation, folkhälsa och friluftsliv. Det gäller både större
strövområden men också områden för närrekreation. Områden för
närrekreation kommer att tas upp närmare i nästa avsnitt.
FORTSATTA ÅTGÄRDER


Ta fram en strategi för formellt skydd av viktiga
rekreationsområden där närnatur prioriteras.



Ta fram en handlingsplan för att tillgängliggöra områden
genom entréer och information.



Upprätta en handlingsplan för hur kommunens
rekreationsmöjligheter kan lyftas fram i marknadsföring
av kommunen.



Ta fram friytenorm och grönytefaktor som verktyg i den
fysiska planeringsprocessen.

Foto: Knivsta kommun

Temakartan på nästa sida pekar ut områden viktiga för folkhälsa och
rekreation.
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Temakarta – Folkhälsa och rekreation
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Grönstruktur för ekosystemtjänster

Stödjande
Biokemiska kretslopp - Är inom ekologi och geovetenskap den
cirkulation som varje grundämne, förening eller molekyl företar, då
den färdas genom ett ekosystem. Alla ämnen som finns i organismer
är delar av biogeokemiska kretslopp, och tiden som det tar för en
molekyl att fullborda ett "varv" i cykeln kan ta olika lång tid, i många
fall upp till flera miljoner år. Några av de viktigaste biokemiska
kretsloppen är vattnets, syrets och kvävets kretslopp.

Eftersom ekosystemtjänsterna upprätthålls av gröna och blå ytor är det
en viktig del i arbetet med grönstrukturplanen. Förändrad
markanvändning kan både skapa bättre och sämre förutsättningar för
ekosystemens funktion.
Målsättningen med att arbeta med ekosystemtjänster som verktyg är
att nå ett robustare och mer hållbart samhälle och samhällsbyggande,
en ökad socioekologisk resiliens. Nedan listas de ekosystemtjänster
som har pekats ut som särskilt viktiga för Knivsta kommun. Detta har
tagits fram genom två workshops med förvaltningen och politiken.

Biologisk mångfald - Biologisk mångfald kan förenklat beskrivas
som ett mått på hur många olika levande organismer det finns. Ju fler
arter, genuppsättningar och livsmiljöer det finns, ju stabilera kan ett
system anses vara. Begreppet betonar betydelsen av variationsrikedom, att vi har ett landskap med många olika naturtyper, olika arter
och en stor genetisk variation inom arterna. Det är den biologiska
mångfalden som skapar förutsättningarna för de ekologiska
processerna.

ÖKAD SOCIOEKOLOGISK RESILIENS
Stödjande

- Biokemiska kretslopp
-Biologisk mångfald

Livsmiljöer - Ekosystem utgör olika habitat eller livsmiljöer för olika
organismer. Det största hotet mot arter är just habitatförlust vilket sker
både på grund av förändrad markanvändning och av förändrade
förhållanden bland annat på grund av ett förändrat klimat.

-Livsmiljöer

Producerande

- Mat
- Dricksvatten
- Material och
energi

Reglerande

- Klimatreglering
- Vattenflödesreglering och
översvämningsskydd
- Vattenrening
- Upprätthållande av
livsmiljöer

Kulturella

-Rekreation och
friluftsliv (närnatur)

Producerande
Mat – Livsmedel av olika slag som kommer från naturen.

-Lärande
-Sociala relationer

Dricksvatten – Rent dricksvatten är en förutsättning för liv.
Våtmarker och åsformationer renar nederbörden och ger oss rent
dricksvatten.

-Sense of place
(landskapskaraktär,
nära till naturen)

- Pollinering
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Material och energi – Material och energi finns tillgängligt både i
skog och mark såväl som i den brukade formen av jordbruk.

springa, vandra, paddla, cykla, och vistas i naturen är en viktig del av
ett gott liv och på samhällsnivå en viktig del för att upprätthålla en
god folkhälsa.

Reglerande
Klimatreglering – Grönstrukturen bistår oss med klimatreglerande
effekter. I den täta staden kan grönska i form av parker, träd, buskar
och väggrönska lokalt minska de värmehöjande effekterna av ett
förändrat klimat.

Lärande – Naturen fyller en viktig pedagogisk resurs. Vi får en
förståelse för hur världen runt omkring oss är uppbyggd och utmanas
att med fantasin och kreativiteten lösa utmaningar och problem.
Sociala relationer – Naturen bistår oss i våra sociala relationer
genom att erbjuda icke-kommersiella platser för samvaro. Studier
visar också att bara möjligheten att se natur från sitt fönster minskar
stressnivåerna. Naturen i våra städer är således en förutsättning för
vårt välbefinnande.

Vattenflödesreglering och översvämningsskydd – Välfungerande
våtmarker har en flödesreglerande funktion samt fungerar som
översvämningsskydd. Grönytor i våra samhällen kan också, om de
utformas på rätt sätt, svälja stora nederbördsmängder och på så sätt
skydda oss mot översvämningar.

”Sense of place” – Naturen runt omkring oss, landskapet i den region
vi är uppvuxen i till exempel, vissa skogar, träd och sjöar skapar en
tillhörighet och en identitet för en plats.

Vattenrening - Ekosystem såsom våtmarker spelar en viktig roll i
vattenreningscykeln. Genom biologiska processer bryts föroreningar
ner och minskar påverkan på angränsande ekosystem.

I kartan på kommande sida är områden som bidrar till kommunens
ekosystemtjänster samlade.
 Ängs- och gräsmark
 Lövskog
 Barrskog
 Våtmarker och vattendrag
 Åsformationer
 Åkermark
 Utpekade socialt viktiga platser

Upprätthållande av livsmiljöer - Flera olika processer inom själva
ekosystemen är avgörande för att livsmiljöerna för olika arter ska
upprätthållas.
Pollinering - Människan är beroende av en fungerande pollinering.
Av de livsmedel som vi konsumerar är 70 procent ett resultat av
pollinerande insekters arbete.
Kulturella
Rekreation och friluftsliv - Vistelse i naturen har en positiv effekt på
både fysisk och psykisk hälsa. Att ha möjlighet att promenera,
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Temakarta - Ekosystemtjänster
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Konnektivitetsanalys
Konnektiviteten i ett landskap beror på hur väl värdefulla
grönområden hänger ihop och hur väl olika arter därmed kan spridas.
Olika grönområden har också olika karaktärer så som ängs- och
betesmark, barrskogar och lövskogar. Grönområden i staden kan vara
mer eller mindre naturliga så som villaträdgårdar, alléer, kolonilotter,
skogar och parker. Oavsett grad av naturlighet så utgör dessa områden
livsmiljöer för olika arter. En förändrad markanvändning leder ofta till
att dessa livsmiljöer och arter påverkas negativt. Påverkan sker både
genom en direkt förlust av livsmiljöerna lokalt men också genom att
livsmiljöerna blir separerade och isolerade från varandra, så kallad
fragmentering av landskapet.

För att få en uppfattning om hur ekosystemtjänsterna i ett område
påverkas är det därför viktigt att se vad som händer när vissa områden
isoleras och andra områden försvinner.

En ökad fragmentering innebär försämrade samband mellan olika
grönområden, en försämrad konnektivitet, vilket leder till minskade
förutsättningar för arter att förflytta sig mellan lämpliga livsmiljöer.

Att ersätta de tjänster som naturen ger oss skulle vara dyrt och i
många fall omöjligt. Det är därför viktigt att de olika naturtypernas
funktioner tas i beaktning när vi exploaterar naturmark och förändrar
landskapet. Finns det risk för översvämningar i ett område till följd av
dess geografiska situation bör den risken inte förstärkas genom att
bygga bort flödesutjämnande våtmarker. Istället kanske ytterligare en
damm bör anläggas i området för att öka skyddet mot stora
vattenmassor. Investeringar i ekosystemtjänster, i det här fallet i
våtmarkernas flödesutjämnande förmåga, är ett sätt att förstärka
samhället så att det bättre ska kunna hantera extrema väder.

Olika naturtyper förser oss med olika ekosystemtjänster. Exempelvis
rymmer en blommande äng en stor mängd olika örter, blommor,
insekter och fjärilar, arter som bidrar till pollinering och dessutom är
en viktig del i vårt kulturarv. En våtmark har andra kvaliteter, som
förmågan att svälja stora volymer vatten vid häftiga regn. Alla träd i
skogen bidrar till att ge oss ren luft och när regnvattnet sakta får
filtreras genom markens olika jordskikt blir det till slut renat från
föroreningar och kan användas som dricksvatten.

För Knivsta kommun har 18 ekosystemtjänster identifierats som ses
som extra viktiga för kommunen. Av dess har 11 stycken analyserat
genom en konnektivitetsanalys. För att synliggöra dessa
ekosystemtjänster i kommunens planeringsprocesser kopplades de till
fyra olika naturtyper: våtmark, gräsmark, äldre barrskog och lövskog.

Olika typer av anlagda miljöer förser oss med ekosystemtjänster. Foto: Knivsta
kommun
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Gemensamt för de fyra valda biotoperna är att de indirekt förser oss
med de prioriterade stödjande ekosystemtjänsterna livsmiljöer och
biologisk mångfald. De prioriterade ekosystemtjänsterna vattenrening,
flödesreglering och översvämningsskydd kunde kopplas till biotopen
våtmarker och material (dekorativa) och pollinering kunde kopplas till
biotopen gräsmark. Till biotoperna barrskog och lövskog kunde de
prioriterade ekosystemtjänsterna livsmedel (tama och vilda djur,
växter), material (biomassa), bioenergi och klimatreglering kopplas.

kunde sedan analyseras för att synliggöra hur sammankopplade eller
isolerade olika patcher är i förhållande till varandra.
Den ena analysen, komponentanalysen, visade hur många
komponenter, det vill säga fristående nätverk, det fanns för respektive
naturtyp i landskapet. Arten kan röra sig väl inom respektive
komponent men då inga länkar finns mellan komponenterna kan den
alltså inte röra sig från en komponent till en annan. Många
komponenter innebär därför att artens rörelseförmåga i landskapet är
begränsad. Det kan också innebära att vissa patcher är helt isolerade i
landskapet.

De olika naturtyperna utgör också livsmiljöer för olika arter. Genom
att skapa ekologiska profiler och låta varje naturtyp representeras av
en så kallad profilart kunde riktlinjer för storlek på, och avstånd
mellan, olika områden av en viss naturtyp tas fram. Exempelvis valdes
stjärtmesen som profilart för lövskog. Stjärtmesen behöver
lövskogsområden som är minst 2 hektar stora och ligger max 300
meter ifrån varandra för att de ska bosätta sig och kunna röra sig i
landskapet. För våtmarker valdes artgruppen groddjur som profilart,
för gräsmark valdes fjärilar och för barrskog valdes tofsmesen som
profilart.

Den andra analysen, ”Betweenness Centrality”-analysen, visade
områden som är centralt belägna i nätverken. Med det menas att ett
stort antal länkar passerar genom just det området och det kan därför
pekas ut som en extra viktig passage i landskapet, en så kallad
språngbräda eller ”stepping stone”. Om ett sådant centralt område
skulle försvinna kan det innebära att det som tidigare varit ett
nätverk istället blir två eller flera nätverk, något som skulle påverka
arternas rörelseförmåga i landskapet negativt.

Var och en av de fyra olika naturtyperna kunde i programmet ArcGIS
synliggöras på en karta över Knivsta kommun genom att visas som
fläckar eller s.k. ”patcher” i landskapet. Därefter användes ArcGISverktyget Matrixgreen för att skapa länkar mellan de digitala
patcherna. Om profilarten kunde röra sig det avståndet som skiljde två
patcher åt skapades en teoretisk spridningslänk mellan dessa områden.
Om avståndet var för långt skapades ingen länk. På så sätt bildades
nätverk av patcher och spridningslänkar där det tydligt gick att se över
vilka områden i kommunen profilarterna kunde röra sig. Nätverken
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Barrskog
”Betweenness Centrality”(BC)-analysen visar ett 10-tal större patcher
med höga BC-värden i nordöstra delen av Knivsta kommun. I vissa
fall ligger dessa i anslutning till ”barrskogsområden 10 ha”. I de
mellersta och södra delarna av kommunen har patcherna lägre BCvärden. Komponentanalysen av barrskogs-patcherna visar att det finns
21 nätverkskomponenter i kommunen som inte är sammankopplade
genom spridningslänkarna. I nordöstra delen av kommunen finns ett
stort sammanhängande nätverk, likaså i nordvästra delen av
kommunen. Några mindre till synes isolerade patcher återfinns i
odlingslandskapet.

Lövskog
BC-analysen visar ett fåtal patcher med högt BC-värde i närheten av
Knivsta tätort samt i sydöstra delen av kommunen, nära
kommungränsen. Komponentanalysen resulterade i 120 olika
nätverkskomponenter i kommunen vilka inte hänger samman genom
spridningslänkarna. Två större komponenter kan identifieras i
kommunen, en i närheten av tätorterna Knivsta och Alsike (röd) och
en i södra delen av kommunen (orange). Mindre komponenter
bestående av en eller ett par patcher finns utspridda över hela
kommunen.
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Ängs- och gräsmark
BC-analysen en visar endast ett fåtal gräsmarks-patcher med högt BCvärde, i närheten av Knivsta tätort. De allra flesta patcherna har låga
BC-värden och visas därmed som gröna i kartan. Komponentanalysen
visar att det finns 42 olika nätverkskomponenter i Knivsta kommun,
vilka inte är sammankopplade genom spridningslänkarna. Vissa
komponenter sträcker sig över järnvägen i mellersta delen av
kommunen samt över motorvägen i östra delen av kommunen. Många
mindre komponenter bestående av endast ett fåtal patcher finns
utspridda över landskapet medan en större komponent finns i
anslutning till tätorterna Knivsta och Alsike.

Våtmark
BC-analysen visar ett fåtal patcher med höga BC-värden, markerade
med röd färg i kartan. Dessa patcher utgör viktiga språngbrädor i
landskapet då de är centralt belägna inom nätverket. Det är främst
områdena kring Säbysjön och Tomtasjön sydöst respektive sydväst
om Knivsta tätort och området söder om vägen i östra delen av
kommunen. Komponentanalysen på de möjliga lekplatserna visar att
alla patcher hänger ihop via spridningslänkarna då de bildar en
komponent, markerad med röd färg. Teoretiskt sett kan profilarten
röra sig över hela denna nätverkskomponent, vilket tyder på god
ekologisk konnektivitet.
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Utveckling och åtgärder
Konnektivitetsanalysen för respektive naturtyp visar på att sambanden
i Knivsta är relativt svaga. Det finns många olika nätverk som har låg
eller liten koppling till varandra.

Smart att bevara - svårt att ersätta/nyskapa
• Äldre skogsmark med naturligt markskikt och gamla träd - kan
inte ersättas av gatuträd, träd på gårdar eller mindre grönytor
• Naturmiljöer med arter som behöver stora ytor och med
sammanhängande vegetation - kan inte ersättas av mindre parkytor
eller gårdsmiljöer med vegetation
• Naturliga stränder kring sjöar och större våtmarker, samt
äldre sumpskogar - kan inte ersättas av bryggor eller nyanlagda
klippta gräsmattor
• Ovanliga naturtyper eller artförekomster som det finns lite av t.ex
olika Natura 2000-naturtyper och arter – de naturliga
förutsättningarna som behövs för dessa naturtyper och arter är
svåra att återskapa

När det gäller ängs- och gräsmarker finns ett centralt nätverk med
steppingstones i anslutning till tätorten. Detta innebär en risk vid
förtätning och exploatering. Det är därför viktigt att i de centrala
delarna av Knivsta också planera för gröna gräsytor med planteringar
med blommande, perenna växter, buskar och träd.
Även lövsskogsambanden har sina mest centrala delar,
steppingstones, kopplat till tätorten. Sambandet runt Valloxens södra
del är viktigt att bevara.
Gällande barrskogen så är det främst barrskogområdet i de norra
delarna av kommunen som är viktiga, även Lunsen. För våtmarkerna
pekas Säbysjön och Tomtasjön i söder ut som centrala för nätverket.

Går ofta bra att nyskapa
• Småvatten och öppna mindre våtmarker - arter hittar ofta nya
miljöer, utforma nya småvatten och våtmarker på platsen, kom ihåg
arternas landmiljöer, t ex för grodor och salamandrar
• Viss gräsmark med blommande växter - kan till delar ersättas av
gröna tak och planteringar
• Blommande träd, buskar och perenner - ersätt med nya arter av
motsvarande karaktär, de växer ofta fort och kan fylla
en funktion inom kort, tänk på blomning hela säsongen och undvik
alltför förädlade arter med fyllda blommor
• Träd och grönytor för ekosystemtjänster - träd och växtlighet ger
ekosystemtjänster, bland annat i form av luftrening, temperaturreglering, vattenreglering och miljöer för växter och djur

FORTSATTA ÅTGÄRDER


Ta fram en lokalt anpassad handbok för arbetet med
ekosystemtjänster bör övervägas.



Upprätta en handlingsplan för höjd kvalité och förtätning
med grönska på allmän platsmark.



Upprätta en handlingsplan för planering av grönytor med
plantering av blommande perenna växter, buskar och träd.
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Tätortens grönstruktur
Nuläge, analys och utveckling

Natur- och vattenvård i Knivsta och Alsike tätorter
Rekreation i Knivsta och Alsike tätorter
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Natur- och vattenvård i Knivsta och Alsike
tätorter

träd i gatumiljöer. Inne i tätorten finns också mindre grönytor, särskilt
ner mot Valloxen och i de områden i ytterkanten av samhället som
tillkommit sedan 1970-talets senare hälft. Små sparade skogspartier
finns mitt i Knivsta och i bostadsområden som Västra Ängby. Inga
stora opåverkade områden finns i Knivsta tätorts närhet.

Bakgrund
Grönska i städer och tätorter är centralt för trivsel, trygghet och att
möjliggöra goda miljöer för stadens invånare. Urban grönska är allt
från den stadsnära vilda skogen, stadsparker mitt i bebyggelsen,
trädgårdar, koloniträdgårdar och gröna bakgårdar. Urban grönska kan
också vara den lite otydligare struktur av grönska som binder ihop
staden som mittremsor av gräs i gatan och trädalléer, ofta i god
kombination med en blå struktur av parkdammar, kanaler, åar och
stränder.

De områden som finns med i inventeringar och värdeklassningar är
framför allt Lunsen, Valloxen med omgivande stränder, Trunsta träsk
med omgivande ängar, Gredelby hagar, skogen öster om Kölängen
närmast Valloxen och Ängbyskogen. Dessa områden kan betraktas
som både värdefulla och känsliga. Det finns två nyckelbiotoper i
utkanterna av tätorterna, En liten nyckelbiotop finns i skogen mellan
Knivsta och Alsike och en relativt stor ligger i Kölängen.

Urban grönska och vatten av hög kvalitet ger flerfaldiga effekter för
biologisk mångfald, vatten- och klimatreglering, ökad folkhälsa och
livskvalitet. Inte minst viktigt är ekosystemtjänsternas roll att dämpa
förväntade klimatförändringar med ökad frekvens av skyfall,
översvämningar och värmeböljor.

Karaktäristiskt för grönstrukturen inne i Knivsta tätort är att det finns
få alternativa förgreningar. Det innebär att om man ” klipper av” en
grönkorridor lämnas i de flesta fall en del av strukturen utan en grön
förbindelse med resten av strukturen. Detta gör grönstrukturen känslig
för ingrepp.

Nuläge
Både Knivsta och Alsike tätort omges av landsbygd med odlade
dalgångar och skogar. Knivsta omges i söder och väster av ett
vidsträckt sprickdalslandskap med omväxlande uppodlade marker och
skogsområden av olika storlek. I norr och öster gränsar Knivsta, med
undantag för gärdena vid Kölängen mot stora skogsområden som
begränsas av Alsike och E4:an.

Stommen i grönstrukturen i Alsike består av skogen som omgärdar
nybyggnadsområdet i söder, öster och norr och de korridorer skog
som sparas mellan de olika enklaver som den bebyggelsen är samlad i
och dels mellan den nya bebyggelsen och dalgången med äldre
bebyggelse i väster. Den gröna strukturen inom de färdigbyggda
kvarteren varierar i omfattning och karaktär. Idag finns en park och en
brukspark i Alsike.

Den gröna strukturen i och närmast Knivsta tätort består av allt från
obebyggda större naturområden och parkmark till villaträdgårdar och
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vidkroniga hagmarksträd av ek och gran, äldre, sälg, mycket hassel,
uppväxande lövträd och fuktstråk med al och inslag av block.
Fältskiktet är örtrikt med bl.a. svart trolldruva, liljekonvalj och
ormbär. Inventeringar av de norra delarna av området genomfördes
enligt SIS-standard under 2014. Då pekades stora områden ut med
klass 2, högt skyddsvärde. Hela området är utpekat som klass två,
högt naturvärde, i tidigare gjorda naturvärdesinventeringarna
genomförda på 90-talet. Från 2005 till 2009 har ett
restaureringsprojekt pågått i Gredelby hagar och Trunsta träsk. Ideella
krafter har röjt sly och ris, eldat och räfsat för att på så sätt släppa in
mer solljus. Arbetet kan redan märkas i att fler växt- och djurarter nu
trivs och utvecklas i området. Ett fågeltorn i hagmarken ger goda
möjligheter att se rastande och häckande fåglar i vattnet och de stora
vassruggarna.

FAKTARUTA: Naturvärdesinventering enligt SIS-standard
(SS199000:2014)
Det huvudsakliga syftet med en naturvärdesinventering (NVI) är
att beskriva och värdera naturområden för att identifiera biologisk
mångfald i ett avgränsat område. Naturvärdesinventeringar tas ofta
fram som underlag till miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för
att kunna bedöma påverkan på naturmiljöer vid t.ex. en
exploatering. Naturvärdesinventering enlig SIS-standard är ett sätt
att kvalitetssäkra resultaten.
Enligt standarden delas naturvärden in i fyra klasser:
 Klass 1 – högsta naturvärde
 Klass 2 – högt naturvärde
 Klass 3 – påtagligt naturvärde
 Klass 4 – visst naturvärde

Ängbyskogen
Norr om bebyggelsen i Ängby ligger ett större sammanhängande
skogsområde. Skogsområdet är flikigt och i låglänta partier går
åkermarken in i skogsområdet. Skogen är över lag gammal men mer
eller mindre påverkad av skogsbruk. Bitvis förekommer flikiga
brynmiljöer i mötet mellan skog och åkermark men ofta står det
barrskog ända ut till åkerkanten. Området inventerades enligt SISstandard under 2015 och tre områden utgör naturvärdesklass 2, det vill
säga högt värde och flertalet klass 3-områden finns också utpekade.
Dessa områden består främst av talldominerad barrblandskog som
ligger i ett stråk från den sydvästra delen av skogsområdet vid Ängby
och in i de centrala delarna av skogsområdet. Bestånden är relativt
högvuxna men inslag av hällmarksimpediment förekommer i några av
bestånden. I samtliga delområden har ett flertal naturvårdsarter hittats

Vid naturinventeringen inventerades naturmiljöer på förekomst av
ekologiskt värdefulla biotoper och strukturer, som till exempel
förekomst av ogödslade och hävdade gräsmarker, opåverkade
våtmarker, gamla träd, gammal skog, död ved och hålträd, samt
skyddsvärda arter.
Särskilt värdefulla områden
Gredelby hagar och Trunsta träsk
Hagarna ner mot Trunsta träsk är historiska jordbruksmarker, med
flertusenåriga spår av åkrar och hägnader. Marken i Gredelby hagar är
rik på hävdgynnade växter och svampar. Norra delen utgörs av äldre
blandskog och lövskog som ansluter till betesmarker vid Trunsta
träsk. Skogen är rik på gläntor och trädskiktet är varierat med
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vilket tillsammans med förekomst av gamla träd och lång skoglig
kontinuitet bedöms motivera de höga naturvärdena.

marklevande svampar, fåglar och vissa vedlevande insekter gynnas av
dessa skogsbestånd.

Kölängen
Kölängen karaktäriseras av öppen mark med vall, igenväxande
tidigare odlingsmark och betesmark, lundartad skog och brynmiljöer
med slån, hassel, ek och andra lövträd. Stora delar av det tidigare
hävdade kulturlandskapet är igenväxande med bredbladiga gräs och
högväxta örter och lövträd, men än finns rester av hävdgynnad flora
till exempel brudbröd, darrgräs och hö-/ängsskallra. I området finns
det en del gamla tallar med så kallad pansarbark och vida kronor,
grova ekar och gamla sälgar. I området finns rikligt med bryn med
blommande buskar och träd, bland annat slån och sälg. Trädskiktet har
gallrats på senare år. Norr om den öppna vallen finns av
Skogsstyrelsen utpekade nyckelbiotoper med äldre lundartad skog
med kontinuitet av bland annat. ek, asp och hassel. I området finns
även många gamla träd utpekade i Trädportalen, främst tall, gran och
sälg. Kölängen inventerades enligt SIS-standard 2014. Vid
inventeringen bedömdes nyckelbiotopen i området som en klass 1 –
högsta naturvärde.
Hammaren
Skogen är över lag starkt påverkad av skogsbruk men det finns
fortfarande partier med äldre skog kvar. Området inventerades enligt
SIS-standard 2015 och flertalet områden inom skogsområdet är
utpekade med naturvärde klass 3, det vill säga påtagliga naturvärden.
Naturvärdena är framför allt knutna till de gamla träden, den
olikåldriga trädsammansättningen och luckigheten samt att det finns
en träd- och markkontinuitet i bestånden. Framför allt bedöms

Gammal barrblandskog i Hammaren. Foto: Ekologigruppen

Boängsskogen
Boängsskogen är ett 70 ha stort sammanhängande och mosaikartat
skogsområde. Skogsområdet utgörs främst av torr-frisk barrskog och
olika typer av fuktlövskog. Inom områdådet ligger en nyckelbiotop
som delvis avverkats. Den äldre skog, som nyckelbiotopen utgörs av,
är ovanlig i kommunen. Området är relativt ostört.
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Knivstaån
Allt regn- och smältvatten i Knivsta kommun rinner så småningom ut
i Mälaren. Stora delar av Lunsen, Knivsta och Alsike tätorter och
Valloxen-Säbysjön avvattnas i samma å, Knivstaån. Knivstaån börjar
uppe i Lunsen och har där namnet Pinglaström efter Alsike i
Trunstaträsk byter ån namn till Knivstaån för att sedan efter tätorten
längre söderut återigen byta namn till Lövstaån. Lövstaån har sin
mynning i Garnsviken. I Lunsen och genom Alsike har ån kvar
mycket av sin naturliga meandring medan den efter Alsike är och
liknar ett brett dike där den rinner mellan åkrarna och genom tätorten
Knivsta. I ett naturvårdsprojekt har Knivstaån strax efter Trunstaträsk
meandrats. Projektet är finansierat genom Leader. I centrala Knivsta
finns en sträcka där ån flyter fram i breda svängar på ett mer
ursprungligt sätt. Kölingen och Trunsta träsk är två våtmarker längs
åloppet med högt fågelliv och frodig växtlighet.
Miljökvalitetsnormerna för Knivstaåns vatten nås inte.
Valloxen
Valloxen hör till de näringsrika lerslättsjöar som är känsliga för
ytterligare näringstillförsel och för föroreningar. Den har klassificerats
som ekologiskt känsligt område. Valloxen är också en av länets större
och djupare sjöar. Miljökvalitetsnormerna för Valloxen vatten nås
inte.
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Utveckling och fortsatta åtgärder
Om man höjer blicken till ett större landskap finns ett mer eller
mindre sammanhängande stråk med skogsmark från Lunsen i nordväst
ner mot Valloxen i sydost. Skogen utgörs av många olika skogstyper,
bland annat ädellövskog nära Kölängen, fuktlövskog som finns i stor
omfattning i skogen vid nyckelbiotopen i Boängsskogen samt många
typer av barrskogar. Flera barriärer delar skogsområdena i trakten,
bland annat odlingsmark och E4:an, dock är skogsstråket relativt
sammanhängande. Två punkter sammanlänkar detta stråk väster och
öster om brandstationen. Det är av angeläget att dessa samband och
noder bibehålls.
Bristsamband finns också i de centrala delarna av tätorten där endast
villatomter är det som länkar strukturen. En koppling ner mot centrala
lägen av Knivstaån bör förstärkas på både den västra och östra sidan
om järnvägen. I både Knivsta och Alsike finns det en brist på anlagda
parkmiljöer. Detta skulle kunna förbättras genom anläggandet av en
stadspark i centralt läge.
Stråket längs med Knivstaån skapar en blågröninfrastruktur genom
hela tätorten. Det är viktigt vid fortsatt exploatering att
miljökvalitetsnormerna för Knivstaån inte försämras. Ytterligare
insatser bör göras för att stärka vattenkvaliteten i ån. Det gröna stråket
längs med ån bör fortsatt förstärkas genom ytterligare åtgärder.
Det gröna sambandet runt Valloxen är värdefullt. Tidigare har det
gröna stråket förbi Margaretahemmet pekats ut av särskild vikt som
viltpassage. Det är fortsatt angeläget att detta samband inte bryts.
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I grönstrukturen i Alsike är det centralt att bevara de gröna stråken
mellan skogsområdena på båda sidorna om bebyggelsen längs
Brunnbyvägen för att skapa både tillgång till närrekreation samt för
spridningsmöjligheter för växter och djur. Det är också viktigt att vid
fortsatt utbyggnad av Alsike planera och anlägga ytterligare gröna
mötesplatser i form av parker.
FORTSATTA ÅTGÄRDER


Ta fram en strategi för planering och anläggning av
ytterligare gröna rum och stråk vid nyexploatering i
Alsike och Knivsta tätort.



Förstärka grönstråket längs med Knivstaån genom
ytterligare åtgärder.



Ta fram en strategi för säkrande av tillgång till äldre träd
vid exploatering och förtätning i tätorterna.

Pågående naturvårdsåtgärd i Gredelbyhagar. Foto: Karin Ek
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Folkhälsa och rekreation i Knivsta och Alsike
tätorter

kompletta grönområden/rekreationsområden det vill säga större
områden som innehåller både omfattande skogsmarker och öppnare
eller småbrutna landskapsavsnitt där odlade och betade marker kan
upplevas från skogsstigar och vägar. I Alsike finns dock en brist på
framför allt större rekreationsområden.

Bakgrund
Tillgänglig och rätt utformad är de gröna miljöerna den enklaste och
billigaste platsen för fysisk aktivitet för både barn och vuxna. Det är
ju gratis att promenera i skogen. Mot bakgrund av att fysisk inaktivitet
är ett hastigt växande samhällsproblem finns det starka skäl för
kommunen att i sin planering aktivt arbeta för att underlätta för
fysiska aktiviteter.

Alsike omges i större utsträckning av stora skogsområden. Tillgången
till utblickar över uppodlade dalgångar begränsas till området mellan
Vrå gård och järnvägen och området på andra sidan dalgången,
mittemot Vrå gård.
Området mellan tätorterna utgörs av kulturlandskap och naturmark.
Väster om järnvägen ligger ett vackert kulturlandskap mellan
tätorterna med Trunsta träsk närmast järnvägen. Träsket fortsätter på
andra sidan järnvägen. Denna skog, där kommunens enda elljusspår
ligger, är frekvent använd av boende i Knivsta och Alsike. Söder om
Trunsta träsk ligger Gredelby hagar. Järnvägen utgör en påtaglig
barriär som delar det landskapet i en östra och en västra sida när det
betraktas som en resurs för rekreation och friluftsliv.

De nationella målen om folkhälsa lyfter vikten av delaktighet, barns
miljöer och ökad fysisk aktivitet. Det första folkhälsomålet handlar
om möjlighet till delaktighet och inflytande i samhället. Här har den
bostadsnära naturen sin betydelse som en miljö för möten mellan
människor. I det tredje folkhälsomålet om trygga och goda
uppväxtvillkor spelar den bostadsnära naturen en stor roll då den utgör
viktiga miljöer för barns lek och utveckling. Det nionde
folkhälsomålet handlar om ökad fysisk aktivitet och där är den
bostadsnära naturen en viktig förutsättning.

Sjöarna, särskilt Valloxen som präglar landskapet runt Knivsta höjer
rekreationsvärdena avsevärt i omgivande landskap och är en stor
tillgång för friluftsliv, rekreation och sport. Promenadområden och
strövområden omger och når i flera vädersträck ända fram till tätorten.
Vissa av åkerrenarna är även tillgängliga året om så som exempelvis
delar av fälten direkt väster om Västra Ängby.

Nuläge
Stora skogsområden finns i de båda tätorternas omedelbara närhet och
möjligheterna till långa promenader på skogsstigar, längs åkerrenar
och i obanad terräng i större sammanhängande naturområden med
skog och åkerlandskap är goda.

Små sparade skogspartier finns mitt i Knivsta och i bostadsområden
som Västra Ängby. Dessa och delar av de omgivande skogarna
används flitigt av skolor och förskolor.

På vintern är periodvis många åkrar och Valloxen tillgängliga för
promenader. Sett ur ett friluftsperspektiv är Knivsta välförsörjt med
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Ängbyskogen
Ängbyskogen är ett område med stora rekreativa värden. Som
tätortsnära natur fyller skogen en viktig funktion för den dagliga
rekreationen. Området har många olika vandringsstigar och
Upplandsleden binder ihop området ner mot stationen och upp mot
Lunsen.

Områden
Gredelby hagar och Trunstaträsk
Gredelby hagar är ett mycket populärt rekreationsområde för både
boende både i Knivsta och i Alsike. I området finns ett fågeltorn för
utblick över Trunsta träsk som blivit en populär fågellokal.

Boängsskogen
Boängsskogen utgörs av ett ca 70 ha stort blandskogsområde.
Området är relativt ostört och hyser stora värden för friluftslivet med
elljusspår och såväl stigar som cykelvägar. Området är både närnatur
och rekreationsområde för boende i såväl Knivsta som Alsike.
Hammaren
Skogen på tarvplatån är ett område som är väl genomkorsat av stigar.
Skogen används som promenadområde, för svampplockning och
motion. Skogen kommer att fylla en central roll vid utvecklingen av
de sydvästra delarna av Knivsta tätort.
Margaretaskogen
Margaretaskogen fyller en viktig funktion som närnatur för boende i
de södra delarna av Knivsta samt som Margaretaskolans närnatur.

Gredelbyhargar är ett populärt utflyktsmål. Foto: Knivsta kommun

Särstaparken
Särstaparken inne i Knivsta tätort är en liten fin park av 1800talskaraktär, med planteringar av främst perenna blommor och soffor
att slå sig ned på.

Kölängen
Området är genomkorsat av stigar och ett populärt strövområde och
utgör rekreation- och friluftsområde för stora delar av Knivsta tätort.
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Valloxen
Valloxen och dess stränder är en viktig rekreativresurs. Framför allt
Särstabadet som ligger i tätorten och med gångavstånd från stationen
är mycket populärt. Det gäller även Brunnbybadet strax utanför
centrala Knivsta längs med väg 77. Under vinterhalvåret är Valloxen
populär att åka både skridskor och skidor på.

Knivstaån
Knivstaåns å-rum är viktig för närheten till grönska i de centrala
delarna av Knivsta och utgör en viktig koppling ut mot det större
rekreationsområdet Gredelby hagar. I ett Leaderprojekt har å-rummet
gestaltas och tillgängliggjorts på den östrasidan om järnvägen.

Båtbrygga vid Valloxen. Foto: Knivsta kommun

Å-rummet centralt i Knivsta är en viktig pedagogisk resurs. Foto: Knivsta kommun
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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
Närnatur
Större multifunktionell grönyta
Entré till friluftsområde

150 m
300 m
500 m
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
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kräver en tydlig strategi för att koppla ihop Alsike med Lunsen genom
gröna stråk. Tillgången till närnatur kan ses som god i Alsike men
med stora brister i tillgängligheten. Entréerna för att hitta ut i de
omliggande skogarna är mycket otydliga.

karta. Besök har också gjorts på Knivsta och Alsike fritidsklubbar där
barn mellan 9-12 har fått göra samma uppgift som förskolorna. Varje
barn har pekat ut områden på kartan som de besöker. Även en
åttondeklass på Thunmanskolan, ungdomar 14-15 år, har fått göra
uppgiften.

Barns närnatur i Knivsta och Alsike
Barn och unga behöver utrymme och behöver få ta plats. För att pröva
sina kroppar, sitt mod och sociala förmågor, De söker sig till
utemiljöer som erbjuder fysiska utmaningar och som väcker
nyfikenhet och engagemang. Det nationella målet för folkhälsan är att
skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för
hela befolkningen. Här är barns och ungas uppväxtvillkor ett särskilt
utpekat målområde. Utemiljöer som är bra för barn och unga är också
en given del av en god bebyggd miljö som begreppet preciseras i det
femtonde miljökvalitetsmålet.
När städerna växer och förtätas minskas utrymmet för barn och unga.
Det här påverkar deras möjligheter att röra på sig dagligen i sin
närmiljö vilket i sin tur påverkar deras välbefinnande negativt med
risk för försämrad hälsa. För att säkra goda förutsättningar för barn
och unga att leva och utvecklas i städer och tätorter behöver vi
tillvarata och utveckla utemiljöerna.
I Knivsta kommun har detta gjorts genom att kartlägga vilka miljöer
som barn och unga använder. Det här har möjliggorts genom
finansiering från Naturvårdsverkets LONA-projekt.

Foto: Knivsta kommun

Kartläggningen har genomförts genom att samtliga förskolor har
besökts och fått rita ut på kartor vilka områden som de använder i sin
pedagogiska verksamhet. Resultatet har sammanställts i en gemensam
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Områden som pekats ut redovisas i karta till höger. Informationen har
digitaliserat och utgör ett viktigt underlag för fortsatt planering av
Knivsta och Alsike tätorter.
Utveckling och åtgärder
Generellt kan sägas för båda tätorterna att gröna mötesplatser och
grönska med flera kvaliteter saknas. Tillgången på större
multifunktionella ytor är liten. I fortsatt arbete och i utveckling av
Knivsta och Alsike tätorter är det av central vikt att säkra tillgången
till bostadsnära natur.
Arbetet med att säkra tillgången till bostadsnära natur bör omfatta tre
aspekter som alltid bör följa med i den fysiska planeringen, oavsett
om man bygger nytt eller förvaltar den befintliga gröna resursen.
Dessa tre aspekter är:
- Tillgång – den faktiska resursen som bostadsnära natur utgör.
- Nåbarhet – den faktiska och upplevda tillgängligheten till
denna natur.
- Kvalitet – den bostadsnära naturens storlek, innehåll och
värden.
FORTSATTA ÅTGÄRDER


Ta fram en parkplan för centrala Knivsta och Alsike där
tätortsnära grönstruktur bearbetas i en mer detaljerad skala.



Upprätta en handlingsplan för åtgärdande av brister i
tillgänglighet och närhet till olika gröna rum.



Ta fram en strategi för planering och anläggning av
ytterligare gröna mötesplatser med en variation i storlek,
innehåll och värden vid nyexploatering i Alsike och Knivsta
tätort.
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Genomförande, uppföljning och revidering
Genomförande och tillämpning
Uppföljning och revidering
Fortsatt arbete med kommunens gröna struktur
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Genomförande och tillämpning

Markanvisning och planbesked
Klassningskartan, Riktlinjer för utemiljö och Grönt stöd vid
exploatering används som bedömningsunderlag.

Samhällsutvecklingsnämnden har ett övergripande ansvar för
grönstrukturplanens genomförande. Därför är det också viktigt att
hänsyn till grönstrukturen är synlig för politiker i beslutsprocessen.
Samhällsbyggnadskontoret är den enhet i förvaltningen som därefter
initerar och för arbetet framåt även om andra enheters bidrag och
perspektiv är av betydande vikt i processen.

Detaljplaneläggning
Riktlinjer för utemiljö och Grönt stöd vid exploatering används som
underlag och stöd i planarbetet.

Grönstrukturplanen ska i sin helhet användas som ett vägledande
dokument vid:
 strategisk planering
 markanvisning
 planbesked
 detaljplaneläggning
 utveckling och förvaltning av naturvårdsåtgärder

Grönt stöd vid exploatering
1) Är platsen lämplig för den föreslagna typen av verksamhet?
Använd grönstrukturplanen som underlag för
lämplighetsbedömning vid markanvisning och planbesked.
2) Vilka naturvärden finns på platsen?
Inventeringar ska göras för att kartlägga ekologiska och
rekreativa värden vid detaljplaneläggning där det inte uppenbart
kan påvisas att naturvärden inte finns på platsen.

Klassningskartan och Riktlinjer för utemiljö som presenteras i det
inledanden avsnittet används genomgående som ett konkret underlag
och stöd i flera skeden i den fysiska planeringsprocessen. Grönt stöd
vid exploatering vilken presenteras i den gröna rutan till höger utgör
också ett sådant underlag.

3) Hur kommer den föreslagna exploateringen/åtgärden att
påverka natur- och rekreationsvärden?
4) Vilken hänsyn tas till balanseringsprincipen? Negativ
påverkan ska försöka undvikas, minimeras, balanseras och
kompenseras, se faktaruta.

En kort sammanställning av på vilket sätt grönstrukturplanen och dess
olika delar används i den fysiska planeringsprocessen ges nedan:

5) Hur kommer den föreslagna exploateringen påverka
omkringliggande och/eller befintliga bostäder och skolors
tillgång till närnatur?

Strategisk planering
Grönstrukturplanen används som plattform för översiktsplaneringen
för att säkra grönstrukturen som ett intresse bland flera.
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åtgärder utpekade i grönstrukturplanen i sin budget- och
verksamhetsplanering samt följa upp att åtgärderna genomförs.

FAKTARUTA: Balanseringsprincipen
Balanseringsprincipen handlar om att kompensera för de värden
som försvinner eller skadas när en exploatering genomförs.

Nedan har de åtgärder som presenterats löpande genom dokumentet
sammanställts.

• Undvika - negativ påverkan undviks.
• Minimera - negativ påverkan kan inte undvikas men minimeras.
• Utjämna/balansera - negativ påverkan som inte kan undvikas
eller minimeras utjämnas i sitt funktionella sammanhang.

Aktivitet
Upprätta skötselplan för
kommunalt ägda
naturområden
Ta fram Grön checklista
för exploatering.

Motiv

Planen möjliggör för ett
tydligare arbete för
hållbart brukande.
Stöd för säkerställande
av att sociala, rekreativa
och ekologiska värden
beaktas i den fysiska
planeringsprocessen.
Ta fram en strategi för
Behov finns av att
formellt naturskydd.
utreda möjligheten till
säkerställande av en
större andel skyddad
naturmark.
Ta fram en checklista för Underlättar vid
beställning av
beställning och ger stöd
naturvärdesvid granskning. Ger stöd
inventeringar och
för hur de ska
gransknings-protokoll för genomföras så att de
dessa.
utgångspunkter som är
viktiga beaktas.
Säkerställer att
resultaten redovisas på
ett enhetligt och
kvalitetssäkrat sätt.

• Ersätta (kompensera) - negativ påverkan som inte kan undvikas,
minimeras eller utjämnas i sitt funktionella sammanhang får
ersättas på annat sätt.
Utveckling och förvaltning av naturvårdsåtgärder
Grönstrukturplanen är vägledande vid projektering och
skötselplanering för kommunalt ägda parker och naturområden.
Fortsatt arbete med kommunens gröna struktur
För att grönstrukturplanen ska bli ett användbart stöddokument i den
fysiska planeringsprocessen behöver bland annat rutiner för dess
användning i planeringsarbetet tas fram. Framtagande av en handbok
som på ett konkret sätt visar på tillämpningen bör övervägas.
För att fullt ut fungera som en plan vilken kan användas så som
beskrivet behöver de åtgärder som förs fram i grönstrukturplanen
förtydligas i en handlingsplan med beslut om vilken nämnd eller
funktion som ansvar för åtgärden samt en tidplan för respektive
åtgärd, se sammanställning av åtgärder nedan. Ansvarig nämnd eller
funktion inom kommunens organisation behöver därefter införliva
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Ansvarig
SUN
SUN

SUN

SUN

Ta fram en strategi för
formellt skydd av viktiga
rekreationsområden där
närnatur prioriteras.

Behov finns av att
utreda möjligheten till
säkerställande av en
större andel skyddade
områden för rekreation.

Upprätta en
handlingsplan för hur
kommunens
rekreationsmöjligheter
kan lyftas fram i
marknadsföring av
kommunen.

Verktyg för ökad
information om områden
med ett socialt och
rekreaktivt värde för
befintliga och potentiellt
blivande invånare samt
turister.

Ta fram friytenorm och
grönytefaktor som
verktyg i den fysiska
planeringsprocessen.

Skapa mervärde.
Verktyg för att arbeta
med sociala värden,
biologisk mångfald och
klimatanpassning.

SUN

KS/SUN

Handboken förenklar
och förtydligar
kommunens arbete med
ekosystemtjänster.

SUN

Upprätta en
handlingsplan för höjd
kvalité och förtätning
med grönska på allmän
platsmark.

I en handlingsplan kan
arbetet hanteras mer
ingående med mer
specifika och tidssatta
åtgärder.

SUN

I en handlingsplan kan
arbetet hanteras mer
ingående med mer
specifika och tidssatta
åtgärder.

SUN

Ta fram en strategi för
planering och
anläggning av ytterligare
gröna rum och stråk vid
nyexploatering i Knivsta
och Alsike tätorter.

Behov finns av att
utreda möjligheten till ett
helhetsperspektiv
avseende planering och
anläggning av gröna
rum och stråk i Knivsta
och Alsike tätorter.
Angeläget blå-grönt
samband att förstärka
hur ett biologiskt såväl
som ur ett socialt och
rekreativt perspektiv.

SUN

Ta fram en strategi för
säkrande av tillgång till
äldre träd vid
exploatering och
förtätning i tätorterna.

Behov finns av att
utreda möjligheten till
säkerställande av äldre
träd vid exploatering och
förtätning i tätorterna.

SUN

Ta fram en parkplan för
centrala Knivsta och
Alsike där tätortsnära
grönstruktur bearbetas i
en mer detaljerad skala.
Upprätta en
handlingsplan för
åtgärdande av brister i
tillgänglighet och närhet
till olika gröna rum.

Definierats behov av
fördjupning och
precisering gällande
Knivsta och Alsike
tätorter.
I en handlingsplan kan
arbetet hanteras mer
ingående med mer
specifika och tidssatta
åtgärder.

SUN

Förstärka grönstråket
längs med Knivstaån
genom ytterligare
åtgärder.

SUN

Ta fram en lokalt
anpassad handbok för
arbetet med
ekosystemtjänster bör
övervägas.

Upprätta en
handlingsplan för
planering av grönytor
med plantering av
blommande perenna
växter, buskar och träd.
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SUN

SUN

Ta fram en strategi för
planering och
anläggning av ytterligare
gröna mötesplatser med
en variation i storlek,
innehåll och värden vid
nyexploatering i Alsike
och Knivsta tätort.

Definierats behov av
övergripande strategier
för ett helhetsperspektiv
avseende tillgången till
gröna mötesplatser i
Knivsta och Alsike
tätorterna.

Uppföljning och revidering av
grönstrukturplanen

SUN

Knivsta kommun såväl som omvärlden är i ständig utveckling. Det
medför att grönstrukturplanen behöver vara ett levande dokument som
löpande ses över och uppdateras när ytterligare erfarenheter, kunskap
och underlag tillkommer för att planen inte ska förlora sin relevans
som underlag och stöd i den fysiska planeringen.
Genomförandet av de åtgärder och tillämpningen av de arbetssätt som
beskrivs i grönstrukturplanen följs upp i verksamhetsberättelsen. Vid
behov presenteras uppföljningen också för kommunens övriga
nämnder och styrelser. I samband med uppföljningen ska behovet av
att revidera grönstrukturplanen ses över. Även översiktsplanen är ett
levande dokument och det är viktigt att revidering av översiktsplanen
och revideringen av grönstrukturplanen görs i samverkan.

Foto: Knivsta kommun

Foto: Knivsta kommun
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