
 
 

 

   KUNGÖRELSE 
   2020-10-09 

Sammanträde med Knivsta kommunfullmäktige 

Dag och tid: Onsdagen den 21 oktober 2020, kl 18.00 

Plats: Tilassalen, Kommunhuset, Centralvägen 18, med möjlighet till distansnärvaro för 
ledamöter och ersättare (se separat information).  

Handlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida, www.knivsta.se.  

Anmälan om förhinder: Ledamot som har förhinder att delta vid sammanträdet meddelar 
Siobhán Górny på tel. 018-34 70 23 eller e-post: siobhan.gorny@knivsta.se  

Förtäring  
För de ledamöter som väljer att delta i Tilassalen kommer kaffe att finnas.  

Ljud- och bildsändning av sammanträdet kommer att ske.  

Obs! Utbildning om hot och våld mot förtroendevalda kl 17-18 

Kommunfullmäktige får en digital utbildning om hot och våld mot förtroendevalda klockan 17-
18, se separat information. Utbildningen hålls av SKR.  

Tidssättning av sammanträdet och interpellationsdebatten 
Interpellationsdebatt kommer att hållas fram till klockan 19.30. Efter detta görs en paus, och 
sedan behandlas beslutsärenden. De interpellationer som inte debatterats innan pausen 
kommer att debatteras efter beslutsärendena i mån av tid.  

 

 

Välkomna!  

Klas Bergström (M), ordförande  

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


 
 

 

 
Dagordning 
 
1. Upprop 
 
2. Justering 
 
Förslag: Protokollet justeras av ordföranden och två justerare den 3 november 2020.  
 
3. Fastställande av dagordning  
 
4. Anmälnings- och informationsärenden  
 

a) Anmälda beslut och skrivelser  
Följande beslut och skrivelser är särskilt anmälda till kommunfullmäktige (ej utsända med 
handlingarna):  
 

- Beslut från IT-nämnden § 17, 18 och 19, 2020-09-18 med preliminär delårsrapport, 
verksamhetsplan 2020-2023 samt rapport om Sourcingstrategi 

- Beslut från Lönenämnden § 13 och § 14, 2020-09-18 med preliminär delårsrapport 
2020 och verksamhetsplan 2020 

 
b) Kommunalråden informerar  

 
5. Ledamöternas frågor 
 
6. Interpellationer  
KS-2020/109 

• Interpellation från Björn-Owe Björk (KD) till kommunstyrelsens ordförande – 
Meröppna bibliotek 

Interpellation och interpellationssvar finns med i utskicket.  
• Interpellation från Pontus Lamberg (KD) till utbildningsnämndens ordförande – Sänkt 

ersättning för fristående förskolor 
Interpellation och interpellationssvar finns med i utskicket.  
• Interpellation från Pontus Lamberg (KD) till socialnämndens ordförande – Äldre och 

anhöriga under Covid-19 
Interpellation och interpellationssvar finns med i utskicket.  
• Interpellation från Pontus Lamberg (KD) till samhällsutvecklingsnämndens ordförande 

– Nybyggnation av Mejeriparken 
Interpellation och interpellationssvar finns med i utskicket.  
• Interpellation från Synnöve Adell (KD) till socialnämndens ordförande – LOV för 

Knivstas äldrevård (särskilt boende) 
Interpellation och interpellationssvar finns med i utskicket.  
• Interpellation från Björn-Owe Björk (KD) till utbildningsnämndens ordförande – 

Trygghet i skolan 
Interpellationen finns med i utskicket.  



 
 

 

 
Beslutsärenden 
 
7. Detaljplan Alsike Nord etapp 2a 
KS-2020/652 
 
Beslut från kommunstyrelsen, § 155, 2020-09-21 
Tjänsteutlåtande 2020-08-26 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 69, 2020-08-31 
Plankarta 
Planbeskrivning  
Gestaltningsprogram 
 
8. Detaljplan Alsike Nord etapp 2b 
KS-2020/653 
 
Beslut från kommunstyrelsen, § 156, 2020-09-21 
Tjänsteutlåtande 2020-08-31 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden,§ 70, 2020-08-31 
Plankarta  
Planbeskrivning 
 
9. Ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning - sammanträdesdagar 
KS-2020/613 
 
Beslut från kommunstyrelsen, § 154, 2020-09-21 
Tjänsteutlåtande 2020-07-29 
 
10. Svar på motion 2019:06 från Monica Lövgren och Hans Nyberg (SD) – Utred 

kameraövervakning och patrullerande vakter i Knivsta 
KS-2019/771 
 
Beslut från kommunstyrelsen, § 151, 2020-09-21 
Tjänsteutlåtande 2020-08-24 
Motionen 
 
11. Svar på motion 2019:09 från Pontus Lamberg (KD) - Ett tryggare Knivsta 
KS-2019/829 
 
Beslut från kommunstyrelsen, § 152, 2020-09-21 
Tjänsteutlåtande 2020-08-24 
Motionen  
 



 
 

 

 
12. Motion 2020:07 från Monica Lövgren (SD) - Inför digital signering av protokoll 
KS-2020/492 
 
Beslut från kommunstyrelsen, § 153, 2020-09-21 
Tjänsteutlåtande 2020-08-04 
Motionen 
 
13. Övriga valärenden 
 
 
14. Anmälan av motioner 
 
 



 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande  

 
Utökade öppettider i biblioteket 
 

Kristdemokraterna har återkommande föreslagit reformer som ökar valfrihet, tillgänglighet 
och som minskar kostnaden i kommunens verksamheter. En sådant förslag rör införandet av 
Meröppet bibliotek. Meröppna bibliotek innebär att låntagare med hjälp av lånekort och 
pinkod under vissa förutsättningar kan nyttja biblioteket utanför ordinarie öppettider.  

För biblioteket i Knivsta torde det i sammanhanget krävas smärre tekniska investeringar för 
att göra Knivsta bibliotek till ett meröppet bibliotek vilket skulle öka invånarnas tillgänglighet 
till biblioteket utan ökade kostnader. 

Jag vill därför fråga kommunstyrelsens ordförande: 

Kommer ni införa ett meröppet bibliotek och isåfall när? 

 

Björn-Owe Björk (KD) 

 

 



 

 

1 [Datum] 

 

 

Interpellationssvar Meröppet bibliotek, Björn-Owe Björk (KD). 
 
 

•  Kommer ni införa ett meröppet bibliotek och isåfall när? 

Björn-Owe Björk (KD) 
 

 
Under 2019 arbetade Majoriteten fram en ny biblioteksplan. En viktig del i detta är att säkra 
tillgängliggörandet av information och upplevelser för Knivstabor i alla grupper. Ett sätt att 
göra detta är att se till öppettiderna i den fysiska lokalen på olika sätt.  
 
Biblioteket ska också verka för annat, bland annat att utveckla digitala tjänster och erbjuda 
media i olika format. 
 
I planen kan en också läsa att: 
”Knivsta bibliotek avser sträva mot det övergripande målet enligt 
Digitaliseringsstrategin, utg. Regeringskansliet: … att Sverige ska vara bäst i 
världen på att använda digitaliseringens möjligheter.” 
  
I det nya Centrum för Idrott och Kultur, möter vi ökat öppethållande, ökat nyttjande av 
digitaliseringens möjligheter och erbjudandet i olika format, med en digital biblioteksvägg 
som är öppen när CIK har öppet dvs under betydligt fler timmar än biblioteket i 
Kommunhuset har möjlighet att ha öppet. Där kan Knivstaborna hämta digitalt beställda 
böcker, låna och lämna tillbaka under utökade tider mm. 
 
Förhoppningen är att detta ska kunna öppna inom någon månad och på så sätt införa ett 
meröppet bibliotek. Faller detta väl ut går det att se andra platser där motsvarande möjlighet 
skulle kunna finnas 
 
Peter Evansson (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 

 



 
Interpellation 
 

Sänkt ersättning för fristående 
förskolor 
 
Barnens tre första år lägger grunden för utvecklingen resten av livet. Det har att göra med kognitiv 
utveckling och även emotionell utveckling. Relationen mellan personalen och barnen är det som 
måste stå i centrum. För att små barn ska kunna knyta an behöver personalen ha tid för vart och ett 
utav dem. 
 
Under innevarande budgetår väljer fempartimajoriteten att sänka ersättningen till fristående 
förskolor. Någon som försvårar planeringen av verksamheten för aktörerna. Ersättningen sänks med 
2,7% från och med oktober. 
 
Verksamheten som budgeteras och planeras långt i förväg behöver kontinuitet, att ändra 
förutsättningarna under innevarande år kan få stora konsekvenser. Barngrupperna riskerar att öka 
och personal sägas upp.  Även de pedagogiska ambitionerna kan komma att förändras. Både barnen 
och personalen har rätt till en trygg arbetsmiljö. 
 
 
 
 
Med anledning av ovanstående vill jag fråga ordförande för Utbildningsnämnden följande; 
 

- Vilken dialog har förts inför beslutet med de olika aktörerna? 
- Vilka konsekvenser får neddragningen på kort och lång sikt för aktörerna? 
- Har ni fått några signaler om att det kommer ske uppsägning av personal till följd av 

beslutet? 
 
 
 
Pontus Lamberg 
 
Kristdemokraterna 



Svar på interpellation med titeln – Sänkt ersättning för fristående förskolor 

Knivsta har nog aldrig varit i en mer utmanande ekonomisk situation än just precis nu i september 
2020. Knivsta har precis som resten av Sverige drabbats av en ekonomisk nedgång under våren som 
saknar motstycke i modern tid. 

Med detta som bakgrund så har vi behövt göra besparingar i verksamheten på ett sätt som vi tidigare 
aldrig behövt göra. Vi har gått igenom alla verksamheter och sparat på den centrala administrationen 
och där helst vi kunnat.  

Det ekonomiska läget har ändå alltså nödvändiggjort en mindre sänkning av ersättningsnivåerna till 
kommunens egna skolor i slutet av året, vilket enligt rådande regelverk för likvärdiga förutsättningar, 
mellan olika aktörer får till följd att också de fristående skolornas ersättningar sänks. 

Bidrag på lika villkor är en viktig grundprincip i fördelning av resurser mellan kommunala och 
fristående verksamheter, besparingen påverkar alltså samtliga verksamheter, och fördelas solidariskt 
mellan fristående och kommunala verksamheter. 

Att fatta ett nytt ”pengbeslut” får naturligtvis konsekvenser – besparingen innebär 15 000 kr på en 
förskola med motsvarande 20 barn.  

Hur besparingen kommer att genomföras är alltså olika från fall till fall och varje förskolechef känner 
sin verksamhet bäst, dock har varken politik eller förvaltning nåtts av några besked att personal 
kommer sägas upp till följd av detta beslut.  

 

Bengt-Ivar Fransson (M) 
Ordförande – Utbildningsnämnden 
Knivsta kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Interpellation 
 

Äldre och anhöriga under COVID-19 
 
I mars 2020 klassade Världshälsoorganisationen (WHO) COVID-19 som en pandemi. 
Folkhälsomyndigheten såg samtidigt att risken för en smittspridning i samhället var mycket hög. 
Samtidigt beslutar regeringen att det ska råda besöksförbud på äldreboenden i Sverige. 
 
Knivsta kommun börjar också råda anhöriga till äldre att avstå besök. På kommunens hemsida går att 
läsa att Estrids gård hålls stängt för besök. Undantag kan förekomma i fall att det rör sig om livets 
slutskede för den äldre. Ett sådant besök ska godkännas i förväg. 
 
11 juni gick det att läsa rubriken ” En tredjedel på äldreboendet smittade av Corona” i UNT. 
Äldreboendet som åsyftas är Estrids gård som drivs i kommunal regi av Knivsta kommun. 
 
 
 
Med anledning av ovanstående vill jag fråga ordförande för Socialnämnden följande; 
 

- Vilka åtgärder har tagits för att hindra smittspridning på äldreboendet och när? 
- Har alla äldre på boendet fått adekvat vård? 
- Vilken information har de anhöriga fått kring om det finns Coronafall på boendet och den 

äldres hälsotillstånd? 
- Vilka åtgärder har vidtagits för att äldre och anhöriga ska kunna ha kontakt med varandra? 
- Vilka åtgärder har vidtagits för att minska isoleringen och ensamheten hos de äldre? 

 
 
 
Pontus Lamberg 
 
Kristdemokraterna 



Svar på interpellation från Pontus Lamberg 
 
Äldre och anhöriga under Covid 19 
 
Tack för Din interpellation Pontus Lamberg, som ger mig möjlighet att i detta 
forum berätta vilka åtgärder som vidtagits för att bl.a hantera smittspridning på 
våra äldreboenden. 
 
 
Tjänstemannaledningen i socialförvaltningen utökades med medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)och 
mötestätheten intensifierades med start i mars. 
 
Ledningen tog fram övergripande planer för att snabbt förebygga och begränsa 
smittspridning. 
 
Utbildning och fortbildning har skett på många olika sätt. Samtliga medarbetare, oavsett 
anställningsform, har gått rekommenderade webbutbildningar. 
 
Ledningen har avgränsat arbetsstyrkor för att förebygga smittspridning och självklart 
har rekommendationerna för basal hygien följts.  Estrids gård har god tillgång till sådan 
skyddsutrustning. 
 
När Region Uppsala gav möjlighet har samtliga brukare och medarbetare testats. 
 
Vid utbrottet på Estrids gård rådfrågades Vårdhygien i Regionen som också besökte 
boendet. Inga andra rekommendationer eller nya rutiner, som inte verksamheten redan 
kände till och arbetade utifrån, gavs.  
 
Först samlades de konstaterat sjuka för sig och de ännu inte misstänkt smittade för sig.  
När det sedan uppstod misstanke om att smittspridningen var större än tidigare befarat 
isolerades i stället samtliga brukare och vårdades med full skyddsutrustning i sina 
lägenheter.  
 
Har alla äldre på boendet fått adekvat vård?  
Ja, alla äldre har fått god och adekvat vård vilket jag är särskilt vill understryka med 
beaktande av den debatt som förts i övriga landet. Alla som behöver träffa läkare har 
och har haft tillgång till personlig kontakt med läkare. Två läkare från vårdcentralen 
bistår Estrids gård. 
 
Vilken information har de anhöriga fått kring om det finns Coronafall på boendet 
och den äldres hälsotillstånd?  
Vid en misstänkt smitta på en avdelning på Estrids gård har samtliga brukare och 
anhöriga på den avdelningen informerats om situationen. De närmast anhöriga har 
informerats direkt. Därtill har det varit många informationsutskick till samtliga anhöriga 
från enhetschef för att berätta om riktlinjer, hur man arbetar och vad som sker på 
boendet. 
 



Vilka åtgärder har vidtagits för att äldre och anhöriga ska kunna ha kontakt med 
varandra?  
Personalen har under hela perioden varit behjälplig med telefonsamtal och digitala 
lösningar såsom t ex face-time och skype. Planerade besök utomhus i trädgården har 
genomförts. 
 
Vilka åtgärder har vidtagits för att minska isoleringen och ensamheten hos de 
äldre?  
Det är prioritet att hjälpa till med kontakten med anhöriga.  I-pads har köpts in till 
korttidsboendet. Utomhusunderhållningar, flera konserter samt kyrkans andakter har 
anordnats.  
 
 
Kerstin Eskhult (C) 
ordförande socialnämnden 
 
 



 
Interpellation 
 

Nybyggnation av Mejeriparken  
 
 
Grönytor och parker är viktiga delar i den tätare staden. I Knivsta kommun presenteras tre 
parkområden på kommunens hemsida. En av dem är Mejeriparken som är den mest centralt 
belägna.  
Parken invigdes för cirka 6 år sedan i och med att byggnationen av Sågenområdet stod klart. Buskar 
och träd planterades. Tillsammans med specialritade skulpturer för barn att leka i, även specialgjorda 
sittmöbler har installerats i parken.  
 
Att de kommunala grönytorna sköts och tas om hand är oerhört viktigt. En oskött park upplevs 
snabbt som otrygg, inbjuder till skadegörelse och fungerar som samlingsplats för kriminella 
aktiviteter. Inom psykologin finns teorin om ”Broken window” som beskriver att ett område som 
låtits förfalla snabbt kommer i en nedåtspiral då det inbjuder till ännu mer skadegörelse och annat 
dåligt beteende. 
 
I Mejeriparken har ett omfattande grävarbete påbörjats för att avlägsna buskar och träd. Växter och 
träd som planterades för bara några år sedan och alltså inte hunnit växa klart ännu. Det eftersom 
parken inte skötts och ogräs tagit över. 
I och med att Knivsta byggs ut och nya detaljplaner antas, kommer kommunen ackumulera stora 
grönytor där kommunen ansvarar för driften. Att behöva göra om de offentliga miljöerna och 
parkerna konstant kommer att bli oerhört dyrbart för kommunen. Dessutom är det inte hållbart med 
en sådan utveckling. 
 
Med anledning av ovanstående vill jag fråga ordförande för Samhällsutvecklingsnämnden följande; 
 

- Varför gjordes inte parken på rätt sätt från början? 
- Kommer lekredskapen att tas bort? 
- Kommer de arkitektritade sittmöblerna att finnas kvar? 
- Vad kostade anläggande av parken initialt och hur mycket kostar denna renovering? 

 
 
 
Pontus Lamberg 
 
Kristdemokraterna 



1

Siobhan Gorny

Från: Thor Övrelid
Skickat: den 15 september 2020 08:56
Till: Siobhan Gorny
Ämne: interpellationssvar

Svar Pontus Lambergs fråga om Mejeriparken: 
 
Det är olyckligt att interpellanten inleder med en felaktig bakgrundsbild. Parken har inte varit oskött och 
detta är inte heller anledningen till att “ogräs tagit över”. Detta är subjektiva uppfattningar från 
interpellantens sida. Jag ska försöka stilla interpellantens oro.  
 
Parken har skötts med sedvanlig initial etableringsskötsel och sedan underhållsskötsel. Rotogräset i 
planteringsbäddarna har ingenting med undermålig skötsel att göra utan har sin bakgrund i att jorden som 
levererades vid anläggning innehöll rottrådar. Då detta uppdagades fick entreprenören byta ut jorden. 
Entreprenören garanterade vid detta tillfälle att jorden var rotogräsfri. Det kan vi nu konstatera att den inte 
var. För att undvika långsiktigt fördyrande underhåll gör vi nu om planteringsbäddarna (som det handlar om 
och som kan konstateras vid ett platsbesök). Detta kommer glädja oss alla i dubbel bemärkelse - vi sparar 
pengar långsiktigt och det blir en mysigare miljö i och kring parken.  
 
Lekställningen blir kvar. Sittmöblerna blir kvar (även de vanliga sittbänkarna). Belysning blir kvar.  
 
Den totala kostnaden för parken då den stod klar 2014 var 6 020 613kr. Kostnaden för pågående 
renovering är 800 tkr. Den årliga driftkostnaden för skötsel och underhåll av Mejeriparken är cirka 147 
tkr/år. Detta inkluderar renhållning, ogräsrensning, gräsklippning och övrigt underhåll. Renhållningen 
ensamt står för nära hälften av den totala kostnaden.  
 
Thor Övrelid 
Ordförande Samhällsutvecklingsnämnden 
 
 
 
 
Thor Övrelid 
Ledamot Kommunfullmäktige 
Ledamot Kommunstyrelsen 
Ordförande Samhällsutvecklingsnämnden 
Ordförande Moderaterna 
www.knivstamoderaterna.se  
 



 

Interpellation 
 

Om LOV för Knivstas äldrevård  
 
Lagen om valfrihetssystem, LOV, trädde i kraft den 1 januari 2009. LOV ger brukaren en möjlighet att 
välja utförare för det stöd han eller hon behöver och anger ramarna för den kommun som vill 
konkurrenspröva en kommunal verksamhet enligt denna princip. 
 
Trots att systemet funnits i elva år så har Knivsta kommun ännu inte valt att införa detta 
valfrihetssystem för den som flyttar till ett särskilt boende. Däremot finns en möjlighet sedan flera år 
tillbaka att välja vilket företag som ska utföra hemtjänst.   
 
I dagsläget finns fyra äldreboenden i Knivsta, varav ett: Norlandia Stora Alsike, med norlandia som 
ansvarig för driften, ännu ej har öppnat. 
 
De övriga är kommunala Estrids gård, privata Vilhelms gård som drivs av Vardaga samt nu även Villa 
Ängby som också drivs av Vardaga och som tar emot äldre från hela landet. 
 
När nu flera privata alternativ är tillgängliga inom kommunen så frågar jag Kerstin Eskhult, C, 
ordförande i socialnämnden i Knivsta kommun följande: 
  
 

- Har fempartimajoriteten planer på att införa LOV för särskilt boende i Knivsta kommun? 
- Om ja, inom vilken tidshorisont? 

- Om nej, av vilka skäl väljer styret att avstå? 
 

 
 
Synnöve Adéll 
Kristdemokraterna 



 
Svar på interpellation från Synnöve Adéll 
 
 
 
Om LOV för Knivstas äldrevård 
 
 
 Har fempartimajoriteten planer på att införa LOV för särskilt boende i Knivsta 
kommun?    

Nej, då riskerna för negativa ekonomiska konsekvenser vid införande av LOV inom 
särskilt boende bedöms överväga de positiva konsekvenserna.  
 
 
 
Kerstin Eskhult (C) 
ordförande socialnämnden 
 
 
 



 
Interpellation till Utbildningsnämndens ordförande 

 
Trygghet i skolan 
 
Vid fullmäktige den 23 september antogs mål och budget för Knivsta kommun.  

Ett av de mål som fempartistyret i Knivsta antog rör trygghet i skolan. Med förvåning 
noterar jag att det moderatledda styret i utbildningsnämnden har som mål att bara 
nio av tio ska vara trygga i årskurs 9.  

 

 

Jag vill därför fråga utbildningsnämndens ordförande: 

Är det en rimlig målsättning att bara nio av tio upplever att de är trygga i skolan? 

 

Björn-Owe Björk (KD) 

 



 
 

 
  Kommunstyrelsen 

 
PROTOKOLL 12 (23)  
Sammanträdesdatum  
2020-09-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 155   Dnr: KS-2020/652 

Detaljplan Alsike Nord etapp 2a  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige antar förslaget till detaljplan för Alsike Nord etapp 2a.  

Reservation 
Oscar Hahne (KD) reserverar sig mot beslutet.  
Johan Helenius (SD) reserverar sig mot beslutet (protokollsbilaga 1).  

Yrkanden 
Klas Bergström (M), Thor Övrelid (M), Boo Östberg (C), Claes Litsner (S) och Peter 
Evansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  
Lotta Wiström (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och anmäler en röstförklaring 
(protokollsbilaga 2).  
Lennart Lundberg (KNU) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och anmäler en röstförklaring 
(protokollsbilaga 3).  
Oscar Hahne (KD) yrkar att ärendet ska återremitteras till dess planen kan harmoniseras 
med fullmäktiges beslut om omförhandling av fyrspårsavtalet. 

Propositionsordning 
Ordföranden genomför en teknikfunktionskontroll för att se att alla beslutande kan delta i 
beslutet. 
Därefter frågar ordföranden om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag, och finner att 
kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag.  
Slutligen ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Planförslaget möjliggör för cirka 550 bostäder tillsammans med en större skola med fullstor 
idrottshall. Bebyggelsen ska ha en gemensam arkitektur som skapar en helhet bland de olika 
hustyperna i området. Den fysiska miljön ska utgå från den mänskliga skalan och utformas 
utifrån den gåendes upplevelse.  
 
Området ska ge förutsättningar till möten mellan människor för att förstärka den sociala 
sammanhållningen. Knivsta kommuns prioriterande trafikslag, gående och cyklister, ska ha 
en tydlig inverkan på det offentliga rummets möblering. Platsbildningar och stråk inom 
området ska upplevas gröna och bidra till möten och ekosystemtjänster. En park centralt i 
området ska fungera som en grön mötesplats nära hemmet för lek och rekreation för alla 
åldrar.  
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  Kommunstyrelsen 

 
PROTOKOLL 13 (23)  
Sammanträdesdatum  
2020-09-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-08-26 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden 
Plankarta 
Planbeskrivning  
Gestaltningsprogram 
 
Arbetsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
 
Sara Andersson, planarkitekt, föredrar ärendet.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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Handläggare 
Sara Andersson 
 

Tjänsteskrivelse 
2020-08-26 

Diarienummer 
KS-2020/652 

   
 

Kommunstyrelsen 

Detaljplan Alsike Nord etapp 2a 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige antar förslaget till detaljplan för Alsike Nord etapp 2a.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Planförslaget möjliggör för cirka 550 bostäder tillsammans med en större skola med fullstor 
idrottshall. Bebyggelsen ska ha en gemensam arkitektur som skapar en helhet bland de olika 
hustyperna i området. Den fysiska miljön ska utgå från den mänskliga skalan och utformas 
utifrån den gåendes upplevelse.  
 
Området ska ge förutsättningar till möten mellan människor för att förstärka den sociala 
sammanhållningen. Knivsta kommuns prioriterande trafikslag, gående och cyklister, ska ha 
en tydlig inverkan på det offentliga rummets möblering. Platsbildningar och stråk inom 
området ska upplevas gröna och bidra till möten och ekosystemtjänster. En park centralt i 
området ska fungera som en grön mötesplats nära hemmet för lek och rekreation för alla 
åldrar.  
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 augusti 2014 att uppdra åt bygg- och miljönämnden att 
påbörja detaljplanearbete för Alsike Nord etapp 2 (Utdrag ur protokoll KS-2014/941).  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2017 att godkänna avtalet om större 
exploateringar i Alsike och Nydal i Knivsta kommun, Avtal avseende bostadsbyggande i 
Alsike, Nydal och ”Nysala” i Knivsta kommun, samt tillhörande promemoria (KS-2017/782). 
Avtalet innebär att kommunen ska möjliggöra sammanlagt 15 000 nya bostäder till år 2057. 
Avtalet undertecknades efter beslutet i kommunfullmäktige av Knivsta kommun, Region 
Uppsala och Staten.  
 
Detaljplanen utgår från avtalet som ligger till grund för avtalsparternas vilja till att medverka 
för ett ökat bostadsbyggande och en hållbar stadsutveckling. Åtgärden avser utbyggnad av 
järnvägen till fyra spår mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm samt en ny 
tågstation i Alsike. Region Uppsala tillsammans med kommunen åtar sig att tillse att det finns 
goda gång- och cykelvägar samt en ny trafikplats för anslutning till E4:an som bland annat 
ska försörja Alsike.  
 
Planförslaget 
Syftet med detaljplanen, Alsike Nord etapp 2a, är att möjliggöra för ny bebyggelse i två till 
fyra våningar. Bebyggelsen utgörs främst av bostäder och lokaler för verksamhet och 
service. Bebyggelsen ska utformas som en grönskande stadsdel och ha en gemensam 
arkitektonisk grammatik för att skapa harmoni i området. För detaljplanen finns ett 
gestaltningsprogram framtaget som beskriver de arkitektoniska kvalitéerna som ska följas. 
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Detaljplanen ska med sin bebyggelseutformning medverka till goda förutsättningar för 
dagvattenhantering. 
 
Detaljplaneområdet är till ytan ca 13 hektar och ligger 
beläget i Alsike tätort. Planområdet kopplar an till 
Björkkällevägen samt till Brunnbyvägen. Planområdet 
angränsar till två villatomter i söder och till en villatomt i 
norr. 
 
Det kommunala bolaget Alsike Fastighets AB är ägare till 
fastigheten Vrå 1:150 som utgör huvuddelen av den 
exploateringsbara marken inom planområdet samt Vrå 
1:168. Delar av fastigheten Vrå 1:137 ingår också i 
detaljplanen och ägs av Knivsta kommun samt delar av 
fastigheten Vrå 1:158 som ägs av en privatperson.  
 
Planområdet består idag av åker- och skogsmark. Området är delvis flackt och delvis måttligt 
kuperat.   
 
Detaljplanen reglerar bebyggelsens omfattning och hur stor del av tomten som får bebyggas. 
Placering av byggnadsvolymer inom kvarteren kan i viss mån variera.  
 
Detaljplanen reglerar även högsta totalhöjd, nockhöjd samt byggnadshöjd. Med dessa 
regleringar finns möjlighet för olika taklösningar och utformningar som främjar en 
arkitektonisk frihet, där bland trähusbebyggelse, vilket ofta kräver att det finns utrymme för 
tjocka mellanbjälklag.  
 
Kvarteren bryts upp av ett gatunät med intilliggande förgårdsmark.  
 
Samtliga entréer till huvudbyggnader ska vara tydligt markerade och enkla att identifiera. Tak 
på huvudbyggnader ska vara av sadel, -brutet sadel- och/eller mansardtak.  
 
En utbyggnad enligt planförslaget bedöms vara förenligt med den gällande översiktsplanen 
för Knivsta och Alsike. Förslag till detaljplan genomförs med normalt planförfarande enligt 
plan- och bygglagen (PBL 2010:900).  
 
Samtliga utredningar som tillhör detaljplanen finns att läsa på kommunens hemsida: 
https://knivsta.se/bygga-bo-och-miljo/detaljplaner-och-program/pagaende-detaljplaner/alsike-
nord-etapp-2a-del-av-vra-1150  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Kostnaderna för genomförandet av detaljplanen regleras i ett exploateringsavtal. Kommunen 
kommer i framtiden bära kostnader vad gäller drift av allmän platsmark.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
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Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-08-26 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Gestaltningsprogram 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planenheten 
Kommunfullmäktige 
 

 

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

När detaljplanen vinner laga kraft kan den byggas ut och området utvecklas därmed.  
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

Barn har beretts tillfälle på samma sätt som vuxna genom att planhandlingar ställts ut på 
samråd och granskning. Dessa händelser har kungjorts på kommunens anslagstavla samt i 
UNT och Knivstabygden. En tidig medborgardialog har även hållits där barn och ungdomar 
varit välkomna att delta.  

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 









Plan: SWEREF99 18 00
Höjd: RH2000

Detaljplan för

Planarkitekt                     Planarkitekt               Planchef

Beslutsdatum Instans

Knivsta kommun, Uppsala län

Till planen hör:
Planbeskrivning
Gestaltningsprogram
Fastighetsförteckning

Grundkarta

Granskningsutlåtande
Trafikutredning

Samrådsredogörelse
Bullerutredning

PM Dagvattenhantering
Dagvattenutredning

Geoteknisk utlåtande

1:1 8320 10050 Meter

Samråd

Skala

Godkännande
Vrå 1:150 m.fl.

Gabriella Garpefjäll        Sara Andersson        Moa Odin

-2020-08-31

Antagandehandling

SUN2018-09-24
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Planavgift ska inte tas ut
i samband med bygglov 

Detaljplan för Alsike Nord etapp 2a
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Laga kraft
Antagande

SUN

Plan- och bygglagen
PBL (2010:900)

(A1)

b

Arkiologiska utredningar

Naturinventering samt groddjur
Mobilitets- & parkeringsutredning

Flyghinderanalys

SBK 2019-000006Diarienummer:
 Laga kraftbeteckning:

Startdatum: Augusti 2014
Normal planförfarande

Underlag: 
Fastighetskartan och primärkartan
Grundkarta över Vrå 1:150 m.fl. 
Knivsta kommun, Uppsala län 
Diarienummer: BNK 2019-000255, 
BNK 2016-000148
Area: 44,5 ha
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Se rvitut (Se rv.)

Ge m e ns a m he ts a nläg g ning  (Ga : 1)

! ! Ka be lle d ning

PLANBESTÄMMELSER
Följa nd e  g älle r inom  om råd e n m e d  ne d a ns tåe nd e  beteckning a r.
End a s t a ng ive n a nvänd ning  och utform ning  är tillåte n.
Där beteckning  s a kna s  g älle r be stäm m e ls e n inom  he la  pla nom råd e t.
GRÄNSBETECKNINGAR

Pla nom råd e s g räns
Använd ning s g räns
Eg e ns ka ps g räns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
GATAGata, PBL 4 ka p. 5 § 1 st 2 p.
PARKPa rk, PBL 4 ka p. 5 § 1 st 2 p.
NATURNaturom råd e , PBL 4 ka p. 5 § 1 st 2 p.

TORGTorg , PBL 4 ka p. 5 § 1 st 2 p.
Kvartersmark
B Bostäd e r, PBL 4 ka p. 5 § 1 st 3 p.

BS1 Bos täd e r, Förs kola, PBL 4 ka p. 5 § 1 st 3 p.

BCRBostäd e r, Ce ntrum , Loka l för id rotts lig  och kulture ll ve rks a m he t, PBL 4 ka p. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning
@@@@@@@
@@@@@@@
@@@@@@@
@@@@@@@M a rke n får inte förs e s  m e d  byg g na d , PBL 4 ka p. 11 § 1 st 1 p.

M a rke n får e nd a s t förs e s  m e d  kom ple m e ntbyg g na d . Skärm ta k, ta ks prång , ba lkong , burs pråk och likna nd e  tillåts ,
PBL 4 ka p. 11 § 1 st 1 p.

Utförande

e 1 0 Störs ta byg g na d s a re a  inom  a nvänd ning s om råd e t, a ng ive t värd e  i m ². Kom ple m e ntbyg g na d e r s ka  inte räkna s  s om
e n d e l a v byg g na d s a re a , PBL 4 ka p. 11 § 1 st 1 p.

e 2 0% Störs ta byg g na d s a re a  är a ng ive t värd e  i % av e g e ns ka ps s om råd e t. Kom ple m e ntbyg g na d e r s ka  inte räkna s  s om
e n d e l a v byg g na d s a re a , PBL 4 ka p. 11 § 1 st 1 p.

IV Hög s ta tillåtna  våning s a nta l. V ind  får inre d a s , PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

III Hög s ta tillåtna  våning s a nta l. V ind  får inre d a s , PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

II Hög s ta tillåtna  våning s a nta l. V ind  får inre d a s , PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

b1 35 % av d e n obebyg g d a  fa s tig he ts a re a n får inte hård g öra s , PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

b3 Ga ra g e  får e j förläg g a s  ut till fa s a d liv m ot a llm än pla ts  i norr, syd  s a m t väs t, PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

b4 Ga ra g e  får e j förläg g a s  ut till fa s a d liv m ot a llm än pla ts , g a ta , PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

BCS1Bos täd e r, Ce ntrum , Förs kola , PBL 4 ka p. 5 § 1 st 3 p.
BCPBostäd e r, Ce ntrum , Pa rke ring , PBL 4 ka p. 5 § 1 st 3 p.

SR Skola, Loka l för id rotts lig  och kulture ll ve rks a m he t, PBL 4 ka p. 5 § 1 st 3 p.

E Te knis ka  a nläg g ning a r, PBL 4 ka p. 5 § 1 st 3 p.

Bos täd e r, Ce ntrum , PBL 4 ka p. 5 § 1 st 3 p.BC

b2 Öve rbyg g d  g ård  är tillåtet m e d  m a x 2 våning a r. V id  öve rbyg g d  g ård  s ka  d e t övre  bjälkla g e t kunna hålla  ett jord d jup 
om  m inst 0,8 m e te r. Får förs e s  m e d  kom ple m e ntbyg g na d , PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Ge nom föra nd e tid e n är 15 år från d e n d a g  pla ne n vinne r la g a  kra ft, PBL 4 ka p. 21 §
Markreservat för gemensamhetsanläggningar
g 1 M a rkre s e rva t för g e m e ns a m he ts a nläg g ning  för väg  s a m t vatte n- och avlopps le d ning a r. Kva rte rs m a rk, PBL 4 ka p.

18 § 1 st

  Placering
p1 Fa s a d liv s ka  pla ce ra s  0-2 m e te r från e g e ns ka ps g räns m ot a llm än pla ts , g a ta , PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

b5 Fa s tig het får e j und e rbyg g a s  m e d  g a ra g e , PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

   Ta kvatte n s ka  infiltre ra s  på fa s tig he te n, 

 Entrée r till huvud byg g na d e r s ka  va ra  tyd lig t m a rke ra d e . 
Funktions yta för e ntréd örra r får inte inkräkta på a llm än pla ts m a rk.
 Entrévåning s  fa s a d  på huvud byg g na d e r s om  ha r fle r än två våning a r s ka  va ra  m a rke ra d . 
   Ba lkong e r s om  vette r m ot a llm än pla ts  får kra g a  ut m a x 1 m ete r från fa s a d liv.

             Huvud byg g na d e r s ka  utform a s  m e d  g od  a rkite ktonis k kva lité och om s org s full färg s ättning  s a m t m ate ria lva l. 
             Huvud byg g na d e r s ka  ha  m a ns a rd ta k, brutet s a d e lta k och/e lle r s a d e lta k. Ta kvinke l s ka  s om  läg s t va ra  27 g ra d e r. 
             Ins ta lla tione r och funktione r på ta k s ka inte g re ra s  väl i ta kla nd s ka pet.

 Eg e ns ka ps g räns  och a d m inis tra tiv g räns

      Skydd mot störningar
    M inst e n ba lkong /ute pla ts  till va rje  bosta d  a lte rna tivt e n g e m e ns a m  ute plats  i a ns lutning  till bos täd e rna  s ka  utföra s  s å att d e
     uts ätts för hög s t 55 d BA e kviva le nt ljud nivå och hög s t 70 d BA m a xim a l ljud nivå. PBL 4 ka p 12§ och 14§ 4-5 p.
    Bos täd e r s ka  utform a s  s å att m inst hälfte n a v bos ta d s rum m e n i va rje  läg e nhe t får hög s t 55 d BA e kviva le nt ljud nivå uta nför
     föns te r. PBL 4 ka p 12§ och 14§ 4-5 p.

Utformning
f1 Öve rs ta  våning e n s ka  va ra  ind ra g e n m ins t 2 m e te r från und e rlig g a nd e  fa s a d liv, PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

f2 Förhöjd  e ntrévåning , m ins t 3,5 m e te r fritt m e lla n bjälkla g , PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

f3 Entrée r till huvud byg g na d e r s ka  i huvud s a k pla ce ra s  m ot a llm än pla ts , g a ta , PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

f4 Entrée r s ka  va ra  g e nom g åe nd e . Gälle r e nd a s t fle rbos ta d s hus , PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

f5 Portik s ka  a nord na s  inom  fa s a d läng d  i väs te r m ot a llm än pla ts , g a ta , PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

f6 Portik s ka  a nord na s  m ot a llm än pla ts , torg , PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

f7 Särs klid  om s org  vid  g e s ta ltning , PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

f8 End a s t fle rbos ta d s hus , PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

  Tota lhöjd  25 m e te r.

)0,0 Hög s ta byg g na d s höjd  är a ng ivet värd e  i m ete r, PBL 4 ka p. 11 § 1 st 1 p.
)—0,0 Hög s ta nockhöjd  är a ng ive t värd e  i m e te r. Utöve r d e nna  höjd  från te knis ka a nläg g ning a r, tra pphus  och his s cha kt

uppföra s , PBL 4 ka p. 11 § 1 st 1 p.
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INLEDNING 

Handlingar 
Till förslaget hör: 

 Planbeskrivning 
 Plankarta med bestämmelser 
 Gestaltningsprogram för Alsike Nord etapp 2a  

 
Övriga handlingar:  

 Behovsbedömning, Alsike Nord etapp 2, 2016-03-21 
 Länsstyrelsen yttrande om behovsbedömning, 2016-04-05 
 Fastighetsförteckning, Vesterlins, 2020-02-03 
 Arkeologisk utredning 1990 etapp 2, riksantikvarieämbetet Byrån för arkeologiska 

undersökningar 
 Arkeologisk utredning 1990 del 1, riksantikvarieämbetet Byrån för arkeologiska 

undersökningar 
 Arkeologisk utredning 1990 del 1, riksantikvarieämbetet Byrån för arkeologiska 

undersökningar 
 Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Rapport 2016:2, Arkeologerna 
 Flyghinderanalys Knivsta Vrå 1:150, 2019-08-23, Luftfartsverket 
 Geotekniskt utlåtande Alsike Nord etapp 2a, 2019-09-09, WSP 
 Inventering av groddjur, 2016, Calluna 
 Naturvärdesinventering i Alsike, Knivsta kommun, 2015-02-02, Calluna 
 Trafikutformning för Alsike Nord etapp 2a, 2019-12-05, Trafikutredningsbyrån  
 Mobilitets- och parkeringsutredning för Alsike Nord etapp 2a, 2019-12-20, 

Trafikutredningsbyrån  
 Dagvattenutredning Alsike Nord etapp 2a, 2019-12-11, Ramböll 
 PM Övergripande dagvattenhantering för Alsike Nord, 2019-12-18, Knivsta kommun 
 Ljudutredning, Alsike Nord etapp 2a, 2019-12-18, Akustikkonsulten   

 
Planprocessen  
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva om ett förslag till 
markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. 
Under samråd och granskning ges möjlighet för sakägare, myndigheter och andra berörda att inkomma 
med synpunkter. Detaljplanen har varit ute på samråd i oktober 2018 med en efterföljande granskning 
i mars 2020. 
 
Läshänvisningar  
En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning. Plankartan är den handling som är 
juridiskt bindande och anger vad som till exempel ska vara allmän plats, kvartersmark, hur 
bebyggelsen ska regleras med mera. Plankartan ligger till grund för kommande bygglovsprövning. 
Planbeskrivningens syfte är att beskriva områdets förutsättningar och de förändringar som planen 
innebär. Planbeskrivningen ska vara ett stöd för att kunna tolka plankartan, plan- och bygglagen (PBL) 
4 kap 30-31 §.  
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Bakgrund och tidigare ställningstaganden 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 augusti 2014 att uppdra åt bygg- och miljönämnden att påbörja 
detaljplanearbete för Alsike Nord etapp 2 (protokoll KS-2014/941). Efter beslut om att påbörja 
detaljplanearbetet har en ny nämnd bildats, samhällsutvecklingsnämnden, där detaljplaner är en del av 
nämndens ansvarsområde. Förslag till detaljplan genomförs med normalt planförfarande enligt plan- 
och bygglagen (PBL 2010:900).  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2017 att godkänna avtalet om större exploateringar i 
Alsike och Nydal i Knivsta kommun, Avtal avseende bostadsbyggande i Alsike, Nydal och ”Nysala” i 
Knivsta kommun, samt tillhörande promemoria (KS-2017/782). Avtalet innebär att kommunen ska 
möjliggöra för sammanlagt 15 000 nya bostäder till år 2057. Avtalet undertecknades efter beslutet i 
kommunfullmäktige av Knivsta kommun, Region Uppsala och Staten.  
 
Detaljplanen utgår från avtalet som ligger till grund för avtalsparternas vilja till att medverka för ett 
ökat bostadsbyggande och en hållbar stadsutveckling. Åtgärden avser utbyggnad av järnvägen till fyra 
spår mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm samt en ny tågstation i Alsike. Region 
Uppsala åtar sig att tillse att det finns goda gång- och cykelvägar samt en ny trafikplats för anslutning 
till E4:an som bland annat ska försörja Alsike. 
 
Medborgardialog  
En första medborgardialog om Alsikes framtida utveckling genomfördes den 9 juni 2018 vid 
Lustigkulla förskola i Alsike. Allt material som inkom under dialogtillfället har sammanställts i sin 
helhet och strukturerats. Materialet har redovisats för ledande politiker i samhällsutvecklingsnämnden 
den 27 augusti 2018. Nämnden har även tagit del av samtliga kommentarer och kartor. 
 
Efter dialogtillfället har det inkomna materialet analyserats. Analysen visar att frågor som rör ungas 
livsmiljö, gång-, cykel- och kollektivtrafik, mötesplatser, natur, grönytor, folkhälsa och rekreation, 
samt service är av särskilt intresse för de som medverkade i dialogen. 
 
När detaljplanen för Alsike nord etapp 2 ställdes ut för samråd bjöd kommunen in till en fortsatt dialog 
den 5 november 2018 i Brännkärrskolan. Dialogtillfället utformades utefter inkomna synpunkter från 
den tidigare dialogen.  
 
Allt material som inkom under det andra dialogtillfället har sammanställts i sin helhet och 
strukturerats. Materialet visar bland annat att frågor som berör arkitektur, våningsantal, parkeringar 
och natur var av intresse.  
 
Materialet har redovisats för ledande politiker i samhällsutvecklingsnämnden den 11 mars 2019.  
          
Syfte och huvuddrag  
Syftet med detaljplanen, Alsike Nord etapp 2a, är att möjliggöra för ny bebyggelse i två till fyra 
våningar. Bebyggelsen utgörs främst av bostäder och lokaler för verksamhet och service. Bebyggelsen 
ska utformas som en grönskande stadsdel och ha en gemensam arkitektonisk grammatik för att skapa 
harmoni i området. För detaljplanen finns ett gestaltningsprogram framtaget som beskriver de 
arkitektoniska kvalitéerna som eftersträvas. Detaljplanen ska med sin bebyggelseutformning medverka 
till goda förutsättningar för dagvattenhantering.  
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Sammanfattning av planförslaget  
Planförslaget möjliggör för cirka 550 bostäder tillsammans med en större skola med fullstor 
idrottshall. Den tillkommande bebyggelsen är en del av utvecklingen i närheten av det framtida 
stationsläget i Alsike. Bebyggelsen ska ha en gemensam arkitektur som skapar en helhet bland de 
olika hustyperna i området. Den fysiska miljön ska utgå från den mänskliga skalan och utformas 
utifrån den gåendes upplevelse.  
 
Området ska ge förutsättningar till möten mellan människor för att förstärka den sociala 
sammanhållningen. Knivsta kommuns prioriterande trafikslag, gående och cyklister, ska ha en tydlig 
inverkan på det offentliga rummets möblering. Platsbildningar och stråk inom området ska upplevas 
gröna och bidra till möten och ekosystemtjänster. En park centralt i området ska fungera som en grön 
mötesplats nära hemmet för lek och rekreation för alla åldrar.  

MILJÖBALKEN (MB) 

Miljöbalken 3, 4 och 5 kapitel  
Planförslaget strider inte mot miljöbalkens allmänna mål, hänsynsregler eller dess grundläggande 
bestämmelser för hushållning med mark och vatten. Planen strider inte heller mot några riksintressen 
eller miljökvalitetsnormer. 
 

Miljöbalken 6 kapitel  
Behovsbedömning  
Enligt PBL 4:34 ska bestämmelserna i Miljöbalken 6:11–6:18 och 6:22 tillämpas om genomförande av 
en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (EU-direktiv 2001/42 EG). Vid en 
betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning av planen göras under vars process en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram. För att kommunen ska kunna ta ställning till om en detaljplan 
medför en betydande miljöpåverkan eller inte, görs en behovsbedömning utifrån förordningen 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. 
 
Ställningstagande 
En behovsbedömning, daterad 2016-03-21, har gjorts för denna detaljplan. Slutsatsen i 
behovsbedömningen är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan betydande 
miljöpåverkan att någon miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver 
upprättas. Kommunen har samrått om behovsbedömning med Länsstyrelsen, som i sitt yttrande 2016-
04-05 delar kommunens uppfattning.   

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRSLAG OCH KONSEKVENSER 

Plandata 
Geografiskt läge 
Detaljplaneområdet är beläget i Alsike tätort som ligger fyra kilometer norr om Knivsta tätort. 
Området kopplar an till Björkkällevägen samt till Brunnbyvägen som är Alsikes huvudgata. 
Planområdet angränsar till två villatomter i söder och till en villatomt i norr. 
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Planområdet återfinns även i anslutning till den framtida 
tågstationen i Alsike.  
 
Areal 
Planområdet är cirka 13 hektar.  
 
Markägoförhållanden 
Det kommunala bolaget Alsike Fastighets AB är ägare till 
fastigheten Vrå 1:150 som utgör huvuddelen av den 
exploateringsbara marken inom planområdet samt Vrå 1:168. 
Delar av fastigheten Vrå 1:137 ingår också i detaljplanen och 
ägs av Knivsta kommun samt delar av fastigheten Vrå 1:158 
som ägs av en privatperson.  

      Figuren ovan visar berörda fastigheter. 
      Källa: Knivsta kommun.  

Översiktsplan 
Av Översiktsplan 2017 mot år 2035 med utblick mot 2050, Knivsta kommun framgår att Alsike är ett 
prioriterat utvecklingsområde för ny bebyggelse med en blandning av olika hustyper. En högre täthet 
av bebyggelse ska planeras längs viktiga stråk, exempelvis längs Brunnbyvägen och Björkkällevägen. 
Nytt gatunät i Alsike ska integreras med befintliga strukturer, detsamma gäller infrastrukturen för 
gående och cyklister. Nya områden i Alsike ska ha stadsmässig karaktär, vara täta och ska även 
utgöras av bebyggelse med olika höjder och olika arkitektoniska uttryck. För att skapa en 
sammanhållen stad ska ny bebyggelse med nya kvarter kanta viktiga gator, rama in dem, skydda från 
trafikbuller och skapa tydlighet och riktning. 
En utbyggnad enligt planförslaget bedöms vara förenligt med kommunens gällande översiktsplan. 
 
Planprogram 
Något planprogram finns inte framtaget för det aktuella planområdet.  
 
Detaljplaner 
Planområdet angränsar till detaljplan för Alsike Nord Etapp 1 (0330-P13/1), antagen 2013 med en 
genomförandetid på fem år. Detaljplanen möjliggör för bostäder och kommunal service. En del av 
marken som regleras som NATUR i detaljplan för Alsike Nord etapp 1 regleras i Alsike Nord etapp 2a 
om till skola och besöksanläggning för idrottslig och kulturell verksamhet.  
 
Området som utgör Alsike Nord etapp 2a är inte tidigare planlagt mer än det ovannämnda 
naturområdet.   
 
Det finns inga områdesbestämmelser som gränsar till eller ligger inom planområdet för Alsike Nord 
etapp 2a.  
 
Landskap- och stadsbild 
Förutsättningar 
Planområdet består idag av åker- och skogsmark. Området är delvis flackt och delvis måttligt kuperat.   
 
Förslag och konsekvenser 
Landskapsbilden kommer att påverkas vid en utbyggnad av detaljplanen. Sett till de nybyggda delarna 
av Alsike följer planförslaget den redan befintliga strukturen i området.  
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Bilderna visar nuvarande 
markanvändning, bilden till vänster 
är tagen från Björkkällevägen och 
bilden till höger från 
Brunnbyvägen. Källa: Planenheten.  
 
 
 

Bebyggelse och gestaltning  
Förutsättningar 
Inom planområdet finns, i skrivande stund, ingen bebyggelse. Angränsande till planområdet i sydöst 
finns två friliggande villor, i norr en mindre gård samt friliggande villor och slutligen återfinns en 
friliggande villa i väster. På andra sidan av det planerade naturområdet ligger ett sammanhållet 
villakvarter. Söder om Brunnbyvägen återfinns flerfamiljshus i fyra våningar tillsammans med 
förskolan Lustigkulla och grundskolan Adolfbergsskolan.  
 
Förslag och konsekvenser 
Detaljplanen möjliggör för en varierad bebyggelse med bostäder, skola samt samlingslokal för 
kulturella- och idrottsliga verksamheter. I strategiska lägen tillkommer centrumverksamhet och 
förskoleverksamhet. Två kvarter ger utrymme för uppförande av mobilitetshus (parkeringshus med 
större fokus på mobilitet). 
 
Totalt möjliggör detaljplanen för cirka 550 bostäder och en större skola med tillhörande idrottshall. 
Bebyggelsen inom området ska utvecklas till en grönskande stadsdel med en gemensam arkitektonisk 
grammatik för att skapa harmoni i området. Arkitekturen ska samspela med dess omgivning och får 
gärna hitta inspiration från naturen. Gestaltningen ska utgå från den mänskliga skalan och syftar till att 
skapa ett upplevelserikt gaturum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilderna ovan visar ett möjligt utfall av kommande bebyggelse. Källa: Gestaltningsprogram för Alsike Nord etapp 2a.  
 

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


 
 

 

7 
Samhällsbyggnadskontoret 

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

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

Gestaltningsprogram  
Ett gestaltningsprogram har tagits fram för detaljplanen. Programmet utgör ett underlag till 
detaljplanen och syftar till att samordna gestaltningen av den kommande byggnationen. I 
gestaltningsprogrammet anges ett antal riktlinjer som beskriver de arkitektoniska kvalitéerna som ska 
följas, både på allmän plats och på kvartersmark. Programmet ska vara vägledande i bygglovsskedet 
och följas upp i exploateringsavtal.  
 
Byggnadsvolymer och placering 
Bebyggelsen planeras i två till fyra våningar, med en lägra skala intill naturområdet och med en något 
högre skala i kvarteren där centrumverksamhet möjliggörs för. Planområdets struktur ger utrymme för 
både flerbostadshus, radhus och villabebyggelse. Detaljplanen reglerar bebyggelsens omfattning och 
hur stor del av tomten som får bebyggas. Placering av byggnadsvolymer inom kvarteren kan i viss 
mån variera. Bebyggelsen inom området ska samspela med gatornas karaktär. 
 
Den omgivande bebyggelsen vid mikroparken ska anpassas efter parkens höjder. Parkens terräng 
ställer krav på en anpassad höjdsättning av omgivande byggnader. Samtliga kvarter ska med sin 
utformning och placering av byggnadsvolymer bidra till goda ljusförhållanden på gårdar och offentliga 
platser.  

  
Bilderna ovan visar exempel på hur möjlig bebyggelse inom planförslaget kan utformas.  
Källa: Gestaltningsprogram för Alsike Nord etapp 2a.  
 
Detaljplanen reglerar högsta totalhöjd, nockhöjd samt byggnadshöjd. Med dessa regleringar finns 
möjlighet för olika taklösningar och utformningar som främjar en arkitektonisk frihet, där bland 
trähusbebyggelse, vilket ofta kräver att det finns utrymme för tjocka mellanbjälklag.  
 
Kvarteren bryts upp av ett gatunät med intilliggande förgårdsmark. Att tillämpa förgårdsmark mellan 
bebyggelse och gaturum möjliggör för möblering av utrymmet med exempelvis sittbänkar, vegetation, 
cykelparkeringar m.m. Förgårdmarken ska upplevas som en del av gaturummet.  
 

 
Bilderna visar exempel på hur 
förgårdsmarken kan möbleras. 
Källa: Gestaltningsprogram för 
Alsike Nord etapp 2a.  
 
 
 
 

 
 
 

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


 
 

 

8 
Samhällsbyggnadskontoret 

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

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

Fasadutformning 
Fasaderna ska utformas med en gemensam arkitektonisk grammatik vad gäller fönstersättning, 
färgsättning, markerade entréer och  takutformning. Fasaderna får gärna variera i färg, form och 
materialval. Gemensamt för bebyggelsen är att den färgsätts i varma ockratoner för att skapa 
kontraster under det mörka vinterhalvåret vid molniga och gråa dagar. Vita fasader tillåts, men ska 
endast utgöra en mindre del. Gråa fasader ska undvikas. I området eftersträvas en jämn fönstersättning.  
 

   
Bilderna ovan visar exempel på färgsättningen inom detaljplanen. Källa: Gestaltningsprogram för Alsike Nord 
etapp 2a.  
 
Entrévåningen & lokaler i bebyggelsens gatuplan 
Detaljplanen reglerar förhöjd entrévåning i vissa kvarter. Syftet med bestämmelsen är att ge utrymme 
för lokaler för social service och/eller kommersiella ändamål.  
 
Entrévåningens fasad på huvudbyggnader som har fler än två våningar ska vara markerad. Detta kan 
exempelvis göras genom att sockelvåningens fasad skiljs från ovanliggande fasad genom variation i 
kulör, materialval och/eller genom en tvärgående list som placeras i underkant på den andra våningens 
fönster. Bestämmelsen syftar till att skapa ett upplevelserikt gaturum för de som rör sig på gatan.  
 
Entréer  
Samtliga entréer till huvudbyggnader ska vara tydligt markerade och enkla att identifiera. De ska ha en 
omsorgsfull utformning och rik detaljering, detaljplanen anger en bestämmelse om detta. För vissa 
kvarter styr även detaljplanen att entréer till huvudbyggnader i huvudsak ska placeras mot gata.  
Detaljplanen styr även att funktionsyta för entrédörrar inte får inkräkta på allmän platsmark. 
Bestämmelsen syftar till att skapa ett säkert gaturum för gående och cyklister då dörrar på så sätt inte 
kan slås upp i gaturummet. Bestämmelsen medför att dörrar slås upp på den egna fastigheten och att 
entréer kan komma att förskjutas in i fasaden för vissa kvarter. Bestämmelsen förenklar också för den 
kommunala driften på gatan av exempelvis snöröjning.  
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilderna visar exempel på portiker och tydligt markerade entréer. Bilderna är tagna i Köpenhamn.  
Källa: Knivsta kommun. 
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Portiker  
I de två kvarter som angränsar mot huvudgatan reglerar detaljplanen att portik ska anordnas i 
respektive kvarter. Portikerna syftar till att skapa släpp i fasaderna med möjlighet att glimta in på 
innegården för den som rör sig i gaturummet. Portikerna bidrar också till att skapa gena vägar för de 
boende. Gränsen mellan det privata och offentliga ska hållas skarp.  
 
Balkonger  
Detaljplanen anger en bestämmelse om att bebyggelsens balkonger som vetter mot allmän plats 
maximalt får kraga ut en meter från fasadliv. Djupare balkonger kan skapas genom indrag i fasaden 
eller förläggas in mot bostadsgården. Bestämmelsen syftar till att skapa ett enhetligt gaturum.  
 
Takutformning  
Detaljplanen anger en bestämmelse om att tak på huvudbyggnader ska vara sadeltak, brutet sadeltak 
och/eller mansardtak. För att taken ska vara synliga från gatunivå på huvudbyggnader har minsta 
tillåtna takvinkel för området satts till 27 grader.  
 
Platta tak eller pulpettak är endast tillåtet på komplementbyggnader. Installationer och funktioner på 
tak ska integreras väl i taklandskapet. 
 

   
Figurerna ovan visar exempel på de olika takutformningar som styrs i detaljplanen.  
Källa: Gestaltningsprogram för Alsike Nord etapp 2a.  
 
För vissa kvarter styr detaljplanen att den översta våningen ska vara indragen minst två meter från 
underliggande fasadliv. Syftet med bestämmelsen är att byggnaden ska upplevas lägre sett från gatan.  
 
Gårdar & trädgårdar 
Bostadsgårdarna och trädgårdarna ska ha stort utrymme för grönska och platsbildningar för rekreation, 
möten, lek och ro. På gården ska det vara enkelt att ställa ifrån sig cykel och parkeringar för olika 
typer av cyklar bör erbjudas. Då detaljplanen styr bebyggelsens omfattning möjliggörs för stora gårdar 
samt trädgårdar.  
 
Mot bostadgården/trädgården kan byggnader och komplementbyggnader utformas med stor 
frihetsgrad.    
 
Mobilitetshusens gestaltning 
Mobilitetshusen syftar till att tillhandahålla olika typer av mobilitetstjänster och ersätter därför 
traditionella parkeringshus. Exempel på mobilitetstjänster kan vara bilpool och leveransrum. 
Mobilitetshusen ska utformas med höga krav på estetisk utformning. Mobilitetshusen ska kombineras 
med verksamheter och bostäder, vilket medför att utifrån uppfattas byggnaden som ett bostadshus med 
verksamheter. Detaljplanen styr detta genom en bestämmelse.  
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Bostadsgården har placerats ovanpå mobilitetshusens tak. Detaljplanen styr ett minsta jorddjup på 
dessa tak vilket ger möjlighet till plantering av växter, små träd och dagvattenhantering.  
Mobilitetshusen ska gestaltas väl för att passa in i den bebyggda miljön, bland annat genom val av 
fasadmaterial och välutformad förgårdsmark. För mobilitetshusens slutna fasader bör trä eller tegel 
användas som fasadmaterial.  
 

 
Bilden visar ett exempel på hur mobilitetshusen kan 
komma att utformas. Källa: Gestaltningsprogram för 
Alsike Nord etapp 2a.  
 
Se även rubriken Bilparkering och mobilitet.  
 
 

 
Solstudie 
En solstudie för föreslagen exploatering har tagits fram och pekar på goda sol- och ljusförhållanden för 
såväl kvartersmark som allmän platsmark. Även närliggande bebyggelse bedöms ha goda solchanser 
efter exploatering. Innegårdarna på de slutna kvarteren påverkas av behovet att stänga ute buller från 
huvudgatan. De är främst i de slutna kvarterens innerhörn och delar av dessa gårdar där en 
dagsljusanalys behövs ta fram under projektering för att säkra goda solchanser. Något som bland annat 
kan hanteras i projektering genom en översyn av andel fönsteryta och/eller med hjälp av ljusa 
reflekterade färger på fasader. Samtliga kvarter ska med sin utformning och placering av 
byggnadsvolymer bidra till goda ljusförhållanden på gårdar och offentliga platser.  
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Planbestämmelser som reglerar bebyggelsen i tillhörande plankarta 
 
B  Bestämmelsen B möjliggör bebyggelse för bostadsändamål. 
 
BS1 Bestämmelsen BS1 möjliggör bebyggelse för bostadsändamål samt förskola.  
 
BCR  Bestämmelsen BCR möjliggör bebyggelse för bostadsändamål, centrumverksamhet samt 

besöksanläggning för idrottslig och kulturell verksamhet.  
 
BCP Bestämmelsen BCP möjliggör bebyggelse för bostadsändamål, centrumverksamhet och 

parkering/mobilitetshus. 
 
BC  Bestämmelsen BC möjliggör bebyggelse för bostadsändamål samt centrumverksamhet.  
 
BCS1 Bestämmelsen BCS1 möjliggör bebyggelse för bostadsändamål, centrumverksamhet samt 

förskola.  
 
 Marken får inte förses med byggnad.  
 
 Marken får endast förses med komplementbyggnad. Skärmtak, taksprång, balkong, burspråk och 

liknande tillåts.  
 
e1 Största byggnadsarea inom användningsområdet, angivet värde i kvm. Komplamentbyggnader 

ska inte räknas som en del av byggnadsarean.   
 
e2 Största byggnadsarea är angivet värde i % av egenskapsområdet. Komplementbyggnader ska 

inte räknas som en del av byggnadsarean.  
 
f1 Översta våningen ska vara indragen minst 2 meter från underliggande fasadliv.  
 
f2 Förhöjd entrévåning, minst 3,5 meter fritt mellan bjälklag.  
 
f3 Entréer till huvudbyggnader ska i huvudsak placeras mot allmän plats, gata.   
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f4 Entréer ska vara genomgående. Gäller endast flerbostadshus.  
 
f5 Portik ska anordnas inom fasadlängd i väster mot allmän plats, gata. 
 
f6 Portik ska anordnas mot allmän plats, torg.  
 
f7 Särskild omsorg vid gestaltning. 
 
f8 Endast flerbostadshus. 
 
Entréer till huvudbyggnader ska vara tydligt markerade.  
 
Funktionsyta för entrédörrar får inte inkräkta på allmän platsmark. 
 
Entrévånings fasad på huvudbyggnader som har fler än två våningar ska vara markerad.  
 
Balkonger som vetter mot allmän plats får kraga ut max 1 meter från fasadliv. 
 
Huvudbyggnader ska utformas med god arkitektonisk kvalité och omsorgsfull färgsättning samt materialval.  
 
Huvudbyggnad ska ha mansardtak, brutet sadeltak och/eller sadeltak. Takvinkel ska som lägst vara 27 grader.  
 
Installationer och funktioner på tak integreras väl i taklandskapet. 
 
Totalhöjd 25 meter.  
 

 
  Högsta byggnadshöjd i meter mot allmän plats, gata.  
 

Högsta nockhöjd i meter. Utöver denna höjd får tekniska anläggningar, trapphus och hisschakt 
uppföras.  

 
   IV Högsta våningsantal. Vind får inredas. 
  
    b1  35 % av den obebyggda fastighetsarean får inte hårdgöras.  
 
    b2 Överbyggd gård är tillåtet med max två våningar. Vid överbyggd gård ska det övre bjälklaget  
 kunna hålla ett jorddjup om minst 0,8 meter. Får förses med komplementbyggnader.   
 
    b3 Garage får ej förläggas ut till fasadliv i entrévåning mot allmän plats i norr, syd samt väst.  
 
    b4 Garage får ej förläggas ut till fasadliv i entrévåning mot allmän plats. 
 
    p1 Fasadliv ska placeras 0-2 meter från egenskapsgräns mot allmän plats, gata. 
 

Park- och naturmiljö 
Förutsättningar 
Planområdet består av ett större barrblandskogsområde med en liten sumpskog i öst och ett gräsklätt 
hygge med lövträd och en varierad brynmiljö i väst. Grönstrukturens stomme i Alsikeområdet är den 
skog som omgärdar nybyggnadsområdet i söder, öster och norr och de korridorer skog som sparas 
mellan bebyggelsen. 
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Förslag och konsekvenser 
Naturvärdesinventering 
En standardiserad naturvärdesinventering har 
genomförts av Calluna, 2015-02-02, 
Naturvärdesinventering (NVI) i Alsike, Knivsta 
kommun – NVI översikt Alsike 1 öster om 
järnvägen. Inventeringen genomfördes under 
november 2014. Det genomsökta området är ca 100 
hektar stort och innefattar bland annat planområdet 
för Alsike Nord etapp 2a. Vid inventeringen 
avgränsades nio naturvärdesobjekt för hela området 
om 100 hektar, varav åtta objekt i kategorin skog 
och träd samt ett objekt i kategorin vattendrag.  
 
 
Figuren visar inventeringsområdet med de områden som 
avgränsades som naturvärdesobjekt och landskapsobjekt. 
Naturvärdesobjekt 3 och 8 ligger inom 
granskningsförslagets planområde, liksom 
landskapsobjekt som är avgränsat av en gråskrafferad 
linje. Källa: Naturvärdesinventering (NVI) i Alsike, 
Knivsta kommun – NVI översikt Alsike 1 öster om 
järnvägen, Calluna 2015.  
 
 
 
Två naturvärdesobjekt av naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde och ett landskapsobjekt med 
värdefulla lövträd i en brynmiljö ligger inom planområdet. Naturvärdesobjekt 3, är en blandskog vars 
värden är knutna till förekomsten av lövträd, död ved samt dess relativt variationsrika och strukturellt 
komplexa miljö. Naturvårdsarterna aspvedgnagare, tofsmes och entita hittades här. Naturvärdesobjekt 
8 avgränsas inuti naturvärdesobjekt 3. Här noterades en sumpskog med värden knutna till små 
vattensamlingar (småvatten), trädartsvariation och död ved i form av lågor och stående träd.  
 
Landskapsobjektet består av hygge med triviallövträd, en brynmiljö samt en aspdunge med några 
värdefulla lövträd. Flera av lövträden står solexponerade och har egenskaper som gör dem värdefulla 
för fåglar, insekter och kryptogamer. 
 
Inventering av groddjur  
En groddjursinventering har genomförts av Calluna, 2016-05-17, Inventering av groddjur i Alsike 
april-maj 2016. Calluna inventerade småvattnen inom planområdet i april-maj 2016, för att undersöka 
om, och i sådana fall vilka, arter av groddjur som förekom i området. Figuren på sida 17 visar det 
inventerade området och undersökta våtmarker.  
 
Under inventeringen påträffades en groddjursart, mindre vattensalamander i den minsta våtmarken. 
Totalt påträffades sex exemplar och samtliga av dessa hade lekdräkt. Detta indikerar att den minsta 
våtmarken fungerar som lekvatten för mindre vattensalamander. I omgivande skogsmark finns relativt 
gott om död ved och stenblock, som fungerar som skyddande miljöer för salamandrarna. Den 
omgivande skogsmarken är således lämpligt habitat utanför salamanderns reproduktionsperiod.  För 
att bevara populationen av mindre vattensalamander i området är det viktigt att den minsta våtmarkens 
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hydrologi förblir opåverkad och att våtmarken inte torkar ut. Vidare är det viktigt att död ved och 
stenblock i omgivande skog inte tas bort. 
 

 
Figuren till vänster visar översikt av det inventerade området, där det öppna området (röd streckad linje) och 
undersökta våtmarker (blåmarkerade) framgår. Källa: Inventering av groddjur i Alsike april-maj 2016, Calluna. 
Figuren till höger visar undersökta våtmarker (blåmarkerade) samt artfynd (röda prickar) inom planområdet 
samt användningsgränser (svart heldragen linje). 
 
Större vattensalamander eller andra groddjur påträffades ej, varken vuxna djur eller rom. I den större 
våtmarken påträffades inga groddjur eller rom. I det öppna området, väster om skogsområdet, 
påträffades inga groddjur.  
 
Grönstrukturplan 
Grönstrukturplan för Knivsta kommun antogs i november 2016. Syftet är att stärka de gröna 
sambanden i kommunen för att trygga tillgången till, samt hushålla med kommunens grönytor och de 
ekosystemtjänster som de levererar. 
 
I Alsike är det viktigt att det vid fortsatt utbyggnad planera och anlägga ytterligare gröna mötesplatser 
i form av parker, men även att arbeta för att koppla ihop Alsike med Lunsens naturreservat. Tillgången 
till närnatur kan ses som god i Alsike, men entréerna för att hitta ut i de omliggande skogarna är 
mycket otydliga.  
 
Grönstrukturplanen innehåller en konnektivitetsanalys av fyra biotoptyper som är av stor vikt för att 
bibehålla grönstrukturens leverans av ekosystemtjänster i kommunen. Biotoptyperna som analyserats 
är våtmarker, gräsmarker, lövskog och barrskog. Analysen påvisar att spridningssamband, det vill säga 
konnektivitet, finns mellan skogen inom planområdet och skog i norr och i väster. 
 
I Grönstrukturplanen återges även riktlinjer för att säkra tillgången till gröna rum och dessa ska bland 
annat användas vid detaljplanering. Syftet med riktlinjerna är att säkra tillgången till gröna rum för 
rekreation, hälsa, ekosystemtjänster och friluftsliv. Den planerade bebyggelsen bedöms uppfylla 
avstånd till mikropark och närnatur. Söder om Lustigkulla förskola återfinns en idrottsanläggning och 
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större delen av den planerade bebyggelsen inom planförslaget bedöms uppfylla avståndet till denna 
typ av miljö. Dock uppfylls inte Grönstrukturplanens tillgänglighetsmål helt då det saknas entréer till 
större rekreations- och friluftsområden inom 800 m från planområdet. Det närmaste stora 
rekreationsområdet, Boängsskogen, ligger ca 1500 m från planområdet.   
 
Gestaltningsprogram  
Ett gestaltningsprogram har tagits fram för detaljplanen. Programmet utgör ett underlag till 
detaljplanen och syftar till att samordna gestaltningen av den kommande utbyggnaden av området. I 
gestaltningsprogrammet anges huvuddragen för allmän plats.  
 
Planförslaget  
Planförslaget innebär att obebyggd åker- och skogsmark bebyggs. Planförslaget innebär också att delar 
av naturmarken bevaras och att en mindre mikropark skapas.  
 
För att skydda populationen av mindre vattensalamandrar planläggs den sydöstra delen av 
planförslaget som naturmark. Död ved, markhydrologiska förhållanden och den flerskiktade skogen 
skyddas och förstärks här. Salamandervattnet ligger intill en skola och tillgängliggörs för barn. 
Den nordöstra naturmarken planläggs som natur i syfte att skapa bostadsnära rekreation.  Till 
naturmarken har det lämnats rumsliga öppningar mellan bebyggelsen för att enkelt kunna nå naturen.  
 
Spridningssambandet till skogen i väster bryts då planområdet bebyggs, medan sambandet norrut 
bevaras då den nordöstra naturmarken planläggs som natur. Skogen här får behålla sin krontäckning 
för att arter knutna till äldre barrskog fortsättningsvis ska kunna röra sig genom området.  
 
För att möjliggöra en grön mötesplats skapas en mikropark om cirka 3800 m2 centralt inom 
planförslaget. Parkens stomme ska utgöras av de befintliga tallarna i den mån det är möjligt och 
grönskan kompletteras med planteringar. Parken ska innehålla platser för rekreation, möte, lek och ro 
för alla åldrar. Platsens nuvarande kuperade terräng är en kvalitet som beaktas i detaljutformandet av 
parken. Parkens terräng ställer krav på en anpassad höjdsättning av omgivande byggnader. Parkens 
höjd ska vara vägledande vid byggnation av omgivande bebyggelse.  
 
Från parken skapas även två smala gångar som vetter mot naturmarken i nordöst, i syfte att koppla 
ihop de två.  Vegetationen i den mindre huvudgatan fungerar tillsammans med mikroparken och 
naturen omkring området som en spridningsväg i öst-västlig riktning. En allé längs gatan får gärna 
bestå av tallar som bidrar till att förstärka barrskogsambandet. 
 
Planbestämmelser i tillhörande plankarta 
 
PARK                  Parkmark som möjliggör för grönska och sociala möten. 
 
NATUR               Naturmark som möjliggör för bostadsnära rekreation.  
 
Offentlig och kommersiell service 
Förutsättningar 
Det finns ingen offentlig och/eller kommersiell service inom planområdet. På södra sidan av 
Brunnbyvägen finns en förskola och skola. Ca 600 m österut längs Brunnbyvägen finns en 
livsmedelsbutik, en skönhetssalong och ett gym.  
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Förslag och konsekvenser 
Inom planförslaget möjliggörs det för centrumverksamhet, vilket innebär att bland annat närservice, 
café, restauranger, kontor och/eller liknande verksamhet kan etableras. Längs med huvudstråket som 
löper i väster möjliggörs för centrumverksamhet.   
 
Skola och förskola  
Inom detaljplanen planeras det för en större skola med tillhörande fullstor idrottshall. Skoltomten är 
till ytan cirka 25 500 m2 stor och är lokaliserad med hänsyn till dess närhet till huvudstråket och 
naturen. Detaljplanen reglerar skolbyggnadernas omfattning med bestämmelser om största 
byggnadsarea samt högsta tillåtna våningsantal. Detta i sin tur medför att friyta för barn och unga 
säkerhetsställs. Skolområdet ska utformas med god tilltagen friyta och med förutsättningar för aktiv 
lek, lugn lek, återhämtning och pedagogisk verksamhet.  
 
Längs med huvudstråket planeras goda gång- och cykelförbindelser, vilket ses bidra till en trafikmiljö 
för barn. Lågfartsgatan norr om skoltomten ska ha tydliga separerade gång- och cykelvägar för att  
fungera som en trygg skolväg med möjligheter till hämta/lämna-zon.  
 
Förskoleverksamhet möjliggörs inom ett flertal av bostadskvarteren. Förskolegårdarna ska anordnas 
på innegård. Planförslaget möjliggör även för samlingslokal för kulturella- och idrottsliga 
verksamheter i ett av bostadskvarteren.  
 
Planbestämmelser i tillhörande plankarta 
 
C Bestämmelsen C möjliggör bebyggelse för centrumverksamhet. 
 
S  Bestämmelsen S möjliggör bebyggelse för skoländamål. 
 
S1  Bestämmelsen S1 möjliggör bebyggelse för Förskoleverksamhet. 
 
R  Bestämmelsen R möjliggör bebyggelse för besöksanläggning för kulturella- och idrottsliga 

verksamheter. 
 
e1 Största byggnadsarea inom användningsområdet, angivet värde i m2. Komplementbyggnader ka 

inte räknas som en del av byggnadsarean.  
 
Torg, gatunät och trafik 
Förutsättningar 
Området består vid tidpunkten för planläggning av två mindre vägar som leder från Björkkällevägen 
mot ett bostadshus respektive två bostadshus.  
 
Planförslaget ansluter mot Björkkällevägen och Brunnbyvägen som är Alsikes huvudgata som går i 
riktning mot Knivsta och E4:an. Längs med Brunnbyvägen finns gång- och cykelbanor på respektive 
sida om körfälten.  
 
Kollektivtrafikförvaltningen UL trafikerar idag Alsike med busslinjer mot Uppsala Centralstation 
respektive Knivsta station. Busstrafiken passerar planområdet vid Björkkällvägen respektive 
Brunnbyvägen med hållplatserna Lärkdrillsvägen och Finnhagsvägen.  
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Förslag och konsekvenser 
Trafikstrategi  
Gatustrukturen ska utformas enligt Knivsta kommuns trafikstrategi, antagen oktober 2014. I Knivsta 
kommun är gång- och cykeltrafik det mest prioriterade trafikslaget, därefter kommer kollektivtrafik 
och slutligen biltrafik. Målet med trafikstrategin är att främja en väl fungerande balans mellan gång-, 
cykel-, kollektiv- och biltrafik så att alla får tillgång till ett attraktivt och hållbart transportsystem, men 
även tillgång till attraktiva boendemiljöer och en levande stadskärna. 
 
Avtal avseende bostadsbyggande i Alsike, Nydal och ”Nysala” i Knivsta kommun 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2017 att godkänna avtalet om större exploateringar i 
Alsike och Nydal i Knivsta kommun, Avtal avseende bostadsbyggande i Alsike, Nydal och ”Nysala” i 
Knivsta kommun, samt tillhörande promemoria (KS-2017/782). Avtalet innebär att kommunen ska 
möjliggöra sammanlagt 15 000 nya bostäder till år 2057. I avtalet återges även att kommunen ska 
planera dessa områden utifrån gång-, cykel-, och kollektivtrafik som norm. I den tillhörande bilagan 
till avtalet Promemoria om större samlade exploateringar i Alsike och Nydal i Knivsta kommun 
beskrivs detta ytterligare. Avtalet undertecknades efter beslutet i kommunfullmäktige av Knivsta 
kommun, Region Uppsala och Staten.  
 
Trafikutformning 
En övergripande trafikutredning är framtagen och har legat till grund för utformningen av gaturum 
inom detaljplanen och lösningar för att resor till fots, med cykel, kollektivtrafik samt bilpool 
(Trafikutformning för Alsike Nord etapp 2a, 2019-12-05). De lösningar som presenteras bidrar till 
visionen i kommunens trafikstrategi. Kvalitéer som eftersträvas i gaturummen är bland annat att sänka 
bilens hastighet och öka barns möjlighet att röra sig fritt i rummet såväl till fots som på cykel. En 
annan målsättning är att skapa gaturum som ger möjlighet till möten.  
 
Utredningen påvisar även beräkningar för motortrafikflöden. Beräkningen utgår ifrån ett fullt utbyggt 
Alsike Nord, i enlighet med samrådsförslaget, och en exploateringsvolym på 2000 bostäder. 
Beräkningen tar sin utgångspunkt i genomförd parkerings- och mobilitetsutredning för området.  
I utredningen bedöms antalet bilrörelser för boende generera mellan 2130 - 3100 bilrörelser per dygn. 
Därtill kommer kollektivtrafik som använder lokalgator med stombusslinjer, motortrafik för leveranser 
och som genereras av verksamheter i området. Totalt beräknas antalet motortrafikrörelser som 
genereras till i storleksordningen 2400 - 3600 motorfordonsrörelser per dygn under vardagar. 
 
Huvuddelen av biltrafiken som alstras i planområdet förväntas färdas längst Brunnbyvägen i riktning 
mot Gredelbyleden genom Alsike. Med dagens trafikflöden beräknas motortrafikflödet bli i 
storleksordningen 3100-3900 fordon per dygn förbi detaljplaneområdet när samtliga etapper är 
utbyggda. Brunnbyvägen har bedömts klara tillkommande trafik utan att anses vara överbelastad.  
 
Planförslagets gatuutformning och parkeringslösningar understödjer en låg bilanvändning både inom 
planförslaget och för resor till Uppsala och Stockholms arbetsmarknader.  
 
Bilparkering och mobilitet  
I Mobilitets- och parkeringsutrednigen, 2019-12-18, som gjorts för detaljplanen redogörs hur 
parkering för bil och mobilitet ska hanteras för detaljplanen. En utgångspunkt i utredningen är att 
detaljplanen lägger fast flexibla nivåer för parkeringsutbud som löses i samlade anläggningar genom 
parkering- och mobilitetsköp.  
 

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


 
 

 

18 
Samhällsbyggnadskontoret 

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

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

Parkeringstalet relateras till vilket utbud av närservice och kollektivtrafikresande som finns i 
närområdet inför bygglov. Parkeringstalet är flexibelt utformat och kommer att succesivt sänkas över 
tid. Till parkeringstalet finns en frivillig mobilitetsrabatt som ger byggaktören möjlighet att sänka 
parkeringstalet genom att tillhandahålla olika positiva mobilitetstjänster. Mobilitettjänsterna ska anses 
ge förutsättningar för minskat bilinnehav för de boende och även underlättar resor med kollektivtrafik, 
cykel och bil som tjänst med mera.  
 
Det flexibla parkeringstalet möjliggör att parkeringar och mobilitettjänster bättre kan avspegla 
efterfrågan allt efter att stadsdelen växer fram. Innovation vad gäller olika sätt att lösa mobilitet och 
tillgång till bil skapas. Målsättningen med parkeringstalet är att skapa en hög rörelsefrihet för barn och 
en trygg samt trevlig stadsmiljö för alla till fots. Detta koppla an även till ovannämnt avtal och 
kommunens trafikstrategi. Parkeringstalet finns i sin helhet i bilaga 2 i Mobilitet och 
parkeringsutredningen. 
 
Parkeringstalet utgår från boendesstorlek från tre utgångslägen:  

 Nuläge 
 Ett nytt läge med närservice och mobilitet som tjänst utvecklas  
 Framtida läge när den kommande stationen i Alsike är i bruk  

 
Utredningen redogör parkeringstal och möjlig mobilitetsrabatt för respektive boendeenhet och vilket 
utgångläge som gäller vid bygglovsprövning. Utredningen påvisar också när utgångläget har 
förändrats.  Vilket parkerings- och mobilitetsutbud som ska gälla för en specifik fastighet ska tas fram 
i en särskild utredning innan bygglovsprövning. Mobilitetstjänster kan bland annat vara 
målgruppsanpassad marknadsföring, bilpool, cykelpool för lastcyklar och/eller leveransrum. Fler 
exempel återfinns i ovan nämnd utredning.  
 
P-tal nuläge 

 
Tabellen ovan visar parkeringstal för bil och ramar för mobilitetstjänster i nuläget.  
Källa: Mobilitets- och parkeringsutredning för Alsike Nord etapp 2a.  
 
Mobilitetsrabatten syftar till att sporra byggaktörer till innovation och lösa boendes mobilitet på ett 
hållbart sätt. Hur många parkeringar ett byggprojekt medför och vilken mobilitetsrabatt som ska gälla 
för en specifik fastighet ska tas fram i en särskild utredning innan bygglovsprövning. 
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Lämpligt parkeringstal för verksamheter och skola utreds i en fastighetsspecifik utredning då underlag 
finns för vad som ska byggas.  
 
P-tal för ett nytt läge då närservice och mobilitet som tjänst utvecklas 

 
Tabellen ovan visar parkeringstal för bil och ramar för mobilitetstjänster när närservice och mobilitet som tjänst 
har utvecklas. Källa: Mobilitets- och parkeringsutredning för Alsike Nord etapp 2a.  
 
Hur många parkeringar ett byggprojekt medför och vilken mobilitetsrabatt som ska gälla för en 
specifik fastighet ska tas fram i en särskild utredning innan bygglovsprövning. För att de lägre 
parkeringstalen ska vara applicerbara bör ett baspaket av mobilitetstjänster genomföras av 
byggaktören.  
 
Lämpligt parkeringstal för verksamheter och skola utreds i en fastighetsspecifik utredning då underlag 
finns för vad som ska byggas.  
 
För att kunna tillämpa p-talet för ett nytt läge krävs att följande kriterier är uppfyllda:  

 Ett bussutbud på minst 140 avgångar inom 200 meter från planområdetsgräns, mätt som 
PTAL (se sida 35 i I Mobilitets- och parkeringsutredning för Alsike Nord etapp 2a). 

 En stor matbutik i närområdet 
 Restaurang/café i närområdet (minst en) 
 Post-/paketombud i närområdet (ta emot/skicka) 
 Förskola inom planområdet (minst en) och skola inom närområdet 
 Utbyggd och förbättrad cykelinfrastruktur till Knivsta tätort. Kriteriet tillämpas i dialog med 

Knivsta kommuns gatuenhet. 
 
Ett gångavstånd på 400 meter från planområdesgräns tillämpas som närområde.  
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P-tal när stationen är i bruk 

 
Tabellen ovan visar parkeringstal för bil och ramar för mobilitetstjänster när Alsike station är i bruk. 
Källa: Mobilitets- och parkeringsutredning för Alsike Nord etapp 2a.  
 
Hur många parkeringar ett byggprojekt medför och vilken mobilitetsrabatt som ska gälla för en 
specifik fastighet ska tas fram i en särskild utredning innan bygglovsprövning. 
 
Lämpligt parkeringstal för verksamheter och skola utreds i en fastighetsspecifik utredning då underlag 
finns för vad som ska byggas.  
 
Kriterier för när närservice och kollektivtrafik anses utvecklad:  

 Alsike station öppnad och trafikerad. Totalt kollektivtrafikutbud inom 800 meter på över 200 
avgångar enligt PTAL, varav minst 140 inom 200 meter från planområdetsgräns.  

 
Kommunens parkeringsnorm, antagen 2012-12-11 samt reviderad 2013-10-22, gäller inte för 
detaljplanen. 
 
Mobilitetshus  
I Alsike Nord ska gång- och cykeltrafik främjas inom området, även möjligheterna att resa kollektivt 
ska prioriteras framför bilens framkomlighet. Planområdet har därför utformats för att minska 
bilåkandet och bilanvändningen. Detaljplanen innebär att flertalet fastigheter löses med anvisat 
parkeringsköp genom att byggaktören betalar för varje anvisad parkering som tillhandahålls i 
planerade parkeringsanläggningar, mobilitetshus. Den särskilda utredningen som påvisar antalet 
parkeringsplatser och mobilitetstjänster ska ligga till grund för parkeringsköpet.  
 
Detaljplanen möjliggör för två mobilitetshus med cirka 330 stycken parkeringsplatser. Mobilitetshusen 
syftar till att tillhandahålla olika typer av mobilitetstjänster och ersätter därför traditionella 
parkeringshus. I dessa kan även bilpooler, cykelpooler, mobilitetstjänster samt enklare återvinning 
förläggas. Mobilitetshusen möjliggör även för laddning av elfordon såväl för bil som för cykel.  
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Mobilitetshusens gestaltning beskrivs under rubriken Bebyggelse och gestaltning.  
 
Laddstolpar 
Knivsta kommun ser det önskvärt att omkring 5 stycken laddstolpar placeras i strategiska lägen inom 
planområdet på allmän platsmark. En laddstolpe är inte en bygglovspliktig anläggning. Laddstolparna 
bör främst placeras i närheten av viktiga målpunkter inom planområdet, exempelvis vid 
centrumverksamhet, skola och besöksanläggningar. Laddstolparna bör utformas och placeras med 
hänsyn till stadsbilden, renhållnings- och snöröjningsarbete samt olika trafikslag. För att laddstolparna 
ska kunna användas behöver de synas väl samtidigt som de inte bör sticka ut för mycket från 
omgivningen. Laddstolparna bör vara påkörnings- och väderskyddade, belysta, tillgängliga samt 
utmärkta. 
 
Cykelparkering 
I mobilitets- och parkeringsutredningen (Trafikutredningsbyrån 2019-12-20) föreslås ett 
cykelparkeringstal om minst 1 cykelparkeringsplats i cykelrum eller förråd per beräknat antal 
boendeenhet. Ytterligare föreslås minst 0,5 cykelplatser per lägenhet för besökare eller tillfällig 
användning av boende. Cykelparkeringsplatser utan god möjlighet att låsa fast cykelns ram räknas som 
0 cykelplats, detta gäller inte om cykeln förvaras i ett låst utrymme. Cykelplatser för besökare och för 
tillfällig användning av boende ska placeras i nära anslutning till husets entréer.  
 
För att cykelanvändning ska kunna spela en viktig roll i Alsike krävs även bekväma och funktionella 
cykelparkeringar. Tydliga krav behöver ställas på tillräcklig kapacitet och cykelparkeringars kvalitet 
vad gäller stöldsäkerhet, komfort och utrymme för lådcyklar och cykelkärror liksom enkel laddning av 
elcyklar.   
 
För verksamheter ska besöksparkering för cykel anordnas så efterfrågan vid veckomaxtimmen 
tillgodoses i enlighet med trafikstrategins mål och cykelanvändning. Det medför normalt 
cykelparkeringsplatser för 20-40 procent av antalet samtidiga besökare till och anställda vid 
fastigheten. En projektspecifik bedömning ska genomföras om vilket cykelparkeringstal som ska 
användas vid bygglovsprövning. Detta görs genom en särskild utredning innan bygglovsprövning.  
 
Kommunens nuvarande parkeringsnorm, antagen 2012-12-11 samt reviderad 2013-10-22, gäller inte 
för detaljplanen.  
 
Kollektivtrafik 
Enligt tidigare nämnt avtal (KS-2017/782) innefattar åtgärderna kollektivtrafikmässigt en utbyggnad 
av järnvägen till fyra spår mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm samt en framtida 
tågstation i Alsike. De nya spåren förutsätts anläggas parallellt med befintliga spår. Stationen och 
omgivande system kommer att utformas så att de trafikupplägg som efterfrågas i största möjliga mån 
kan möjliggöras, med hänsyn till samhällsekonomisk effektivitet. Region Uppsala har åtagit sig att 
tillse att det finns god kollektivtrafikförsörjning av området Alsike och även Nydal i Knivsta. 
Regionen har även åtagit sig att tillse att det finns erforderliga medel i Länsplan för regional 
infrastruktur i Uppsala län 2018-2029 för att angöra områdena med gång- och cykelvägar.  
 
Den 31 maj 2018 fattade regeringen beslut om nationell plan för transportsystem 2018-2029 
(N2018/03462/TIF). Planen omfattar bland annat en utbyggnad av fyraspår mellan Uppsala och 
länsgränsen Stockholm/Uppsala. Utbyggnaden möjliggör även att en ny station kan byggas i Alsike. 
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Utbyggnaden är villkorad och förutsätter att Knivsta kommun möter upp med ett ökat 
bostadsbyggande.  
 
Gestaltningsprogram  
Ett gestaltningsprogram har tagits fram för detaljplanen. Programmet utgör ett underlag till 
detaljplanen och syftar till att samordna gestaltningen av den kommande bebyggelsen. I 
gestaltningsprogrammet anges huvuddragen för allmän plats.  
 
Planförslaget  
Planförslaget har utformats utifrån kommunens trafikstrategi och tidigare nämnda avtal. Detta innebär 
att gång- och cykeltrafik har främjats inom området, även möjligheterna att resa kollektivt har 
prioriterats framför bilens framkomlighet. Bilen kommer att ha tillträde överallt inom planområdet, 
men på de gåendes och cyklandes villkor.  
 
Genomförandet av detaljplanen kommer att generera en ökad trafikmängd inom planområdet men 
även på anslutande gator. Det nuvarande och framtida kollektivtrafiknära läget möjliggör dock att 
bilen i större utsträckning kan väljas bort. Gatustrukturen inom planområdet är uppbyggd med en 
huvudgata som ansluter mot Brunnbyvägen samt Björkkällevägen. Från huvudgatan kopplar sedan ett 
nät av lågfartsgator inåt området och den planerade bebyggelsen. Gaturummen är planerade att 
innehålla vegetation som bidrar till ekosystemtjänster, omhändertagande av dagvatten och estetiska 
värden.  
 
Huvudgatan ska utformas väl med en stadsmässig karaktär och utgöra en viktig flödesfunktion för 
fordonstrafik samt ge goda möjligheter för cyklister och gående att röra sig i det offentliga rummet. 
Huvudgatans bredd möjliggör även för att kollektivtrafik ska kunna passera området. Längs med 
huvudgatan finns utrymme att skapa en busshållplats i respektive riktning. På respektive sida av 
huvudgatan ges utrymme för planteringar, men även möjlighet till möbleringszoner med exempelvis 
sittplatser, cykelparkering och kantstensparkeringar. Gatuträd och eventuell annan planering ska bidra 
till ett grönt gaturum med goda förutsättningar för dagvattenhantering. Gaturummet kan på utvalda 
platser göras tillgängligt för uteserveringar.  
 
Inom planområdet utformas gatorna som lågfartsgator där motorfordonen kör på cyklistens och 
fotgängarens villkor. Utformningen prioriterar en trygg miljö för barn. Gatornas bredd kommer att 
upplevs som varierande då regnbäddar och planteringar anläggs på gatornas bägge sidor. 
Planteringarna syftar till att förstärka känslan av ett lågfartsområde, men hjälper även till att ta hand 
om dagvatten och leverera andra ekosystemtjänster. Gatorna omges av förgårdsmark, vilket visuellt 
kan bredda det upplevda gaturummet och möjliggöra för planteringar samt möblering inom 
kvartersmarken.  
 
I plankartan återfinns utsatta höjder för gatorna i området.  
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Figuren ovan visar gatusektioner av den föreslagna huvudgatan, mindre huvudgatan och lågfartsgatorna. På 
respektive sida av gaturummet tillkommer förgårdsmark. Förgårdsmarken kommer att upplevas vara en del av 
gaturummet. Källa: Gestaltningsprogram för Alsike Nord etapp 2a.  
 

          
Bilderna ovan visar exempel på hur gatorna kan komma att möbleras. Källa: Planenheten.   
 
Väg till privata fastigheter  
Detaljplanen reglerar att nya in- och utfarter kan skapas till de privatägda fastigheterna i anslutning till 
planområdet. Fastigheten Vrå 1:212 kommer att få en ny anslutning i norr som angör mot huvudgatan. 
Grannfastigheten Vrå 1:172 kommer att kunna angöra åt söder mot Brunnbyvägen. Fastigheten Vrå 
1:158 får angöring mot planområdets huvudgata.  
 
Torg  
Planförslaget möjliggör för två stycken torg. Det triangelformade torget är beläget längs huvudgatan. 
Torget ses vara en viktig flödesnod dit många människor kan komma att passera på väg in och ut ur 
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området. Ett uppvuxet träd planteras centralt på torget för att ge karaktär. Ett mindre torg planeras inne 
i området och ska utformas som en lummig och stillsam plats som bryter upp bebyggelsen. 
 
    

  
Bilderna ovan visar exempel på hur torgen kan komma att gestaltas. Källa: Gestaltningsprogram för Alsike 
Nord etapp 2a.    
 
Planbestämmelser i tillhörande plankarta 
 
GATA Gator avsedda för områden för både motorfordonstrafik och gång- och cykeltrafik samt 

dagvattenhantering. 
 

TORG Plats för torgbildning, gångtrafik, handel och publik verksamhet. 
 
g1  Markreservat för gemensamhetsanläggning för väg samt vatten- och avloppsledningar.  
 
Tillgänglighet och trygghetsaspekter 
Den fysiska planeringen har en viktig roll i frågan om att förbättra tillgängligheten till viktiga mål-
punkter samt förstärka den upplevda tryggheten i ett område. Exempel på målpunkter kan vara 
busshållplatser, övergångsställen och entréer.  Planläggningen ska främja en från social synpunkt god 
livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper, PBL 2 kap. 3§. Ny byggnad för 
allmänt tillträde ska enligt lag utformas så att den är tillgänglig för personer med 
funktionsnedsättningar och deras livsvillkor, PBL 8 kap. 1 § och 2 §. Tillgängligheten i byggnader och 
på tomter regleras i Plan- och bygglagen(PBL), Plan- och byggförordningen(PBF) samt i Boverkets 
byggregler (BBR) och hanteras vid ansökan om bygglov. 
 
Vid anläggande av allmänna platser eller andra anläggningar som inte är byggnader gäller Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd, BFS 2011:5 (om tillgänglighet och användbarhet för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra 
anläggningar än byggnader). Tillsyn över tillgängligheten utförs av kommunen. 
 
Inom planområdet ska gång- och cykeltrafik prioriteras före biltrafiken. Till det planerade skolområdet 
kan de boende färdas via lokalgatornas gång- och cykelvägar. Till det angränsande naturområdet 
lämnas rumsliga öppningar mellan bebyggelsen för gena och tillgängliga anslutningar. Bebyggelsen 
planeras med variation i såväl arkitektonisk gestaltning som i boendeformer. Att bygga bostäder av 
varierande storlek och boendeform kan främja ett områdes tillgänglighet för många människor med 
olika förutsättningar och i olika stadier i livet. Husen byggs längs gator som utgör ett offentligt 
stadsrum för alla människors vistelse, möten och förflyttning. Genom att bygga för vardagliga möten i 
det lokala grannskapet skapas gemensamma miljöer där invånarna kan vistas. 
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Vid kommande utbyggnad av området ska de allmänna ytorna, så som parkerna, torget och gatorna, 
utformas på sådant sätt att det känns tryggt och säkert för människor att visats där. Det kan bland annat 
göras genom god belysning och genom lägre planteringar som undviker undanskymda sidor. Dessa 
åtgärder kan med fördel också tillämpas på de privata bostadsgårdarna. Inom planområdet finns goda 
förutsättningar att placera gena gång- och cykelvägar intill byggnadernas fasader, vilket också ses ha 
en god effekt för att uppnå trygghet och förebyggande av brott. Den större parken inom planområdet är 
placerad centralt med bostadsbebyggelse på vardera sida. Bostadsbebyggelsen bildar på så vis ”ögon” 
på parken. Planbeskrivningen kompletteras med informationen ovan.  
 
Barnperspektivet  
Barnens intresse och behov i boende-, fritids- och skolmiljö är viktiga aspekter att ta hänsyn till i 
planarbetet. I plan- och bygglagen ställs krav att vid anordnande av tomter ska tillräckligt stor friyta, 
lämplig för lek och utevistelse, prioriteras framför parkering, PBL 2 kap. 7 §.  
 
Detaljplanen innefattar bostäder, skola och diverse verksamheter. Ett genomförande av planen 
kommer därmed att öka närheten till samhällsfunktioner i Alsike och bidra till utökad samhällsservice. 
Planen inkluderar även bostadsnära park- och naturmiljöer, vilket bidrar till närliggande lek- och 
rekreationsmöjligheter.  
 
Området har goda gång- och cykelförbindelser till offentlig service, vilket ses bidra till en trafiksäker 
miljö för barn samt medför att barnen i större utsträckning själva kan ta sig till skola och sina 
fritidsaktiviteter. Det finns även möjlighet att gå eller cykla till Knivsta tätort (cirka 4-5 km från 
planområdet). Alternativt ta någon av de passerande bussarna mot Knivsta tätort eller Uppsala.  
 
Kulturmiljö och fornlämningar 
Planområdet ligger i en fornlämningsrik bygd med flertalet fornlämningar. Människor har bott och 
verkat i området sedan åtminstone bronsålder, då det var beläget i närområdet till en långsträckt 
havsvik. Inom planområdet finns en boplats (Knivsta 257:1). Lämningarna är oftast dolda under 
markytan, men på en boplats återfinns även en skärvstenshög. Vidare finns intill boplatsen ett område 
med sex gravar eller möjliga gravar (Knivsta 14:1, 14:2, 14:3, 14:4, 14:8, 14:9), tillsammans med 
några terrasseringar och/eller röjda ytor (Knivsta 14:5, 14:6, 14:7). Några gravar återfinns även i 
planområdets sydöstra del (Knivsta 474 och 30:1).  
 
Länsstyrelsen har meddelat kommunen att fornlämningarna inte ska vara ett hinder för bebyggelsen 
och att de avser lämna tillstånd till ingrepp i samtliga lämningar inom planområdet, vilket för med sig 
krav på genomförande av arkeologiska för- och slutundersökningar. Inga historiska byggnader eller 
identifierade kulturmiljöer finns inom planområdet.  
 
Kommunen vill upplysa om att det är förbjudet att utan tillstånd rubba, gräva ut, bygga bort, övertäcka 
eller på annat sätt skada en fornlämning utan tillstånd enligt Kulturmiljölagen. 
 
Utredningar  
Större delen av planområdet utreddes arkeologiskt under början av 1990-talet som ett led i 
projektarbetet för den då nya tätorten Alsike stad. De fornlämningar som framkom vid dessa tillfällen 
finns registrerade i Fornreg. (tidigare FMIS).(Planområde Alsike stad, Arkeologisk utredning etapp 1 
1990, Riksantikvarieämbetet Byrån för arkeologiska undersökningar, rapport dnr 1795/90; 
Arkeologisk utredning etapp 2 1990, RAÄ dnr 5484/90, 6564/90).  
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Arkeologerna, Statens historiska museer har även de genomfört en arkeologisk utredning i Alsike. 
Detta utifrån beslut från Länsstyrelsen, 2015-03-23, om att en arkeologisk utredning ska utföras inom 
fastigheten Vrå 1:150 och Vrå 1:68 i Knivsta socken, Knivsta kommun. Vid den arkeologiska 
utredningen (Rapport 2016:2, Arkeologerna, Statens historiska museer) registrerades 12 objekt varav 
fem var registrerade sen tidigare i FMIS (Riksantikvarieämbetets fornminnesinformationssystem). 
Hela eller delar av de fem objekten är nu klassade som lagskyddade fornlämningar. Fyra objekt 
klassades som övriga kulturhistoriska lämningar. Objekten utgörs sammantaget av en skärvstenshög, 
stensättningar, härdar samt fynd av två delar av en malsten. Inga historiska byggnader eller 
identifierade kulturmiljöer finns inom planområdet. 
 

 
 
 
Figuren visar berörda fornlämningarna (R samt ljusblått 
område) samt möjliga fornlämningar (markerat med blå prick) 
inom planområdet (svart heldragen linje). Källa: Knivsta 
kommun.  
 
 
 
 
 
 
 

Dagvatten, vattendrag och miljökvalitetsnormer 
Förutsättningar  
Dagvattenstrategi 
Knivsta kommuns dagvattenstrategi, KS-2017/821, förespråkar lokalt omhändertagande och öppna 
dagvattenlösningar. Dagvattenhanteringen ska användas som ett positivt inslag i närmiljön och gröna 
lösningar som bidrar till ekosystemtjänster ska därmed premieras. Sekundära avrinningsvägar och 
översvämningsytor måste säkerställas och dagvattenhanteringen ska ta hänsyn till ett förändrat klimat. 
Dagvattenhanteringen ska vara kostnadseffektiv.  
 
Recipient och dess statusklassning  
Detaljplaneområdet avvattnas till Pinglaström som rinner vidare söder ut via Trunsta träsk där 
vattendraget byter namn till Knivstaån. Knivstaån rinner sedan vidare till Lövstaån.  
 
Pinglaström/Knivstaån är statusklassade att erhålla måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk 
status i juli 2019 (Vatteninformation Sverige, VISS). Den skologiska statusen beror på 
kvalitetsfaktorerna övergödning samt konnektivitet och morfologi. I korthet kan sägas att statusen 
beror på tillrinning av närsalter och förändrad markanvändning i vattendragets närområde. Den 
kemiska statusen baseras på förekomst av Kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE). 
Pinglaström/Knivstaån har idag inga miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormer beslutas under 2021.  
 
Lövstaåns ekologiska status är måttlig och vattendraget uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. 
Miljökvalitetsnormer för Lövstaån är god ekologisk status samt god kemisk ytvattenstatus till år 2021. 
  
 

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


 
 

 

27 
Samhällsbyggnadskontoret 

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

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

Förslag och konsekvenser 
Övergripande dagvattenhantering 
Ett övergripande PM om dagvattenhanteringen för Alsike Nord är framtagen för att påvisa 
dagvattenhanteringen för området i stort. Promemorian ska vara vägledande för hantering av dagvatten 
för Alsike Nord och alla dess etapper. Dokumentet syftar även till att säkerhetsställa att till att de 
framtida miljökvalitetsnormerna för Pinglaström nås. 
 
Dagvattenanläggningar i området ska rena och fördröja 20 mm nederbörd från hårdgjorda ytor. Rening 
och fördröjning av dagvatten sker på den fastighet (kvartersmark som allmän platsmark) som 
genererar avrinning av dagvattnet, i enlighet med kommunens dagvattenstrategi. I den allmänna 
platsmarken finns utrymme för att den ska kunna fungera som en ytterligare säkerhet för att rena och 
fördröja dagvatten, i det fall att dagvattenhanteringen på kvartersmark inte är optimal.  
 
En grundprincip i all dagvattenhantering i området är att naturliga lågpunkter ska reserveras för att 
kunna omhänderta höga flöden. I samrådsförslaget för Alsike Nord etapp 2 föreslogs ett parkstråk, 
med förutsättningar för fördröjning av dagvatten, längs det befintliga dike som är den naturliga 
lågpunkten. Den del av Alsike Nord som återfinns norr om Brunnbyvägen skulle då avvattnas mot 
detta dike. Det planerade parkstråket sträcker sig genom området i nord-sydlig riktning. I framtida 
etapper ska denna principlösning arbetas vidare med. Diket möjliggör på så sätt ytterligare rening 
innan recipienten och den allmänna platsen kan således fungera som en säkerhet.   
 
Dagvattenutredning  
En dagvattenutredning har tagits fram för detaljplanen, Dagvattenutredning för Alsike Nord etapp 2a 
2019-12-11. Den föreslagna exploateringen inom detaljplaneområdet medför en kraftig ökning av 
andelen hårdggjorda ytor och således en kraftig ökning av flöden från detaljplaneområdet. 
Dagvattenhanteringen har utformats för att rena och fördröja 20 mm nederbörd innan utsläpp till 
vattendraget Pinglaström. Kravet om att rena och fördröja 20 mm nederbörd innebär att ungefär 90 
procent av den årliga nederbörden kan renas och fördröjas, (Dagvattenutredning, Ramböll, 2019-12-11 
s.2). De reningsåtgärder som föreslås för allmän plats är främst regnbäddar med bioteknik och för 
kvartersmarken har underjordiska makadammagasin föreslagits då utformningen av kvartersmarken 
inte är specificerad.  
 
Föroreningsberäkningar indikerar att med föreslagna reningsåtgärder för planerad exploatering inom 
detaljplanen, minskar halten för majoriteten av de studerade ämnena i dagvattnet jämfört med 
nuvarande situation. På grund av den ökade hårdgöringsgraden beräknas dock den årliga belastningen 
av samtliga studerade ämnen att öka. För att säkra reningen innan vattnet når recipienten har 
regnbäddar med bioteknik valts.  
 
Resultatet av dagvattenhanteringen påvisar ett robust dagvattensystem för planområdet som 
sammantaget inte försvårar möjligheterna att nå en god vattenkvalitet i recipienten. De föreslagna 
åtgärderna har bedömts vara rimliga och genomförbara då ytor har reserverats i plankartan. 
Detaljplanen kommer att ingå i kommunalt verksamhetsområde för vatten- och avlopp.  
 
Dagvattenhantering på allmän platsmark 
På allmän platsmark ska det dagvatten som genereras där omhändertas. Ytor för dagvattenhantering på 
allmän platsmark ska vara utformade så att de också kan fungera som en garanti för en erforderlig 
rening av dagvatten i det fall att dagvattenhanteringen på kvartersmark inte är optimal efter 
detaljplanens genomförande. 
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Huvudgatan och lågfartsgatorna utgör de mest förorenade ytorna därför har dagvattenanläggningar 
med hög reningsgrad föreslagits. Dagvattnet på gatorna ska tas om hand om i regnbäddar med 
bioteknik som har en god förmåga att binda tungmetaller.  
 
Huvudgatans bredd om 22 meter möjliggör att planerade regnbäddar kan fördröja en nederbördsmängd 
på 30 mm. Syftet med detta är att säkra att allmän plats kan fungera som en garanti. Regnbäddarna 
möjliggör för trädplantering och en grönare upplevelse av gaturummet. Dagvatten från lågfartsgatorna 
planeras också att avledas till regnbäddar med bioteknik. Regnbäddarna planeras att anläggas på båda 
sidor av gatan för att förstärka känslan av ett lågfartsområde.  
 
För de två torgen planeras regnbäddar eller skelettjordar med bioteknik. Dessa ska även kombineras 
med trädplanteringar. Slutligen kommer ett svackdike att anläggas i parken för att omhänderta 
dagvatten.  
 
Ovannämnda åtgärder har säkrats i plankartan genom att tillgodose tillräckliga ytor på allmän 
platsmark för dagvattenhantering.  
 
Dagvattenhantering på kvartersmark  
Utformningen av kvartersmarken är ännu inte specificerad utöver plankartans bestämmelser. Detta har 
medfört att underjordiska makadammagasin har föreslagits som dagvattenhantering för 
kvartersmarken. Inom bostadskvarteren genererar takytor en hög avrinning. Takvatten ska därför 
infiltreras på fastigheten som genererar avrinning. Takvattnet föreslås hanteras lokalt genom 
underjordiska magasin och/eller regnbäddar på gården eller förgårdsmarken.  
 
Plankartan reglerar att det finns tillräckliga ytor att hantera dagvatten på kvartersmark. Detaljplanen 
styr detta genom att reglera största byggnadsarea, att marken inte får bebyggas (så kallad prickmark), 
att marken endast får förses med komplementbyggnader (så kallad korsmark), att takvatten ska 
infiltreras på fastigheten samt att 35 procent av den obebyggda fastighetsarean inte får hårdgöras. 
 
Dagvattenhantering för mobilitetshus 
Detaljplanen möjliggör för två stycken mobilitetshus. Dagvatten från dessa omhändertas främst på 
innergården. Takytor som lutar mot innergården planeras att avvattnas via stuprör till regnbäddar med 
ett jorddjup på minst 0,8 meter. Takytor som lutar mot förgårdsmarken omhändertas på 
förgårdsmarken i makadammagasin.   
 
Plankartans bestämmelser om förgårdsmark tillsammans med att det övre bjälklaget ska vara 
planterbart och kunna hålla ett jorddjup om minst 0,8 meter säkerhetsställer god dagvattenhantering på 
dessa kvarter.  
 
Skyfallshantering  
Dagvattenutredningen omfattar en lågpunktskartering som beskriver hur dagvatten rör sig in i, genom, 
och ut ur området vid extremregn då ledningsnätets kapacitet överskrids. Entréer och tomtmark ska 
höjdsättas så att de är belägna högre än gator och så att gatorna kan fungera som sekundära 
avrinningsvägar vid sådana  tillfällen. Höjderna i plankartan ska vara vägledande vid förprojektering 
av gata och parkmark för att säkerställa detta. Bostadsgårdarna ska så långt som möjligt höjdsättas så 
att dagvatten kan rinna ut mot gata vid skyfall.  Majoriteten av området ska avvattnas mot befintligt 
dike  i naturmark väster om planförslaget, så som det gör innan exploatering. Diket ägs i skrivande 
stund av det kommunala bolaget Alsike Fastighetsaktiebolag som har rådighet över marken.  
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Lågpunktskarteringen har identifierat två potentiella instängda områden där vatten skulle kunna bli 
stående intill byggnader vid skyfall efter planens genomförande. Det ena området ligger i parkmarken 
i planområdets norra del. Höjdsättningen av bebyggelsen  ska  inför genomförandet av detaljplanen  
här göras så att området kan avvattnas genom ytlig avrinning. I det andra området, där huvudgatan 
möter Brunnbyvägen i sydväst, i  ska samma sak ske inför genomförandet. Detaljplanen säkrar i denna 
del också att vatten inte blir stående intill den planerade byggnaden genom att begränsa byggrätten 
med prickmark. Delar av prickmarken längst i sydost ska  fungera som angöringsgata till ovanliggande 
privat fastighet. Vid genomförande av anläggningsgatan ska den utformas med ett avskärande stråk 
som avleder  vatten längs med Brunnbyvägen för att avleda skyfall.   
 
En utbyggnad av detaljplanen påverkar inte översvämningsrisk för bebyggelse nedströms 
planområdet.  
 
Planbestämmelser i tillhörande plankarta 

 
 Marken får inte förses med byggnad.  
 

 Marken får endast förses med komplementbyggnad. Skärmtak, taksprång, balkong, burspråk och 
liknande tillåts.  

 
e1 Största byggnadsarea inom användningsområdet, angivet värde i m2. Komplementbyggnader 

ska inte räknas som en del av byggnadsarean.  
 
e2 Största byggnadsarea är angivet värde i % av egenskapsområdet. Komplementbyggnader ska 

inte räknas som en del av byggnadsarean.  
 
b1  35 % av den obebyggda  fastighetsarean får inte hårdgöras.  
 
b2 Överbyggd gård är tillåtet med max två våningar. Vid överbyggd gård ska det övre bjälklaget 

vara planterbart och kunna hålla ett jorddjup om minst 0,8 meter.   
 
Takvatten ska infiltreras på fastigheten.  
 
Geoteknik 
Ett geotekniskt utlåtande har tagits fram av WSP daterat 2019-09-09.   
 
Aktuellt området utgörs främst av kuperad skogsmark som sluttar mot mer låglänt åkermark i väst och 
syd. Enligt SGU:s jordartskarta utgörs området främst av sandig morän och ytligt berg. I området 
återfinns även enstaka mindre områden med lera, troligen av begränsad mäktighet, återfinns lokalt. 
Det har även noteras en del block i ytan. 
 
Området lämpar sig väl för byggnation. På grund av mycket ytligt berg kan man framåt förvänta sig 
betydande mängd bergschakt beroende på höjdsättning. 
 
Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp  
Knivstavatten är huvudman för det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. 
Planområdet ska kopplas till de allmänna VA-ledningarna.  
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I dagsläget finns ett kapacitetsproblem för spillvatten i Knivsta reningsverk. Arbete pågår för att 
försöka möjliggöra en anslutning till Käppalaförbundets reningsverk för spillvatten. Under tiden det 
arbetet pågår förbereds även en tillståndsansökan för att som alternativ kunna utöka det befintliga 
reningsverkets kapacitet.  
 
Vid projektering ska behovet av brandpost ses över för att säkerställa att brandvattenförsörjning kan 
ordnas.  
 
El, tele, bredband och uppvärmning 
Fjärrvärme 
Fjärrvärmenätet i Alsike försörjs genom Vattenfalls verk i Knivsta. I dagsläget ägs ledningarna i 
Alsike av Veolia, dessa sträcker sig dock inte till eller förbi Alsike Nord etapp 1.   
  
Elförsörjning och telekommunikation  
Vattenfall äger luftledningar inom planområdet, en 10 kV högspänningsledning och 0,4 kV 
lågspänningsledning. Luftledningarna kommer vid utbyggnaden av området att ersättas med 
markförlagda kablar. Nedgrävning av ledningarna bekostas av Alsike Fastighets AB. 
 
TeliaSonera har markförlagda kablar som kommer ersättas med nya vid utbyggnaden av området. 
Befintliga luftledningar och jordkablar som passerar genom planområdet utgår och ersätts med nya 
jordkablar förlagda till allmän platsmark och upplåtna med ledningsrätt. 
 
Inom planområdet planeras för två områden för tekniska anläggningar, så kallade E-områden. E-
områdena är till ytan 10 x 10 meter. Nätstationerna ska i sin gestaltning inspireras av närliggande park 
respektive närliggande bebyggelsen genom utformning och vegetation i närheten av stationerna. 
Detaljplanen styr detta med en bestämmelse om särskild omsorg vid gestaltning.  
 
Avfall 
I det planerade området är grundprincipen att det ska vara lätt att hantera avfall och göra rätt 
återvinning utan bil. Ambitionen är att sophämtning ska ske klimatsmart och icke störande genom 
exempelvis mindre bilar eller elbilar.   
  
Knivsta kommun ansvarar för att hushållsavfall tas om hand. Brännbara hushållssopor och 
komposterbart matavfall hanteras med sopkärl i anslutning till bostaden där kommunen sköter 
transporten.   
  
Inom Knivsta kommun tillämpas FNI, fastighetsnära insamling, vilket innebär att fastighetsägare 
måste se till att de boende kan lämna sopor ifrån sig nära sin bostad. Det ska dessutom finnas 
möjlighet att lämna grovsopor i eller nära huset. Fastighetsägaren ska ordna ett särskilt rum för 
grovsopor eller regelbundet beställa en container där avfallet kan lämnas. Verksamheter inom 
planområdet förutsätts avsätta utrymme för sophantering inom respektive tomt.  
 
Vid nybyggnation av avfallsutrymme ska krav på tillgänglighet och arbetsmiljö uppfyllas. 
Soputrymmen ska utformas och placeras så att källsortering kan ske och så att de kan nås av sopbilar 
utan backande rörelser. Utformningen av utrymmet ska även anpassas så att personer med 
funktionsnedsättning obehindrat kan lämna avfallet. Avfallshantering regleras inte i detaljplanen utan i 
efterföljande bygglov.  
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Störningar  
Alsike Nord etapp 2a ligger mellan järnvägen (Ostkustbanan) och motorvägen (E4) och strax nordväst 
om Stockholm-Arlanda flygplats. Avståndet till järnvägen och motorvägen är dock så stort att 
trafikbullernivåer över rekommenderade riktvärden inte uppnås. Frekventa flygvägar i anslutning till 
flygplatsen är lagda så att tätorterna Knivsta och Alsike inte berörs av flygbuller över 
rekommenderade riktvärden. Beroende på trafikintensitet och vindförhållanden kan dock trafiken både 
på spår, väg och i luften höras i varierande grad och där den upplevda störningen är starkt relaterad till 
den enskilda personens uppfattning om bullerkällan.  
 
Buller  
Vid planläggning ska lokalisering av bebyggelse ske med hänsyn till bullstörningar, PBL 2 kap. 4 § 
och 5 §. Ett byggnadsverk ska också ha de tekniska egenskaper som är viktiga för skydd mot buller, 
PBL kap 8. 4 §. 
 
En bullerutredning är framtagen för detaljplanen daterad 2019-12-17. Då arbetet med detaljplanen 
påbörjades före 2 januari 2015 har nationella riktvärden för trafikbuller samt avsteg från huvudregeln 
enligt Boverks allmänna råd 2008:1 prövats.  
Planförslaget påverkas av vägbuller från Björkkällevägen, Brunnbyvägen och huvudgatan inom 
detaljplanen. På längre avstånd påverkas planförslaget av spårtrafik i väster och E4:an i öster. 
 
En majoritet av bostäderna inom den aktuella planen klarar högst 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid fasad från trafik. Avsteg från huvudregeln enligt Boverkets allmänna råd 
2008:1 måste dock göras för bostäder utmed huvudgatan inom planområdet 
och utmed Brunnbyvägen. Avsteg bör kunna motiveras med anledning av områdets 
ordnade kvartersstruktur och närhet till stråk för kollektivtrafik. 
 
Bostäder utmed den lokala gatan inom planområdet får vid fasad mot väg ekvivalenta ljudnivåer 
omkring 54-57 dBA och maximala ljudnivåer upp till 78 dBA. Bostäder utmed Brunnbyvägen får vid 
fasad mot väg ekvivalenta ljudnivåer omkring 60-61 dBA och maximala ljudnivåer upp till 78 dBA. 
Bebyggelsen utmed dessa vägar är utformad på ett sätt att den lämpar sig väl för genomgående 
lägenheter där minst hälften av bostadsrummen förläggs mot en ”tyst sida”, dvs högst 45 dBA 
ekvivalent ljudnivå, eller i enstaka fall en ”ljuddämpad sida” med i vart fall 45-50 dBA ekvivalent 
ljudnivå.   
 
För eventuella hörnlägenheter vid Brunnbyvägen/Lokal gata, där genomgående planlösningar kan vara 
komplicerat att uppnå, bör tekniska lösningar som maximalt 75% inglasade balkonger ovan tätt räcke 
och med absorbenter i undertak kunna accepteras. Minst hälften av bostadsrummen förläggs då med 
vädringsmöjlighet mot balkongen, där ekvivalenta ljudnivån inte får överstiga åtminstone 55 dBA. Det 
rör ett fåtal bostäder inom planen där ett sådant avsteg från huvudregeln görs, omkring 1% av den 
totala bebyggelsen. 
 
Samtlig bebyggelse i planen har tillgång till en bullerskyddad sida där antingen enskilda eller 
gemensamma uteplatser kan anläggas i anslutning till bostad. Med lämpliga val av 
ytterväggskonstruktioner, fönster och ventiler finns goda möjligheter att kunna åstadkomma en god 
ljudmiljö inomhus i planerade bostäder.  
 
Ingen industriverksamhet i närområdet har identifierats som innebär att riktvärden enligt 
Naturvårdsverkets vägledning om ”Industri- och annat verksamhetsbuller” överskrids inom planen.  
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En majoritet av skolan/förskolans möjliga gårdsyta klarar högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 
dBA maximal ljudnivå. Att få ner maximala ljudnivån på hela gårdsytan är inte rimligt att uppnå då 
tomten där skolan/förskolan ligger är upphöjd i terrängen och att ljudet infaller från långt avstånd 
(spårtrafik) och därmed gör den svår att skärma. Däremot finns en möjlighet att på en del av ytan, i 
närmast anslutning till ena skolbyggnaden, få ner maximala ljudnivån under 70 dBA genom en 2,5 m 
hög lokal bullerskyddsskärm. 
 
Eventuella bulleråtgärder så som plank eller liknande måste utföras utanför vägområdet och vägens 
säkerhetszon på väg 1051. 
 
Planbestämmelser i tillhörande plankarta 
Minst en balkong/uteplats till varje bostad alternativt en gemensam uteplats i anslutning till bostäderna ska 
utföras så att de utsätts för högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå. (PBL 4 kap 
12§ och 14§ punkt 4-5) 
 
Bostäder ska utformas så att minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet får högst 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå utanför fönster.(PBL 4 kap 12§ och 14§ punkt 4-5) 
 
Flyghinderanalys  
En flyghinderanalys är genomförd av Luftfartsverket för detaljplanen daterad 2019-08-23. Följande 
flygplatser omfattas av analysen: Uppsala, Stockholm/Arlanda samt Stockholm/Bromma. 
Flyghinderanalysen visar att planförslaget inte har någon negativ påverkan på flygtrafiken.  
 
Luft  
Knivsta kommun ingår i Östra Sveriges Luftvårdsförbund. SLB-analys (Stockholms Luft- och 
Bulleranalys) som är en avdelning på Miljöförvaltningen i Stockholm, driver även ett system för 
luftövervakning på uppdrag av Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Enligt deras luftföroreningskartor 
ligger årsmedelhalten av partiklar (PM10) för utsläppningsåret 2015 mellan 0-15 µg/m3 (mikrogram 
per kubikmeter) i planområdet, vilket innebär att miljökvalitetsmålet på 15 µg/m3 klaras. Påverkan 
kommer främst från E4:an. PM10 per dygn ligger under 30 µg/m3 och klarar därmed 
miljökvalitetsmålet. Årsmedelhalten av kvävedioxid (NO2) för utsläppsåret 2015 ligger på 5–15 
µg/m3 i planområdet, vilket innebär att miljökvalitetsmålet på max 20 µg/m3 klaras. NO2 per dygn 
ligger på 9–15 µg/m3 i planområdet. Det finns inget miljömål definierat för dygnsmedelvärdet av NO2 
(SLB-analys, 2018).   
  
Vid utbyggnad enligt planförslaget kommer trafikflödet öka inom området och därmed även 
luftföroreningarna, dock beräknas ökningen inte vara betydande och inte göra så att området överstiger 
miljökvalitetsmålet. Smala gaturum med bebyggelse på båda sidorna kommer påverka halterna men 
med prioriteringar för gång, cykel och kollektivtrafik kommer halterna stabiliseras.   
 
Markföroreningar 
Inga kända markföroreningar finns inom planområdet.  
 
Markradon  
All planerad nybebyggelse i Knivsta kommun ska ske på ett radonsäkert sätt och förekomst av radon 
ska noga undersökas inför varje planerad utbyggnad.   
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Riskbedömning 
Räddningstjänst  
Insatstiden för räddningstjänsten är 10 minuter till planområdet. Insatstiden innebär anspänningstid, 
körtid samt angreppstid. Då brandstationen är en deltidsstation, medförs en anspänningstid på 5 
minuter på kvällar och helger. Utöver det ingår någon extra minut för angreppstiden. Åtkomligheten 
för räddningstjänstens fordon säkerställs innan bygglov beviljas. Avståndet mellan räddningstjänstens 
fordon och punkten för räddningsinsats ska maximalt vara 50 meter. Om det allmänna gatu- och 
vägnätet efter detaljutformning inte medger tillräcklig framkomlighet ska en speciell räddningsväg 
anordnas enligt gällande regler.  
 
Räddningstjänsten i Knivsta saknar stegfordon. Därför krävs att trapphusen utförs som Tr2 (förenklat; 
brandsluss mellan trapphuset och lägenheterna) för att klara sig med bara en utrymningsväg från 
bostaden. 
 
Farligt gods 
Planområdet ligger, som närmst, cirka 280 meter från nuvarande järnväg, Ostkustbanan, där farligt 
gods förekommer. Riskfrågor ska beaktas vid fysiskplanering inom 150 meter från transportled för 
farligt gods, varpå detta inte beaktas för detta granskningsförslag.  

GENOMFÖRANDE  
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, fastighetsrättsliga och 
ekonomiska åtgärder som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande. 
Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan ska fungera som en 
vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgörande i frågor som rör fastighetsbildning, 
vatten- och avloppsanläggningar, vägar m.m. regleras genom respektive speciallag.  
 
Organisation och tidplan 
Planarbetet bedrivs med målsättningen att planen ska antas av Kommunfullmäktige 4:e kvartalet 2020. 
 
Huvudmannaskap, arbetsfördelning 
Knivsta kommun är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Det innebär att kommunen 
ansvarar för att gator, parker och andra kommunala anläggningar byggs ut samt ansvarar för drift, 
skötsel och underhåll av dessa. 
  
Respektive byggherre ansvarar för genomförande av åtgärder inom kvartersmark. Ansvar för drift och 
underhåll av anläggningar inom kvartersmark ansvarar framtida fastighetsägare för.  
  
Berörda fastighetsägare har det samlade administrativa och ekonomiska ansvaret för genomförande av 
detaljplanen.  
 
Knivstavatten AB är huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen, VA, i Knivsta 
kommun. Det innebär att Knivstavatten AB ansvarar för utbyggnad av samt drift och underhåll av den 
allmänna VA-anläggningen. 
  
Därutöver kommer det att finnas huvudmän för el-, kommunikations- och fjärrvärmeledningar i 
området.  
 

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


 
 

 

34 
Samhällsbyggnadskontoret 

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

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

Ansvarsfördelning:   
Kommunens samhällsbyggnadskontor ansvarar för  

o att upprätta detaljplan 
o att anlägga allmän platsmark 
o drift och underhåll av allmän platsmark 

 
Kommunens enhet för mark och exploatering ansvarar för  

o att upprätta exploateringsavtal 
 
Kommunens bygg- och miljökontor ansvarar för  

o myndighetsutövning vid bygglov och miljötillsyn  
 
Exploatören (Alsike Fastighets AB) ansvarar för 

o att bekosta detaljplanens upprättande med tillhörande utredningar och program 
o att bekosta samtliga investeringsåtgärder inom allmän platsmark som är en följd av 

denna detaljplan. 
o att bekosta nödvändiga exploateringsåtgärder utanför planområdet 
o att bekosta och utföra nya väganslutningar till fastigheterna Vrå 1:172 samt Vrå 1:212 
o att bekosta erforderliga åtgärder avseende ledningar      
o att blivande byggherrar förbinder sig att följa intentionerna i gestaltningsprogrammet. 

Processen för detta ska förtydligas i exploateringsavtalet 
o att bekosta erforderliga anläggningar för vattenförsörjning och avlopp enligt separat 

exploateringsavtal med Knivstavatten AB 
 

Knivstavatten AB ansvarar för 
o att anlägga det allmänna VA-nätet 
o drift och underhåll av det allmänna VA-nätet  
o att träffa skötselavtal gällande dagvattendammar med kommunens park- och 

naturenhet 
 

Respektive byggherre/exploatör/fastighetsägare ansvarar för  
o nybyggnation inom kvartersmark 
o att mätningar, undersökningar och andra kontroller inom kvartersmark utförs enligt 

bestämmelser i denna detaljplan och i gällande lagstiftning  
o att eventuella markföroreningar rapporteras till tillsynsmyndighet  
o att bekosta de arkeologiska utredningar som är nödvändiga  
o att utföra lokal fördröjning och rening av dagvatten (enligt upprättad 

dagvattenutredning) inom fastigheten innan det når Va-huvudmannens ledningar 
 

Lantmäterimyndigheten ansvarar för 
o handläggning av erforderliga fastighetsbildnings-, anläggnings- och ledningsrättsåtgärder samt 

fastighetsregleringar 
 
Tekniska åtgärder 
Vatten och avlopp 
Planområdet ska kopplas till den allmänna VA-anläggningen. 
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VA-huvudmannen (Knivstavatten AB) ansvarar för att upprätta förbindelsepunkt för allmänna VA-
ledningar i fastighetsgräns. Exploatörerna ansvarar för byggnation av fastighetens VA-installation. 
Exploatören/fastighetsägaren ska om inget annat avtalats skicka in servisanmälan och betala 
anläggningsavgift innan de får ansluta till det kommunala VA-nätet. VA-huvudman gör inkopplingen 
till fastighetens nät. Eventuellt behov av byggvatten ska anmälas i förväg till VA-huvudman.  
 
Dagvatten 
Planområdet ska ingå i verksamhetsområde för dagvatten. 
 
Dagvattenanläggningar för fördröjning dimensioneras för rening och fördröjning av 20 mm nederbörd. 
Denna dimensioneringsförutsättning gäller såväl allmän platsmark som kvartersmark. Vid ett 
omhändertagande av de första 20 mm nederbörd kan ungefär 90 % av den årliga nederbörden fördröjas 
och renas. Denna fördröjning och rening är en förutsättning för att detaljplanen ska kunna genomföras 
och regleras bl.a. i exploateringsavtalet. 
 
Fördjupade dagvattenutredningar behöver ske för fastigheterna i samband med exploatering. 
 
Ansvarsgränser för dagvattenanläggningar på allmän plats regleras i särskilda överenskommelser för 
respektive anläggning eller anläggningstyp, i enlighet med Knivsta kommuns dagvattenstrategi. 
 
VA-huvudmannens respektive fastighetsägares ansvar för dagvattenhantering regleras i Lagen om 
allmänna vattentjänster, LAV, Lag (2006:412) och kommunens allmänna bestämmelser för 
användande av Knivsta kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA. 

Fjärrvärme och energi 
I nuläget finns det inte möjlighet att ansluta planområdet till fjärrvärmenätet. 
Energifrågan kommer att utredas vidare inom ramen för kommande planprogram. Ambitionen är att 
Alsike ska vara klimatneutralt i bebyggelsen på områdesnivå när hela Alsike är utbyggt. Fjärrvärme 
kan vara ett alternativ men framför allt kretsloppsbaserad förnyelsebar lokal värme- och 
energiproduktion. Byggherrar kommer att uppmuntras till nytänkande. 
 
Markföroreningar 
Eventuella markföroreningar ska tas bort i samband med byggnation och rapporteras till ansvarig 
tillsynsmyndighet. Marken ska uppnå kraven för känslig markanvändning innan bostäder och/eller 
skola får uppföras. 
 
Buller 
Under byggtiden ska Naturvårdsverkets allmänna råd (2004:15) om buller från byggplatser följas.  
 
Nödvändiga bullerdämpande åtgärder för Vrå 1:158 bekostas av exploatören. Detta regleras i 
exploateringsavtalet. 
 
Ledningar 
Eventuell el-, kommunikations- och fjärrvärmeanslutning ska klarläggas i samråd med respektive 
ledningsinnehavare. Även ändring/flytt av ledningar ska samrådas med ledningsinnehavare. 
 
Det åligger byggherren att undersöka om det finns ledningar inom fastigheten. 
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Byggherren ska kontakta berörda ledningsägare i god tid. Utsättning av befintliga kablar ska begäras 
innan arbetena sätts igång. Befintliga anläggningar måste hållas tillgängliga för berörda ledningsägare 
under byggtiden. 
 
Markägoförhållande  
Fastigheter helt eller delvis inom planområdet samt fastighetsägare 
Vrå 1:137 Knivsta Kommun 
Vrå 1:150 Alsike Fastighets AB 
Vrå 1:158 Privatägd 
Vrå 1:168 Alsike Fastighets AB 
Fastigheter i anslutning till planområdet som berörs av genomförandet av planen samt 
fastighetsägare 
Vrå 1:172 Privatägd 
Vrå 1:212 Privatägd 
 
Konsekvenser för berörda fastigheter 
Vrå 1:137 
Allmän platsmark samt E-områden (tekniska anläggningar) ska regleras till denna fastighet från i 
huvudsak Vrå 1:150 men även från del av Vrå 1:158 (väg). De delar av Vrå 1:137 som enligt 
planförslaget ligger inom kvartersmark ska regleras till fastigheten Vrå 1:150.  
 
Vrå 1:150 
Fastigheten kommer att regleras/styckas i ett antal kvarter. Det är möjligt att respektive kvarter 
kommer att delas i flera fastigheter.  Fastigheten är belastad med servitut till fastigheterna Vrå 1:168, 
Vrå 1:172 samt Vrå 1:212. Del av fastigheten regleras till fastigheten Vrå 1:172 för väganslutning till 
Brunnbyvägen. Fastigheten (alternativt Vrå 1:168 beroende av förrättningen) är avsedd att belastas 
med gemensamhetsanläggning för infart till fastigheten Vrå 1:212 samt de nya angränsande 
bostadskvarteren norr och söder om g1-området. Servitut till Vrå 1:168 kommer att kunna upphävas 
och servitut till Vrå 1:172 kommer att kunna upphävas då ny infart till Vrå 1:172 har färdigställts. 
 
Vrå 1:158 
Fastighetens infart från Björkkällevägen kommer enligt planförslaget ersättas av allmän platsmark.  
Den del av infartsvägen som enligt detaljplanen ska vara allmän platsmark regleras till Vrå 1:137. 
Fastigheten får en ny anslutning direkt till planområdets huvudgata. 
 
Vrå 1:168 
Är tänkt att regleras och omfatta kvartersmark för bostäder mm i den södra delen av planområdet. 
Fastigheten belastas med gemensamhetsanläggning för infart till fastigheten Vrå 1:212 samt de nya 
angränsande bostadskvarteren norr och söder om g1-området. 
 
Vrå 1:172 
Fastigheten kommer att få en ny infart från Brunnbyvägen. Marken som behövs för den nya infarten är 
tänkt att regleras till fastigheten från Vrå 1:150. Kommunalt vatten- och avlopp kommer att förläggas i 
den nya infartsvägen till Vrå 1:172 med anslutningspunkt även till fastigheten Vrå 1:212. Vrå 1:172 
kommer att belastas med ledningsrätt.  
 
Vrå 1:212 
Fastigheten kommer att nås från den nya gatan i planområdet via gemensamhetsanläggning. 
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Fastighetsrättsliga frågor  
Fastighetsbildning  
När detaljplanen har vunnit laga kraft kan aktuella fastighetsrättsliga åtgärder genomföras. 
 
En fastighet ska både vid ombildning och vid nybildning vara lämplig för sitt ändamål samt uppfylla 
krav på tillgänglighet. Lantmäterimyndigheten prövar lämpligheten vid förrättning.  
Kommunen har med stöd av detaljplanen rätt att lösa in allmän plats utan överenskommelse med 
berörd fastighetsägare. 
 

Gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter  
Eventuell el-, kommunikations- och fjärrvärmeanslutning ska klarläggas i samråd med respektive 
ledningsinnehavare. Även ändring/flytt av ledningar ska samrådas med ledningsinnehavare.  
 
Ansökan om lantmäteriförrättning 
Alsike Fastighets AB ansöker om och bekostar lantmäteriförrättningar för genomförande av planen där 
Alsike Fastighets AB är berörd fastighetsägare. 
 
Kommunen ansöker om och bekostar eventuell lantmäteriförrättning mellan kommun och 
privatperson. Reglering av kostnader mellan Alsike Fastighets AB och kommunen sker genom 
exploateringsavtalet. 
 
Ekonomi och avtal  
Plankostnadsavtal  
Detaljplanen bekostas via plankostnadsavtal som undertecknats mellan kommunen och Alsike 
fastighets AB. Det innebär att ingen planavgift uttas i samband med bygglov för den byggrätt som 
planen medger om inte annat anges. 
  
Exploateringsavtal  
Ett exploateringsavtal daterat 1992-04-13 har upprättats mellan kommunen (dåvarande Uppsala 
kommun) och Alsike Fastighetsaktiebolag AB. Avtalet reglerar byggande av vatten och 
avloppsanläggningar, gator och övrig allmän plats samt övriga gemensamma anläggningar, 
kostnadsfördelning, tidplan, betalningsplan och överlåtelse av mark m.m. Med stöd av detta avtal ska 
kommunen och bolaget samt Knivstavatten AB träffa ett exploateringsavtal för denna detaljplan som 
mer i detalj reglerar utbyggnaden av vatten och avlopp, gator och övriga allmänna platser och övriga 
gemensamma anläggningar samt parkeringsorganisationen m.m.  
 
Knivstavatten AB tecknar separat exploateringsavtal med Alsike Fastighets AB gällande den allmänna 
VA-anläggningen. 
 
Knivsta kommun och Knivstavatten AB tecknar genomförandeavtal gällande samordnad utbyggnad av 
väg och VA-anläggning. Ansvaret för blivande dagvattenanläggningar klargörs och fördelas i samråd 
mellan Knivsta kommun och Knivstavatten AB inför genomförande av detaljplanen. 
 
Alsike Fastighets AB överlåter allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap till kommunen 
utan ersättning. 
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Bygglovavgift 
När detaljplanen har vunnit laga kraft har fastighetsägaren rätt att söka bygglov enligt detaljplanen. 
Bygglovavgiften debiteras enligt kommunens gällande bygglovtaxa.  
 
VA-taxa 
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten, avlopp, spillvatten och dagvatten. 
När förbindelsepunkt för vattentjänsterna meddelats fastighetsägaren infaller avgiftsskyldighet enligt 
lagen om allmänna vattentjänster. Anläggningsavgiften faktureras den som vid meddelandet äger 
fastigheten enligt då gällande VA-taxa, om inget annat avtalats. Om fastigheter bygger ut eller ändrar 
ändamål finns skyldighet att meddela detta till Roslagsvatten enligt av kommunen antagen ABVA, 
allmänna bestämmelser för vatten och avlopp. 
 
Administrativa frågor  
Huvudmannaskap  
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet.  
 
Genomförandetid  
Planens genomförandetid är 15 år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Under 
genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och 
detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång 
fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till 
ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt). PBL 4 kap. 21 §. 
 

MEDVERKANDE I PROJEKTET  
Förslaget har tagits fram av kommunförvaltningen i samarbete med Alsike Fastighetsaktiebolag.  
Konsulter från Ramböll, SWECO, KTH Arkitekturskolan Ljus & design, Erséus arkitekter, 
Trafikutredningsbyrån TUB, Akustikkonsulten, WSP, Spridd, White, Calluna och Nivå 
Landskapsarkitektur AB har medverkat i framtagandet av underlagsmaterial till planen.   
 
 
KOMMUNFÖRVALTNINGEN  
Samhällsbyggnadskontoret  
  
Moa Odin   Sara Andersson Gabriella Garpefjäll 
Planchef   Planarkitekt  Planarkitekt 
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Inledning

Referensbilder från 
kulturmiljöer i Knivsta

Knivsta stationshus i trä (1865), 
ursprunget till Knivsta 
stationssamhälle och kommun. 
Husets varma färger (ockragul och 
engelskt röd) är den ursprungliga 
färgsättningen som återskapats.

Fd apoteket på Apoteksvägen. 
Målat tegel ger levande fasad. 
Brutet sadeltak med lertegel. 
Bearbetad takfot och takutsprång.

Småskalig folkhemsarkitektur 
Smalhus på Gästgivarevägen 
1955-57. Fasader i varma 
jordfärger och sadeltak med 
lertegel. Huskropparna 
trapphusvis lätt förskjutna till 
varandra, utan helt räta vinklar 
vilket skapar trivsamma platser 
framför huset och ett bra gaturum. 
Husen fint inpassade i terrängen.

Apoteket 1919

Stationshuset 1865 Gästgivarvägen 1957Gästgivarvägen 1957,  Källa: Jan RydénApoteket 1919,  Källa: Jan RydénStationshuset 1865,  Källa: Jan Rydén

Knivsta stationshus i trä (1865),
ursprunget till Knivsta stationssam-
hälle och kommun. Husets varma 
färger (ockragul och engelskt röd) är 
den ursprungliga färgsättningen som 
återskapats.

Referensbilder från Knivsta
I arbetet med Gestaltningsprogrammet har även vissa 
kulturmiljöer i Knivsta tjänat som inspirationskällor. Vi 
har exempelvis tittat på skala, proportioner, material, 
färgsättning och placering.

Fd apoteket på Apoteksvägen. Målat tegel ger levande fasad. 
Brutet sadeltak med lertegel. Bearbetad takfot och takutsprång.

Småskalig folkhemsarkitektur. Smalhus på 
Gästgivarevägen 1955-57. Fasader i varma jord-
färger och sadeltak med lertegel. Huskropparna 
trapphusvis lätt förskjutna till varandra, utan 
helt räta vinklar vilket skapar trivsamma platser 
framför huset och ett bra gaturum. Husen fint 
inpassade i terrängen.

Syfte

Gestaltningsprogrammet syftar till att samordna 
gestaltningen av den kommande bebyggels-
en och stadsmiljön. Dokumentet ska klargöra 
ambitionerna för tillkommande byggherrar men 
även för nuvarande och tillkommande grannar. 
Gestaltningsprogrammet utgör ett underlag till 
detaljplanen Alsike Nord etapp 2a och ska vara 
vägledande vid genomförandet av detaljplanen, 
exempelvis illustreras hur planbestämmelser 
ska tolkas vid bygglovsprövning. 

 Vision: Människor, myller och målpunkter

Stadsdelen ska formas som en modern småstad 
med en varierande arkitektur. Den tillkommande 
bebyggelsen är en del av utvecklingen i närhe-
ten av det framtida stationsläget. Bebyggelsen 
ska ha en gemensam arkitektur som skapar en 
helhet bland de olika hustyperna i stadsdelen.  
Stadsmiljön ska utgå från den mänskliga skalan 
och den gåendes upplevelse. 
 

Området ska ge förutsättningar för ett gott 
stadsliv med miljöer som bidrar till möten mellan 
människor.  Att de prioriterande trafikslagen är 
gående och cyklister har en tydlig inverkan på det 
offentliga rummets möblering. Platser och stråk 
inom stadelen ska upplevas gröna och bidra till 
levande grannskap och ekosystemtjänster. En 
park centralt i stadsdelen fungerar som en grön 
mötesplats nära hemmet för lek och rekreation.
 
Gestaltningsprogrammet beskriver riktlinjer för 
det offentliga rummet och kvartersmarken.
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Det offentliga rummet

parker och torg Illustrerad plan  Alsike Nord bebyggelse
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brunnbyvägen

Parkrummet

Övergripande struktur

Det offentliga rummet innehåller platser som bidrar 
till möten mellan människor och planeras utifrån 
barn och ungas perspektiv samt behov. 

I gaturummen är fotgängare och cyklister det prior-
iterade trafikslaget. Bilen har tillträde överallt, men 
på de gående och cyklandes villkor. Gaturummets 
möblering, vegetation och körbaneutformning mot-
verkar genomfartstrafik. Att möjliggöra för gång, 
cykel och kollektivtrafik är  en  central  del i stads-
delen.  Det ska vara närmare  eller lika nära att gå 
till kollektivtrafiken som till bilparkeringen. Parke-
ringar samlas i mobilitetshus utmed Brunnbyvägen, 
vid skol- tomten samt på parkeringsytor väster om 
stora allén/bussgatan.

Gaturummet innehåller vegetation som bidrar till 
ekosystemtjänster, omhändertagande av dagvatten 
och estetiska värden. Gatorna är  planterade med 
lämpliga växter och träd på ena eller båda sidorna 
och gaturummen är medvetet gestaltade med fond-
motiv i gatans siktlinje. 
Stadsdelen är uppbyggd med en huvudgata som 
kopplar samman stadsdelen med Brunnbyvägen i 
söder och Björkkällevägen i väster. Huvudgatan har 
en tydlig stadsmässig karaktär och har en viktig 
flödesfunktion för fordonstrafik, men ger samtidigt 
goda möjligheter för cyklister och gående att röra 

sig i det offentliga rummet. Huvudgatan möjlig-
gör även för att kollektivtrafik ska kunna passera 
området. 

Vegetationen i den mindre huvudgatan funger-
ar som en spridningsväg som länkar samman 
mikroparken med naturen runtomkring området. 

Från norr till söder korsas stadsdelen av flera min-
dre lågfartsgator. Lågfartsgatorna utformas med 
hänsyn till att de också är en del av boendemiljön. 
De svagt krökta lokalgatorna är optimerade för gång 
och cykeltrafik, men även låga trafikhastigheter för 
biltrafik. 

Även belysningen speglar att gaturummen är 
planerade utifrån de gående och cyklandes villkor. 
Gaturummets belysning bidrar till en tryggare plats 
när det är mörkt utomhus. 

Det är enkelt att ställa ifrån sig cykeln i gaturummet 
och cykelparkeringar finns i anslutning till entréer 
och viktiga målpunkter. 

Centralt i stadsdelen ligger en mikropark som 
fungerar som en grön mötesplats och som en del av 
en spridningsväg i öst-västlig riktning. 

I det offentliga rummet återfinns även mindre torg 
och platsbildningar som skapar mötesplatser. 
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Huvudgata

Huvudgatan har en tydlig stadsmässig karaktär och funge-
rar som ett viktigt stråk för samtliga trafikslag. Karaktären 
förstärks genom trädplanteringar på båda sidor av gatan. 
Huvudgatan är utformad för att fungera som ett kollektiv-
trafikstråk. Breda gång och cykelvägar finns på båda sidor av 
gatan. Längs med huvudgatan finns planteringar, men även 
möjligheter till möbleringszoner med exempelvis sittplatser, 
cykelparkering och kantstensparkeringar. Markbeläggning 
speglar gatans offentliga karaktär och ger en tydlighet för de 
olika trafikslagens plats i gaturummet. 

Mindre huvudgata

Den mindre huvudgatan kopplar an till huvudstråket. Gatu-
rummets planteringar och växtbäddar utgör, förutom ytor för 
dagvattenrening, en viktig grön spridningsväg i öst-västlig 
riktning mellan den centrala mikroparken och mot Björk-
källevägen. En allé längs gatan får gärna bestå av tallar som 
bidrar till att förstärka barrskogsambandet. 

Lågfartsgata

Lokalgatorna utformas som lågfartsgator där motorfordo-
nen kör på cyklistens och fotgängarens villkor. Utformningen 
prioriterar en trygg miljö för barn och ökar deras möjlighet 
att röra sig på egen hand. Körbanans bredd upplevs som va-
rierande då regnbäddar och planteringar anläggs på  gatans 
båda sidor. Planteringarna syftar till att förstärka känslan av 
ett lågfartsområde men även för att ta hand om dagvatten 
och leverera andra ekosystemtjänster. Markbeläggning ska  
tydliggöra att gatan är en lågfartsgata och att gång- och 
cykeltrafik är prioriterad. Gaturummet ska locka till vistelse 
till exempel genom sittplatser.

Lågfartsgata vid skola

Lokalgatan som löper norr om skolområdet ska utformas 
som lågfartsgata och ha tydlig separerad gång- och cykelväg 
för att uppfattas som en trygg skolväg. Utformningen priori-
terar en trygg miljö för barn och ökar deras möjlighet att röra 
sig på egen hand. Gatan ska formas för att även fungera som 
hämta/lämna-zon. Planteringarna syftar till att förstärka 
känslan av ett lågfartsområde men även för att ta hand om 
dagvatten och leverera andra ekosystemtjänster. Markbe-
läggning ska  tydliggöra att gatan är en lågfartsgata och att 
gång- och cykeltrafik är prioriterad.

referens lågfartsgata med 1m förgård och planteringszon, 

Tübingen, Tyskland  Källa: Jan Rydén

referens lågfartsgata, Köpenhamn,  Källa: Planenheten, Knivsta 
kommun
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Torg

Alsike Nord Etapp A 26/11/2019Torg

referens torg, Köpenhamn,  Källa: Planenheten, Knivsta kommun

Längst med huvudgatan skapas ett triangelfor-
mat torg. Torget är en viktig flödesnod där många 
människor passerar på väg in och ut ur området. 
Torget kopplar an till huvudgatans offentliga 
karaktär och smyckar gaturummet. Ett uppvuxet 
träd planteras centralt på torget för att ge ka-
raktär. Här finns även sittplatser - både formella 
och informella. Platsen har goda möjligheter till 
sol under dagen, vilket tas tillvara på när rummet 
möbleras. Marken ges en beklädnad som avviker 
mot beläggningen på anslutande gator.  
Torgets karaktär förstärks av närliggande 
byggnad och dess portik tillsammans med den 
markerade takutformningen.

torget perspektiv från sydväst

torget  plan
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Lilla torget

Alsike Nord Etapp A 26/11/2019Torg

Ett mindre torg utformas som en lummig och 
stillsam plats som bryter upp bebyggelsen. 

Torget  utformas med träd och planteringar  som 
är vackra och ger lövskugga. Sittplatser placeras 
bland träden, intilliggande verksamheter kan 
med fördel använda möbleringen. Installation 
finns på torget som kan fungera som offentlig 
konst men även som lekyta för unga. 

lilla torget  perspektiv från sydväst

lilla torget  plan

referens lilla torget, Köpenhamn,  Källa: Planenheten, Knivsta kommun
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torget perspektiv från sydväst

parken  perspektiv från väst

9

 Spridd  Alsike nord



Park

Alsike Nord Etapp A 14/11/2019Parkrummet

parken  perspektiv från väst,   (parken kommer i verkligheten att vara mer kuperad än vad bilden visar)

parken  plan

Centralt i området skapas en mikropark som fungerar 
som en grön mötesplats nära hemmet. Parkens stomme 
utgörs av de befintliga tallarna i den mån det är möjligt 
och grönskan kompletteras med omsorgsfullt utformade 
planteringar. Platsens nuvarande kuperade terräng är en 
kvalitet som beaktas i detaljutformandet av parken. Sikt-
linjer skapas över området tack vare parkens höga läge. 

Möbleringen inspireras av naturen i sitt materialval och 
uttryck. Parken innehåller platser för rekreation, möte, 
lek och ro för alla åldrar. Vissa träd kan vara effektbelysta 
och stärker på så vis gaturummets belysning i syfte att 
skapa en trygg plats. 

I parken finns en tydlig koppling mellan de två gångarna 
som vetter mot entrén till naturen. Ett gångstråk löper ge-

nom parken och mot de rumsliga öppningar i bebyggelse-
strukturen som tillgängliggör naturen österut. Intill detta 
stråket kan ytor för dagvatten hantering anläggas. 

Parken utformas för att stärka den öst-västliga sprid-
ningsvägen för barrskog, som återfinns från den mindre 
huvudgatan till naturen och omkringliggande natur. 

Parkens terräng ställer krav på en anpassad höjdsättning 
av omgivande byggnader. 

Ulleråker, Uppsala. 

Källa: Planenheten, Knivsta kommun
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Portar mot naturen

Alsike Nord Etapp A 14/11/2019Portar mot naturen

Rumsliga öppningar mellan bebyggelsen i öster 
fungerar som entréer till naturen och i området 
är det enkelt att hitta till dem. Den östra porten 
till naturen fungerar även som en spridningsväg 
för ett större barrskogssamband i öst-västlig 
riktning. En stig från den centrala mikroparken 
fortsätter att slingra mot naturen. Även en del av 
gaturummets möblering såsom belysning kopp-
lar an till portarna i naturen. 

I naturen i öster återfinns ett mindre småvatten 
där en population av mindre vattensalamandrar 
finns. Naturområdet behåller sin vilda karaktär 
och de strukturer som utgör salamandrarnas 
livsmiljö bevaras. Skolbarnen i närliggande skola 
kan lätt röra sig från skolområdet till naturmar-
ken och på så sätt kan naturmiljön användas i 
undervisningen. 

portar mot naturen perspektiv från väst

portar mot naturen  plan
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Kvartersmark

villa 2v villa 2v 4 familjehus
2v med inredd vind

flerfamiljshus 3v med inredd 
vind och mansardtak

flerfamiljshus 3v med inredd 
vind och sadeltak

flerfamiljshus 4v med mezzanin 
och kungsbalkong

gavel
radhus 
2v

gavel
radhus 
3v

radhus 
2v

radhus 
3v

parhus 2v

Övergripande struktur

Stadsdelen kännetecknas av en modern små-
stad med en bibehållen småstadskaraktär. Inom 
stadsdelen finns blandade hustyper som utgår 
från det offentliga rummets kvaliteter. Höjd-
sättningen i området avspeglar bebyggelsens 
placering i det offentliga rummet. Högsta tillåtna 
våningshöjd varierar från fyra våningar till två. 
Flerfamiljshus, par- och radhus men även villor 
finns i stadsdelen.  Arkitekturen är urban och ger 
utrymme för variation.  

Bebyggelsen vid huvudgatan samspelar med 
huvudgatans stadsmässiga karaktär. Huskrop-
parnas placering skapar ett tydligt avgränsat 
gaturum. Förgårdmarken upplevs som en del 
av gaturummet och är ordnad med planteringar 
som kopplar an till gatans grönska. Bebyggel-

sen utformas från den gåendes perspektiv och 
skapar på så sätt ett upplevelserikt gaturum 
bland annat genom en förhöjd bottenvåning med 
en omsorgsfull gestaltning. En förhöjd botten-
våning skapar också en flexibel våning med 
förutsättningar för lokaler för handel, service och 
kontor. Lokaler i bottenvåningen stödjer gatuliv 
och därmed även stadsliv. Släpp och portiker i 
fasaden ger förbipasserande möjlighet att glimta 
in på gården och skapar smitvägar för de boende. 
Portiken mot torget längst med huvudgatan 
samspelar med torgets utformning. 

Längs med lågfartsgatorna trappas bebyggelsen 
ner mot naturen. På så sätt kopplar området an 
med såväl befintlig son kommande bebyggelse. 
Förgårdmarken ska även här utformas som en 
del av gaturummet och förstärker lokalgatans 
identitet. I anslutning till naturmarken finns 

stadsdelens lägsta bebyggelse som består 
främst av par- och radhus, men villabebyggelse 
möjliggörs också. Mot naturen och den centrala 
mikroparken finns en tydlig struktur - där det 
offentliga rummet slutar ska det privata ta vid för 
att skapa en ökad förståelse för skötselansvar 
men även för att skapa trygghet och orienter-
barhet. Detta kan bland annat skapas genom 
häckar, staket och belysta stigsystem. 

principskiss kvarterselevation skala 1:500  A3
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Arkitektonisk grammatik

Alsike Nord Etapp A 2019-09-17Entré portar med mått 2m

6 m

2
 m

1 m2

Alsike Nord Etapp A 2019-09-16Entré portar med mått 1m

6 m

1
 m

Alsike Nord Etapp A 16/10/2019entreritning

referens förgårdsmark,  Källa: Jan Rydén

2m djup förgårdsmark  skala 1:50  A3

1m djup förgårdsmark   skala 1:50  A3

förgårdsmark, Stockholm, 
Källa: Jan Rydén

En gemensam arkitektonisk grammatik vad 
gäller fönstersättning, färgsättning, markera-
de entréer och  takutformning ger en harmoni i 
området. 

Förgårdsmark

Förgårdsmarken ska vara utformad för att ge 
möjlighet till omsorgsfulla planteringar. På för-
gårdmarken ställs blomkrukor, stolar och bord ut 
för att skapa liv och rörelse i stadelen men även 
för att skapa gynna ekosystemtjänster. Förgård-
smarken formas för att underlätta för cykelpar-
keringar. Parkeringar för bilar kan förekomma. 
Förgårdmarken varierar i stadsdelen mellan 1-5 
meter och ska vara en del av gaturummet. För-
gårdsmarken syftar till att öka trivseln för den 
gående i gaturummet.

Entréer

Entréerna är tydligt markerade och enkla att 
identifiera. Entréerna har en omsorgsfull utform-
ning med rik detaljering. Något som bland annat 
kan skapas genom en förhöjd vertikal markerad 
entré, alternativt en profil runt entrén i avvikande 
material och/eller med avvikande färgsättning. 
Omsorgsfulla planteringar och möblering med 
sittmöbler och cykelparkeringar förstärker upp-
levelsen att entrén är tydligt markerad. Belysning 
vid entréerna bidrar till gaturummets ljusmiljö 
och syftar till att skapa en tryggare plats när det 
är mörk utomhus. 

fasadritning entré i förhöjd 3.5m sockelvåning  skala 1:75 A3

En förhöjd vertikalt 
markerad bostadsentré på 
skapar ett tydlig identifierbart 
element i gaturummet. 

Den höga höjden tillsammans 
med hållbara material och 
omsorgsful detaljering ger en-
trén ett mer bearbetat uttryck, 
tillskillnad från mer standard-
iserade lösningar. 

hög entrédörr i trä

möjlighet till sittplatser 
på förgårdsmark framför 
entré

vegetation hjälper till 
att rama in entrén

profil runt entré i 
avvikande material

möjlighet till cykelpark-
ering på förgårdsmark 
framför entré
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lågfartsgata med 2 våningsradhus, 
kvarter 6, perspektiv från sydväst 

kvarter 14, perspektiv från 
brunnbyvägen 
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Alsike Nord Etapp A 16/10/2019Fasadritning
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Bottenvåning 

I samtliga kvarter är detaljeringen och materi-
alvalen extra viktiga på bottenvåningen. Detta 
för att skapa ett upplevelserikt gaturum för den 
gående. 

På byggnader som är tre eller fyra våningar 
markeras bottenvåningen med särskild omsorg 
beträffande detaljering och arkitektonisk kvalité. 
Sockelvåningens fasad skiljs från ovanliggande 
genom exempelvis variation i kulör, materialval 
och/eller genom en tvärgående list som place-
ras i underkant på den andra våningens fönster. 
Detta förhöjer det visuella intrycket av sock-
elvåningen, samt skapar ett skyltutrymme för 
verksamhetslokaler.

Kravet gäller inte för byggnader mellan en till två 
våningar. 

Fönstersättning 

En jämn fönstersättning eftersträvas. I stads-
delen är fönstren nästan uteslutande vertikalt 
orienterade och jämt fördelade över fasaden. 

Balkonger 

Balkonger mot gatan får kraga ut maximalt 1 m 
mot gatan. Djupare balkonger kan skapas genom 
indrag i fasaden. Större balkonger förläggs istäl-
let mot gården. 

balkong mot gård, Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
Källa: Jan Rydén

markerad sockervåning, Köpenhamn  Källa: Planenheten, Knivsta kommun balkong mot gata, Köpenhamn  Källa: Planenheten, Knivsta kommun

fasadritning skala 1:200 A3

3.5m hög sockelvåning ger 
generös takhöjd för både
lägenhet och kommersiella 
lokaler markerad och förhöjd

huvudentré

generös våningshöjd med 
höga vertikala fönster ger 
goda ljusförhållanden i 
rummen. Våningshöjden ger 
även utrymme för potentiell 
träkonstruktion. 
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Trevåningshus med inredd vind.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd är reglerad för att sänka
intrycket av höjd mot gata men samtidigt möjliggöra
inrättandet av inredd vind med mansardtak eller sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket
av höjd mot gata. Översta våningen indragen minst 2
meter i förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Trevåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med sadeltak.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med mansardtak eller sadeltak.

Trevåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot gata.
Översta våningen indragen minst 2 meter i förhållande till
underliggande våningars fasadliv.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd mot
gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd vind med
sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot
gata. Översta våningen indragen minst 2 meter i
förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Alsike Nord Etapp A 10/09/2019byggnadshöjder

3,
50

0

12
,4

00

18
,4

00

5,
00

0

13
,9

00

19
,9

00

45°

45°

1500

1500

3,
00

0

8,
10

0

14
,1

00

3,
00

0

14
,1

00

8,
10

0

45° 45°

1500 1500

5,
00

0

13
,9

00

19
,9

00

3,
00

0

8,
10

0

14
,1

00

3,
50

0

18
,4

00

12
,4

00

45°

45°

45°
1500

1500

1500

Trevåningshus med inredd vind.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd är reglerad för att sänka
intrycket av höjd mot gata men samtidigt möjliggöra
inrättandet av inredd vind med mansardtak eller sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket
av höjd mot gata. Översta våningen indragen minst 2
meter i förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Trevåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med sadeltak.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med mansardtak eller sadeltak.

Trevåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot gata.
Översta våningen indragen minst 2 meter i förhållande till
underliggande våningars fasadliv.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd mot
gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd vind med
sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot
gata. Översta våningen indragen minst 2 meter i
förhållande till underliggande våningars fasadliv.
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Trevåningshus med inredd vind.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd är reglerad för att sänka
intrycket av höjd mot gata men samtidigt möjliggöra
inrättandet av inredd vind med mansardtak eller sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket
av höjd mot gata. Översta våningen indragen minst 2
meter i förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Trevåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med sadeltak.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med mansardtak eller sadeltak.

Trevåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot gata.
Översta våningen indragen minst 2 meter i förhållande till
underliggande våningars fasadliv.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd mot
gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd vind med
sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot
gata. Översta våningen indragen minst 2 meter i
förhållande till underliggande våningars fasadliv.

mansardtak

sadeltak

kungsbalkong

kungsbalkonger, Danderydsgatan, Stockholm
Källa: Jan Rydén

Portiker, plank och grindar

Släpp i fasaderna ger spännande glimtar in på 
innergårdar och trädgårdar,  och ger samtidigt 
mer dagsljus till gårdarna. Gränsen mellan privat 
och offentligt rum hålls skarp med staket, plank 
och grindar som placeras i liv med fasaden. På så 
sätt blir gaturummet lätt att uppfatta. Innanför 
plank planteras träd eller buskar så de syns i 
gaturummet.
 
För att lätta upp den högre bebyggelsen längst 
med huvudgatan placeras en stor portik mot 
torget, portiken fungerar också som ett fondmo-
tiv till den södra infarten till stadsdelen. Portiken 
samspelar med torgets karaktär och ökar rörlig-
heten till och från torget.

Ytterligare en portik placeras längre norrut mot 
huvudgatan. Portiken syftar till att öka genom-
släppligheten till bostadsgården bakom och att 
skapa en variation i den långa byggnadsfasaden.

Färgsättning och fasadmaterial 

Stadsdelen färgsätts i varma ockratoner för att 
skapa kontraster under det mörka vinterhalvåret 
vid molniga och gråa dagar.  Majoriteten av fasa-
derna målas i varma jordfärgande ockrafärger i 
en gulorange till rödbrun färgskala. Ett mindre 
antal putsfasader har svalare färger i brutna 
gröna, blå och rosa toner. Dessa fungerar som 
kontrastpunkter och ger mer färg åt omkring-
liggande fasader i varmare färger. Vita fasader 
tillåts men skall utgöra en mindre del av färgsätt-
ningen av byggnader. Gråa fasader ska undvikas. 

Fasaderna är i puts, trä, tegel och slammat tegel.

Takutformning

Taken utgör en viktig del av stadsdelens små-
stadskaraktär. Taklandskapet är utformat med 
eftertanke och ses som en del av byggnadens 
gestaltning. Husen ska därför ha olika former 
av sadeltak (brutet, valmat) eller mansardtak. 
Platta tak, pulpettak eller är endast tillåtna på 
förråd och andra komplementbyggnader såsom 
cykelgarage och förråd. Vind får inredas.

Delar av bebyggelsen har den översta våningen 
indragen för att minska intrycket av byggnads-
höjd mot allmän plats. De indragna våningarna 
hjälper således till att skapa känslan av ett mer 
generöst gaturum. 

Taken kläs med fördel i rött taktegel. Plåttak kläs 
företrädesvis med tegelröd, koppargrön eller 
gråsvart falsad slätplåt. Sedum ska i första hand 
användas på förråd och andra komplement-
byggnader. Installationer och funktioner på tak 
integreras väl i taklandskapet.

plank, Mariefred,   Källa: Jan Rydén puts i varma färger,   Källa: Jan Rydén

grovt slammat tegel,  Källa: Jan Rydén

tegel munkförband varierad färg,  Källa: Jan Rydén

exempel, färgsättning,   Källa: Jan Rydén träfasad,   Källa: Planenheten, Knivsta kommun

grind till bostadsentré, Vadstena
Källa: Jan Rydén
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Alsike Nord Etapp A 17/10/2019Innergårdar 1:500

Gårdar och trädgårdar

Gårdarna kan stärka spridningssamband genom 
och runt den bebyggda strukturen. Gården har 
stort utrymme för grönska och platsbildningar 
för rekreation, möten, lek och ro och småskalig 
odling. Gång- och vistelseytor kan gärna beläg-
gas med grus, kompletterat med plattor för att 
säkra tillgänglighet. Planteringar, regntunnor, 
klängväxter, buskar och trädval bidrar till både 
sociala och ekologiska värden. Gården är väl 
solbelyst och här finns platser för sol men även 
skugga. 

Mot gården kan byggnader och uthus formas 
med stor frihetsgrad - livfullt och informellt med 
uteplatser, balkonger, bodar och planteringar. 
Komplementbyggnader kan förses med grönska 
exempelvis genom klätterväxter, spaljerande 
träd eller gröna tak. 

På gården är det enkelt att ställa ifrån sig cykeln, 
och här återfinns parkeringar för olika typer av 
cyklar. 

Det finns en tydlig struktur – där det offentliga 
rummet slutar tar det privata ta vid för att skapa 
en ökad förståelse för skötselansvar men även 
för att skapa trygghet och orienterbarhet. Mot 
naturmarken och mikroparken är detta extra 
viktigt och betonas genom bland annat häckar 
och staket. 

Småstadskaraktären ges och förstärks av staket 
och plank. 

bostadsgårdar, Tübingen, Tyskland,  Källa: Jan Rydén

bostadsgård plan  

referens cykelförråd,  Källa: Jan Rydéngårdshus, Mariefred,  Källa: Jan Rydén
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Alsike Nord Etapp A 2019-09-16Halvmånsformade hus

Alsike Nord Etapp A 17/10/2019Skolgatan

Möjlig bebyggelse

1. halvmåneformade hus perspektiv från norr
Kring parken i norr möjliggörs för ett halvmåneformat motiv bestående av radhus placerade i en obruten båge med 
ett sammanhängande sadeltak som förstärker den organiska byggnadsvolymen. Det bågformade motiven står i 
kontrast till den strikta rektangulära for men som omringar parken.

halvmåneformade hus  plan

2. perspektiv av lågfartsgata från skoltomten i söder
Gatan som löper vinkelrätt norrut från den nya skolan i områdets södra kant flankeras av symmetriska 
byggnader med kungsbalkong på översta våningen. Byggnaderna har alla markerade hörn med gavel-
motiv som tillsammans med en generös förgårdsmark på båda sidorna hjälper till att rama in och defi-
niera ett nytt omslutande gaturum. Detta är en gata som blir en ”plats”. Det nya rummet ger möjlighet 
till individuell utformning av förgårdsmark för att skapa mer intima miljöer i ett storskaligt stadsmotiv. 
Med fler entréer mot gatan kommer förgårdsmarken befolkas mer än om det bara blir ett fåtal portar.

Lågfartsgata  plan

1

2
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tvåvåningsradhus i trä, Köpenhamn,   Källa: Planenheten, Knivsta kommun tvåvåningsradhus i tegel, Poundbury, Storbritannien, 
Källa: Jan Rydén

trevåningsradhus i tegel, Köpenhamn,   Källa: Planenheten, Knivsta kommun

flerfamiljhus i fyra våningar med kungsbalkong, Danderydsgatan, Stockholm 
Källa: Jan Rydén

flerfamiljhus i tre våningar, falugatan, Stockholm,   Källa: Jan Rydén
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Höjder och våningsantal

Alsike Nord Etapp A 10/09/2019byggnadshöjder
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Trevåningshus med inredd vind.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd är reglerad för att sänka
intrycket av höjd mot gata men samtidigt möjliggöra
inrättandet av inredd vind med mansardtak eller sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket
av höjd mot gata. Översta våningen indragen minst 2
meter i förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Trevåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med sadeltak.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med mansardtak eller sadeltak.

Trevåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot gata.
Översta våningen indragen minst 2 meter i förhållande till
underliggande våningars fasadliv.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd mot
gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd vind med
sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot
gata. Översta våningen indragen minst 2 meter i
förhållande till underliggande våningars fasadliv.
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Trevåningshus med inredd vind.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd är reglerad för att sänka
intrycket av höjd mot gata men samtidigt möjliggöra
inrättandet av inredd vind med mansardtak eller sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket
av höjd mot gata. Översta våningen indragen minst 2
meter i förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Trevåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med sadeltak.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med mansardtak eller sadeltak.

Trevåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot gata.
Översta våningen indragen minst 2 meter i förhållande till
underliggande våningars fasadliv.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd mot
gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd vind med
sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot
gata. Översta våningen indragen minst 2 meter i
förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Alsike Nord Etapp A 10/09/2019byggnadshöjder

3,
50

0

12
,4

00

18
,4

00

5,
00

0

13
,9

00

19
,9

00

45°

45°

1500

1500

3,
00

0

8,
10

0

14
,1

00

3,
00

0

14
,1

00

8,
10

0

45° 45°

1500 1500

5,
00

0

13
,9

00

19
,9

00

3,
00

0

8,
10

0

14
,1

00

3,
50

0

18
,4

00

12
,4

00

45°

45°

45°
1500

1500

1500

Trevåningshus med inredd vind.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd är reglerad för att sänka
intrycket av höjd mot gata men samtidigt möjliggöra
inrättandet av inredd vind med mansardtak eller sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket
av höjd mot gata. Översta våningen indragen minst 2
meter i förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Trevåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med sadeltak.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med mansardtak eller sadeltak.

Trevåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot gata.
Översta våningen indragen minst 2 meter i förhållande till
underliggande våningars fasadliv.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd mot
gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd vind med
sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot
gata. Översta våningen indragen minst 2 meter i
förhållande till underliggande våningars fasadliv.
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Trevåningshus med inredd vind.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd är reglerad för att sänka
intrycket av höjd mot gata men samtidigt möjliggöra
inrättandet av inredd vind med mansardtak eller sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket
av höjd mot gata. Översta våningen indragen minst 2
meter i förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Trevåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med sadeltak.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med mansardtak eller sadeltak.

Trevåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot gata.
Översta våningen indragen minst 2 meter i förhållande till
underliggande våningars fasadliv.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd mot
gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd vind med
sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot
gata. Översta våningen indragen minst 2 meter i
förhållande till underliggande våningars fasadliv.
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Trevåningshus med inredd vind.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd är reglerad för att sänka
intrycket av höjd mot gata men samtidigt möjliggöra
inrättandet av inredd vind med mansardtak eller sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket
av höjd mot gata. Översta våningen indragen minst 2
meter i förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Trevåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med sadeltak.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med mansardtak eller sadeltak.

Trevåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot gata.
Översta våningen indragen minst 2 meter i förhållande till
underliggande våningars fasadliv.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd mot
gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd vind med
sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot
gata. Översta våningen indragen minst 2 meter i
förhållande till underliggande våningars fasadliv.
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Trevåningshus med inredd vind.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd är reglerad för att sänka
intrycket av höjd mot gata men samtidigt möjliggöra
inrättandet av inredd vind med mansardtak eller sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket
av höjd mot gata. Översta våningen indragen minst 2
meter i förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Trevåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med sadeltak.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med mansardtak eller sadeltak.

Trevåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot gata.
Översta våningen indragen minst 2 meter i förhållande till
underliggande våningars fasadliv.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd mot
gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd vind med
sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot
gata. Översta våningen indragen minst 2 meter i
förhållande till underliggande våningars fasadliv.
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Trevåningshus med inredd vind.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd är reglerad för att sänka
intrycket av höjd mot gata men samtidigt möjliggöra
inrättandet av inredd vind med mansardtak eller sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket
av höjd mot gata. Översta våningen indragen minst 2
meter i förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Trevåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med sadeltak.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med mansardtak eller sadeltak.

Trevåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot gata.
Översta våningen indragen minst 2 meter i förhållande till
underliggande våningars fasadliv.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd mot
gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd vind med
sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot
gata. Översta våningen indragen minst 2 meter i
förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande 
avmezzaninvåning. Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket 
av höjd mot gata. Översta våningen indragen minst 2 meter i 
förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Trevåningshus med inredd vind
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd är reglerad för att sänka
intrycket av höjd mot gata men samtidigt möjliggöra
inrättandet av inredd vind med mansardtak.

Tvåvåningshus med inredd vind
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med mansardtak.

Tvåvåningshus med inredd vind
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inre-
dd vind med sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot
gata. Översta våningen indragen minst 2 meter i
förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Trevåningshus med inredd vind
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inre-
dd vind med sadeltak.

Trevåningshus med kungsbalkong mot gata
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot 
gata. Översta våningen indragen minst 2 meter i förhål-
lande till underliggande våningars fasadliv.

Höjder är kopplat till våningsantal där de mer 
urbana kvarteren mot huvudgatan in väst är 
fyravåningar medan de lägre kvarteren i norr och 
öster har max trevåningar. 

I vissa kvarter krävs ett 2m indrag av översta 
våningsplanet för fasad mot allmän plats. Denna 
bestämmelse har syftet att minska intrycket 
av byggnadshöjden för fotgängare och skapa 
en mer småskalig bebyggelse. Detta gäller för 
bebyggelse i kvarter 1–4 längs gatan som löper 
norrut från skoltomten i söder. 

För kvarter 1-4 regleras även sockelhöjd på 
minst 3.5m fritt mellan bjälklag för att möjliggöra 
lokaler och kommersiell verksamhet i bottenvå-
ningen. 

Följande höjdregler gäller för området: 

Totalhöjd 25m

4 våningar -  5m sockelvåningshöjd
Nockhöjd – 19.9m
Byggnadshöjd mot gata – 13.9m

4 våningar - 3.5m sockelvåningshöjd
Nockhöjd – 18.4m
Byggnadshöjd mot gata – 12.4m

3 våningar med inredd vind - 5m 
sockelvåningshöjd
Nockhöjd – 19.9m
Byggnadshöjd mot gata – 13.9m

3 våningar med inredd vind
Nockhöjd – 18.4m
Byggnadshöjd mot gata – 12.4m

3 våningar med kungsbalkong mot gata
Nockhöjd – 14.1m
Byggnadshöjd mot gata – 8.1m

2 våningar med inredd vind
Nockhöjd – 14.1m
Byggnadshöjd mot gata – 8.1m
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Parkering och mobilitet

Alsike Nord Etapp A 13/11/2019Garage sektion 1:200
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Alsike Nord Etapp A 13/11/2019Garage planer 1:1000

145 pp

referens cykelförråd, Köpenhamn 
Källa: Planenheten, Knivsta kommun

sektion genom parkeringshus  kvarter 4 skala 1:200 A3förslaget parkeringshus under kvarter 4

entréplan parkeringshus kvarter 4 skala 1:1000 A3 bostadsgård ovenpå parkeringshus kvarter 4 skala 1:1000 A3

I stadsdelen är fotgängare och cyklister det pri-
oriterade trafikslaget. Bilen har tillträde överallt, 
men på de gående och cyklandes villkor. 

Boendeparkering för bilar anordnas på kvar-
tersmark i mobilitetshus och garage inom 
stadsdelen, samt på tillfällig markparkering i 
detaljplaneområdets gräns. Mobilitetshus och 
parkeringar gestaltas för att passa väl i den 
bebyggda miljön. Parkeringar kan samlokaliseras 
med verksamhetslokaler, mobilitetstjänster och 
bostäder. 

Parkeringen byggs för framtida flexibilitet vad 
gäller användning: genom takhöjden 2,4m. Bjäl-
klaget mellan våningar kan potentiellt tas bort 

Bilparkering, Kv Wahrenberg, Stockholm
kombination av parkeringshus inklätt i bostäder, grön 
upphöjd gård samt verksamhetslokaler i levande 
bottenvåning.  Källa: Jan Rydén

för att skapa verksamhetslokaler av p-ytorna.

I stadsdelen är det enkelt att ställa ifrån sig cy-
keln för såväl boende och besökare.  Byggnaden 
och gården är formad för att förenkla och gynna 
användningen av cykel. Cykelparkeringar är ord-
nade i anslutning till entréer och målpunkter. En 
anpassad andel av cykelparkeringen ska möjlig-
göra uppställning av lastcyklar och cykelkärror.
Parkeringsplatser möjliggör laddning av elfordon 
såväl bil som cykel. 

Mobilitetshus

Ett parkeringshus har placerats under kvarter 
4. Huset är i två våningar och rymmer totalt 145 
parkeringsplatser. Den höga våningshöjden i 
entréplan ger möjlighet för inredning av både 
kommersiella lokaler och mezzaninlägenheter. 
Detta motverkar en inaktiv fasad mot gatan. 
Bostadsgården har placerats ovanpå parkerings-
huset i form av ett grönt tak som ger möjlighet till 
plantering av växter och små träd.
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Alsike Nord Etapp A 13/11/2019Garage sektion kv 14  1:200
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sektion genom parkeringshus  skala 1:200 A3

entréplan parkeringshus  skala 1:1000 A3 bostadsgård ovenpå parkeringshus  skala 1:1000 A3

förslaget parkeringshus under kvarter 14

Ytterligare ett parkeringshus har placerats under 
kvarter 14. Huset är i två våningar och rymmer 
totalt 186 parkeringsplatser. In och utfart till 
parkeringshuset sker från huvudgatan. 

Mobilitetshus och parkeringar gestaltas för att 
passa väl i den bebyggda miljön bland annat 
genom val av fasadmaterial och välutformad 
förgårdsmark. 

För parkeringshusens fasader bör trä eller 
tegel användas som fasadmaterial. Träfasader 
hjälper till att skapa en mjukare upplevelse av 
bebyggelsen för de gående och med tiden nöts 
det organiska materialet av väder och vind och 
skapar ett fint och levande uttryck. Tegel som fa-
sadmaterial används fördelaktigt i olika förband, 
färger och mönstersättning. Detta skapar en 
subtil variation i fasaderna och motverkar en kall 
och monoton upplevelse. 

Förgårdsmark kring parkeringshusen planteras 
med träd och buskar. Sittplatser och trappor 
till bostadsgården ovanför hjälper till att skapa 
aktivitet i fasadlivet och bryter också upp långa 
väggpartier. 
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Skoltomten

A L S I K E  N O R D  E 2 ,  T O M T U T R E D N I N G A R B E T S M A T E R I A L 
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6

Skola
INPLACERINGSSKISS

Utgångspunkter;
- All angöring (gång, cykel, bil, tung trafik) sker från lokalgata i norr.
- Angöring för gång och cykel ska separeras från biltrafik, sopbil och inlastning.
- Handikapparkering ska kunna ordnas max 25 m från skolans och sporthallens entréer.
- För tillgänglighet, för att begränsa schaktning/sprängning samt bevara värdefull natur -
mark placeras byggnader på den centrala relativt plana delen av tomten.
- Rörelser från skolans entré till tomtens östra och västra delar ska ske utan att korsa 
angöring för bil och tung trafik.

Parkeringsytorna i skissen är dimensionerade efter skola med 630 elever.

Utformning enligt skiss ger en friyta om 22,8 kvm/elev vid skola med 630 elever. Vid 
skola med 420 elever blir friyta ca 35 kvm/elev.
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Sektioner
SKOLTOMT 1

A

A

B
B

C

C

D

D

E
E

Skoltomt 1

Skoltomt 2

Sporthall

SPORTHALLEN sektion E-E

SPORTHALLEN sektion D-D

SKOLTOMT 2 Sektion C-C

SKOLTOMT 1 Sektion B-B

SKOLTOMT 1 Sektion A-A

Berg i dagen, 
branta lutningar

Berg i dagen

Adolfsbergs-
skolan

Bef. ParkeringBerg i dagen

Dagvattendamm

Berg i dagen, 
branta lutningar
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SPORTHALLEN sektion E-E

SPORTHALLEN sektion D-D

SKOLTOMT 2 Sektion C-C

SKOLTOMT 1 Sektion B-B

SKOLTOMT 1 Sektion A-A

Berg i dagen, 
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Adolfsbergs-
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Bef. ParkeringBerg i dagen
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Sektioner
SKOLTOMT 1

A

A

B
B

Skoltomt 1

SKOLTOMT 2 Sektion C-C

SKOLTOMT 1 Sektion B-B

SKOLTOMT 1 Sektion A-A

Berg i dagen, 
branta lutningar

Berg i dagen, 
branta lutningar

Skoltomten rymmer en större skola för ca 600 
elever och idrottshall alternativt en mindre skola 
med plats för förskola i skolbyggnaden samt en 
idrottshall. Byggnaderna placeras för att skapa 
en god anslutning till lokalgatan och till angö-
ringen. Utemiljöer skapas med förutsättningar 
för aktiv lek, lugn lek, återhämtning och pedago-
gisk verksamhet. På gården finns generöst med 
belysning, gärna lekfullt. I den mån det är möjligt 
bevaras uppväxta träd på tomten. Det är enkelt 
att ta sig från skoltomten till naturmarken i öster 
för utomhuspedagogik. 

Till skolan är det också enkelt att röra sig till fots 
och cykel, och goda parkeringsmöjligheter finns 
för cyklar. Parkeringsbehovet uppfylls inom fast-
igheten. Inlastning och sophantering ska döljas 
bakom väl gestaltade plank, häckar eller andra 
vegetationsridåer, alternativt bakom fasad. 

skoltomten planskiss,   källa  White Arkitekter

sektion AA,   källa  White Arkitekter

sektion BB,   källa  White Arkitekter
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Solstudier

20 Mars 09:00

20 Juni 09:00

20 Mars 12:00

20 Juni 12:00

20 Mars 15:00

20 Juni 15:00 20 Juni 18:00
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Alsike Nord Etapp 2

Spridd AB
Åsögatan 169
116 32 Stockholm
Telefon +46 8 673 03 80
info @spridd.se
www.spridd.se
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  Kommunstyrelsen 

 
PROTOKOLL 14 (23)  
Sammanträdesdatum  
2020-09-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 156   Dnr: KS-2020/653 
 

Detaljplan Alsike Nord etapp 2b  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för Alsike Nord etapp 2b.  

Reservationer 
Oscar Hahne (KD) reserverar sig mot beslutet.  
Johan Helenius (SD) reserverar sig mot beslutet (protokollsbilaga 1).   

Yrkanden 
Oscar Hahne (KD) yrkar att ärendet ska återremitteras till dess planen kan harmoniseras 
med fullmäktiges beslut om omförhandling av fyrspårsavtalet. 
Boo Östberg (C), Claes Litsner (S), Lotta Wiström (L), Lennart Lundberg (KNU), och Peter 
Evansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  
Thor Övrelid (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut men påpekar att den version 
av planbeskrivningen som skickats till kommunstyrelsen inte blivit ändrad efter beslutet i 
samhällsutvecklingsnämnden. I den korrekta versionen ska följande stycke på sid 2 strykas: 
”Sporthallen kommer inte att innehålla några läktare, varpå större arrangemang inte är 
aktuella här.” Detta framgår också av beslutet från samhällsutvecklingsnämnden.  

Propositionsordning 
Ordföranden genomför en teknikfunktionskontroll för att se att alla beslutande kan delta i 
beslutet.  
Därefter frågar ordföranden om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag, och finner att 
kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag.  
Slutligen ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Alsike Nord etapp 2b möjliggör för ny bebyggelse i form av skol- och idrottsanläggning samt 
parkmark för dagvattenhantering och rekreation. En del av detaljplanen syftar också till att 
möjliggöra för småskalig bebyggelse med 50-60 nya bostäder. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-08-31 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden 
Plankarta  
Planbeskrivning 
 
Arbetsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
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  Kommunstyrelsen 

 
PROTOKOLL 15 (23)  
Sammanträdesdatum  
2020-09-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Sara Andersson, planarkitekt, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
Ajournering 
Ordföranden ajournerar sammanträdet i tio minuter under ärendet. Efter ajourneringen 
genomförs en teknikfunktionskontroll.  
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Handläggare 
Sara Andersson 

Tjänsteskrivelse 
     2020-08-31 

Diarienummer 
KS-2020/653 

   
 

Kommunstyrelsen  

Detaljplan Alsike Nord etapp 2b 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för Alsike Nord etapp 2b.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Alsike Nord etapp 2b möjliggör för ny bebyggelse i form av skol- och idrottsanläggning samt 
parkmark för dagvattenhantering och rekreation. En del av detaljplanen syftar också till att 
möjliggöra för småskalig bebyggelse med 50-60 nya bostäder. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 augusti 2014 att uppdra åt bygg- och miljönämnden att 
påbörja detaljplanearbete för Alsike Nord etapp 2 (Utdrag ur protokoll KS-2014/941).  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2017 att godkänna avtalet om större 
exploateringar i Alsike och Nydal i Knivsta kommun, Avtal avseende bostadsbyggande i 
Alsike, Nydal och ”Nysala” i Knivsta kommun, samt tillhörande promemoria (KS-2017/782). 
Avtalet innebär att kommunen ska möjliggöra sammanlagt 15 000 nya bostäder till år 2057. 
Avtalet undertecknades efter beslutet i kommunfullmäktige av Knivsta kommun, Region 
Uppsala och Staten.  
 
Detaljplanen utgår från avtalet som ligger till grund för avtalsparternas vilja till att medverka 
för ett ökat bostadsbyggande och en hållbar stadsutveckling. Åtgärden avser utbyggnad av 
järnvägen till fyra spår mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm samt en ny 
tågstation i Alsike. Region Uppsala tillsammans med kommunen åtar sig att tillse att det finns 
goda gång- och cykelvägar samt en ny trafikplats för anslutning till E4:an som bland annat 
ska försörja Alsike.  
 
Planförslaget 
Syftet med detaljplanen, Alsike Nord etapp 2b, är att möjliggöra för ny bebyggelse i form av 
skol- och idrottsanläggning samt parkmark för dagvattenhantering och rekreation. En del av 
detaljplanen syftar också till att möjliggöra för småskalig bostadsbebyggelse. 
 
Planområdet har en areal på cirka 3,5 hektar. 
Planområdet omfattas till större delen av fastigheten 
Vrå 1:150 som ägs av Alsike Fastighets AB 
(Alsikebolaget). En mindre del av planområdet 
omfattas av fastighet Vrå 1:4 som ägs av Alsike 
vägförening samt Vrå 1:137 som ägs av kommunen. 
 
 
Planområdet täcks inte av några tidigare framtagna detaljplaner. 
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Landskapet består av ett öppet markområde som är flackt till måttligt kuperat. Inom 
planområdet finns en nyligen anlagd idrottsplats samt en dagvattendamm. 
 
Detaljplanen reglerar bebyggelsens omfattning och placering av byggnadsvolymer. 
Bostadsbebyggelsen ska till minst hälften utgöras av radhus, parhus och/eller kedjehus. 
Bebyggelsen ska utformas och placeras på ett omsorgsfullt sätt för att skapa dynamik och 
orienterbarhet. Bostadsbebyggelsens tak ska utföras som sadeltak och/eller mansardtak. 
Platta tak eller pulpettak är endast tillåtet på komplementbyggnader. Sedumtak välkomnas. 
Installationer och funktioner på tak ska integreras väl i taklandskapet.    
 
En sporthall, med en byggnadsarea på upp till 2000 kvm, planeras i den västra delen av 
planområdet. Sporthallen är i första hand tänkt att användas som idrottshall för elever på 
Adolfbergsskolan. Under kvällar och helger kan lokalen komma att nyttjas av mindre 
sportträningar/matcher. Sporthallen ligger med sin placering i nära anslutning till skolan och 
det finns en befintlig gång- och cykelbanan, som när sporthallen är utbyggd, kommer att 
sammanväva byggnaderna.  
 
Sporthallen ska ha en tydlig, tillgänglighetsanpassad och god utformad entré, orienterad mot 
intilliggande gata. Entrén ska kantas av planteringar. Byggnadens samtliga fasader ska 
omgärdas av god belysning. Sporthallen ska utformas på sådant sätt att den samspelar med 
intilliggande Adolfbergsskolan. Installationer och funktioner på tak ska integreras väl i 
taklandskapet.  
 
Den nyanlagda dagvattendammen centralt i planområdet kommer att kvarstå i och med 
upprättande av detaljplan. Detsamma gäller även för den nyanlagda idrottsytan i norr. 
Området med gamla tallar planläggs som natur.  
 
En utbyggnad enligt planförslaget bedöms vara förenligt med den gällande översiktsplanen 
för Knivsta och Alsike. Förslag till detaljplan genomförs med normalt planförfarande enligt 
plan- och bygglagen (PBL 2010:900).  
 
Samtliga utredningar som tillhör detaljplanen finns att läsa på kommunens hemsida: 
https://knivsta.se/bygga-bo-och-miljo/detaljplaner-och-program/pagaende-detaljplaner/alsike-
nord-etapp-2b-del-av-vra-1150  
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Kostnaderna för genomförandet av detaljplanen regleras i ett exploateringsavtal. Kommunen 
kommer i framtiden bära kostnader vad gäller drift av allmän platsmark.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-08-31 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden 
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Plankarta  
Planbeskrivning 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planenheten 
Kommunfullmäktige 
 

 
 

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

När detaljplanen vinner laga kraft kan den byggas ut och området utvecklas därmed.  
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

Barn har beretts tillfälle på samma sätt som vuxna genom att planhandlingar ställts ut på 
samråd och granskning. Dessa händelser har kungjorts på kommunens anslagstavla samt i 
UNT och Knivstabygden. En tidig medborgardialog har även hållits där barn och ungdomar 
varit välkomna att delta.  
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 







Detaljplan för

Planarkitekt

Beslutsdatum Instans

Planchef

Knivsta kommun, Uppsala län

Till planen hör:
Planprogram
Planbeskrivning
Illustrationsplan

Fastighetsförteckning

Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Grundkarta
Bullerutredning

Miljöteknisk utredning
Dagvattenutredning

Geoteknisk utredning

1:1 4790 10050 Meter

Samråd

Skala

Godkännande
Alsike

Sara Andersson

2020-08-31 

Moa Odin

Antagandehandling

SUN2018-09-24

KF
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INLEDNING 

Handlingar 
Till förslaget hör: 

 Planbeskrivning 
 Plankarta med bestämmelser 

 
Övriga handlingar:  

 Fastighetsförteckning, Vesterlins, 2020-04-23 
 Dagvattenutredning, Ramböll, 2020-04-17 
 Dagvattenutredning, Bilaga 1. Avvattningsplan, Ramböll, 2020-04-14 
 PM Övergripande dagvattenhantering för Alsike Nord, Knivsta kommun, 2019-12-18 
 Bullerutredning, Akustikkonsulten, 2020-02-18 
 Projekterings PM geoteknik, WSP, 2020-03-06 
 Markteknisk undersökningsrapport, WSP, 2020-03-06 
 Riskutredning avseende transporter av farligt gods på Ostkustbanan, Ramböll, 2018-01-08 

 
Planprocessen  
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva om ett förslag till 
markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. 
Under samråd och granskning ges möjlighet för sakägare, myndigheter och andra berörda att inkomma 
med synpunkter.  
 
Läshänvisningar  
En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning. Plankartan är den handling som är 
juridiskt bindande och anger vad som till exempel ska vara allmän plats, kvartersmark, hur 
bebyggelsen ska regleras. Plankartan ligger till grund för kommande bygglovsprövning. 
Planbeskrivningens syfte är att beskriva områdets förutsättningar och de förändringar som planen 
innebär. Planbeskrivningen ska vara ett stöd för att kunna tolka plankartan, plan- och bygglagen (PBL) 
4 kap 30-31 §.  
 
Bakgrund och tidigare ställningstaganden 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 augusti 2014 att uppdra åt bygg- och miljönämnden att påbörja 
detaljplanearbete för Alsike Nord etapp 2 (Protokoll KS-2014/941). Efter beslut om detaljplanearbetet 
har en ny nämnd bildats, samhällsutvecklingsnämnden, där detaljplaner är en del av nämndens 
ansvarsområde. Förslag till detaljplan genomförs med normalt planförfarande enligt plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900).  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2017 att godkänna avtalet om större exploateringar i 
Alsike och Nydal i Knivsta kommun, Avtal avseende bostadsbyggande i Alsike, Nydal och ”Nysala” i 
Knivsta kommun, samt tillhörande promemoria (KS-2017/782). Avtalet innebär att kommunen ska 
möjliggöra för sammanlagt 15 000 nya bostäder till år 2057. Avtalet undertecknades efter beslutet i 
kommunfullmäktige av Knivsta kommun, Region Uppsala och Staten.  
 
Detaljplanen utgår från avtalet som ligger till grund för avtalsparternas vilja till att medverka för ett 
ökat bostadsbyggande och en hållbar stadsutveckling. Åtgärden avser utbyggnad av järnvägen till fyra 
spår mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm samt en ny tågstation i Alsike. Region 
Uppsala åtar sig att tillse att det finns goda gång- och cykelvägar samt en ny trafikplats för anslutning 
till E4:an som bland annat ska försörja Alsike. 
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Medborgardialog  
En första medborgardialog om Alsikes framtida utveckling genomfördes den 9 juni 2018 vid 
Lustigkulla förskola i Alsike. Allt material som inkom under dialogtillfället har sammanställts i sin 
helhet och strukturerats. Materialet har redovisats för ledande politiker i samhällsutvecklingsnämnden 
den 27 augusti 2018. Nämnden har även tagit del av samtliga kommentarer och kartor. 
 
Efter dialogtillfället har det inkomna materialet analyserats. Analysen visar att frågor som rör ungas 
livsmiljö, gång-, cykel- och kollektivtrafik, mötesplatser, natur, grönytor, folkhälsa och rekreation, 
samt service är av särskilt intresse för de som medverkade i dialogen. 
 
När detaljplanen för Alsike nord etapp 2 ställdes ut för samråd bjöd kommunen in till en fortsatt dialog 
den 5 november 2018 i Brännkärrskolan. Dialogtillfället utformades utefter inkomna synpunkter från 
den tidigare dialogen.  
 
Allt material som inkom under det andra dialogtillfället har sammanställts i sin helhet och 
strukturerats. Materialet visar bland annat att frågor som berör arkitektur, våningsantal, parkeringar 
och natur var av intresse.  
 
Materialet har redovisats för ledande politiker i samhällsutvecklingsnämnden den 11 mars 2019.  
 
Syfte och huvuddrag  
Syftet med detaljplanen för Alsike Nord etapp 2b är att möjliggöra bebyggelse i form av skol- och 
idrottsanläggning samt parkmark för dagvattenhantering och rekreation. En del av detaljplanen syftar 
också till att möjliggöra för småskalig bostadsbebyggelse.  

MILJÖBALKEN (MB) 

Miljöbalken 3, 4 och 5 kapitel  
Planförslaget strider inte mot miljöbalkens allmänna mål, hänsynsregler eller dess grundläggande 
bestämmelser för hushållning med mark och vatten. Planen strider inte heller mot några riksintressen 
eller miljökvalitetsnormer. Området omfattas inte av strandskydd.  
 
Miljöbalken 6 kapitel  
Behovsbedömning  
Enligt PBL 4:34 ska bestämmelserna i Miljöbalken 6:11–6:18 och 6:22 tillämpas om genomförande av 
en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (EU-direktiv 2001/42 EG). Vid en 
betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning av planen göras under vars process en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram. För att kommunen ska kunna ta ställning till om en detaljplan 
medför en betydande miljöpåverkan eller inte, görs en behovsbedömning utifrån förordningen 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. 
 
Ställningstagande 
En behovsbedömning, daterad 2016-03-21, har gjorts för denna detaljplan. Slutsatsen i 
behovsbedömningen är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan betydande 
miljöpåverkan att någon miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver 
upprättas. Kommunen har samrått om behovsbedömning med Länsstyrelsen, som i sitt yttrande 2016-
04-05 delar kommunens uppfattning.   
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRSLAG OCH KONSEKVENSER 

Plandata 
Geografiskt läge 
Detaljplaneområdet för Alsike Nord etapp 2b är beläget i 
Alsike tätort, cirka 4 kilometer norr om Knivsta tätort. 
 
Planområdet ligger i nära anslutning till väg 1051 
(Björkkällevägen) som har kopplingar mot Uppsala i norr 
och Knivsta tätort i söder.  

                                  Bild 1. Planområde med fastighetsbeteckning.                                        
                                 

Areal 
Planområdet omfattar en yta på cirka 3,5 hektar.  
           
Markägoförhållanden 
Planområdet omfattas till större delen av fastigheten Vrå 1:150 som ägs av Alsike Fastighets AB 
(Alsikebolaget). En mindre del av planområdet omfattas av fastighet Vrå 1:4 som ägs av Alsike 
vägförening samt Vrå 1:137 som ägs av kommunen. 
 
Detaljplaner 
Planområdet täcks inte av några tidigare framtagna detaljplaner.   
 
I nära anslutning till planområdet ligger den trafikinriktade detaljplanen 838 P Alsike Bro, antagen 
1994. Detaljplanen togs fram i syfte att bygga om Björkkällevägen till en planskild korsning med bro 
över järnvägen. I öst angränsar planområdet till detaljplan Alsike Nord Etapp 1, antagen 2013, där 
marken har planlagts med bostäder och kommunal service. I norr angränsar planområdet till detaljplan 
Vrå 1:150 Idrotts- och aktivitetshus, antagen 2018. 
 

 
Bild 2. Ortofoto med planområdesgränsen markerad med orange linje. 
 
Planprogram 
Något planprogram har inte upprättats för detaljplaneområdet.  
 
Översiktsplan 
Av Översiktsplan 2017 mot år 2035 med utblick mot 2050, Knivsta kommun framgår att Alsike är ett 
prioriterat utvecklingsområde för ny bebyggelse med en blandning av olika hustyper. En högre täthet 
av bebyggelse ska planeras längs viktiga stråk, exempelvis längs Brunnbyvägen och Björkkällevägen. 
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Nytt gatunät i Alsike ska integreras med befintliga strukturer, detsamma gäller infrastrukturen för 
gående och cyklister. Nya områden i Alsike ska ha stadsmässig karaktär, vara täta och ska även 
utgöras av bebyggelse med olika höjder och olika arkitektoniska uttryck. För att skapa en 
sammanhållen stad ska ny bebyggelse med nya kvarter kanta viktiga gator, rama in dem, skydda från 
trafikbuller och skapa tydlighet och riktning. 
 
En utbyggnad enligt planförslaget bedöms vara förenligt med kommunens gällande översiktsplan. 
                                                                           
Landskaps- och stadsbild 
Förutsättningar 
Landskapet består av ett öppet markområde. Området är flackt till måttligt kuperat med ett tunt 
moräntäcke på den underliggande berggrunden.  
 
Topografin i området varierar. Högsta punkt återfinns i norr på cirka +33 och lägsta punkt invid 
utloppet till Pinglaström där marknivån är cirka +20.5 (RH 2000).  
 
Inom planområdet finns en nyligen anlagd idrottsplats samt en dagvattendamm. 
 

   
 Bild 3. Foton tagna över planområdet. Källa: Knivsta kommun. 
 
Förslag och konsekvenser 
Med den föreslagna exploateringen och markanvändningen kommer landskapsbilden påverkas 
måttligt.  
 
Bostadsbebyggelse 
Förutsättningar 
Vid tidpunkt för planläggningen finns ingen bebyggelse inom planområdet. I norr angränsar 
Adolfsbergskolan och i söder återfinns bebyggelse i form av enbostadshus.  
 
Förslag och konsekvenser 
Detaljplanen möjliggör för etablering av cirka 40-60 bostäder. 
 
Byggnadsvolymer och placering 
Bostadsbebyggelsen ska till minst hälften utgöras av radhus, parhus och/eller kedjehus. Bebyggelsen 
ska utformas och placeras på ett omsorgsfullt sätt för att skapa dynamik och orienterbarhet. Inom 
användningsområdet för bostäder anges en högsta nockhöjd om 10,5 meter för huvudbyggnader. 
Nockhöjden ger utrymme för bebyggelse i två till tre våningar. För komplementbyggnader anges en 
högsta byggnadshöjd om 3,5 meter.  
      
Huvudbyggnader längs lokalgatan ska placeras minst 4,5 meter från användningsområde GATA. En 
placeringsbestämmelse på 4,5 meter ger utrymme för bland annat grönska mellan gata och husfasad. 
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Komplementbyggnader i form av garage/uthus eller liknande ska placeras minst 1,5 meter från 
tomtgräns mot granne alternativt sammanbyggas i tomtgräns.  
 
Inom användningsområdet för bostäder får byggnadsarean som mest uppta 30 % av markytan. 
Komplementbyggnader räknas inte som en del av byggnadsarean. Exploateringsgraden säkerställs i 
tillhörande plankarta och används för att tillgodose en god dagvattenhantering på kvartersmark.  
 
Den prickade marken som återges i plankartan är reserverad mark för ledningsdragning. På den 
prickade marken får byggnad inte uppföras.  
 
Inom användningsområdet för bostäder får marken inte underbyggas med källare och garage. 
 
Fasadutformning 
Bebyggelsen bör färgsättas i varma ockratoner för att skapa kontraster under det mörka vinterhalvåret. 
Fasadmaterial som trä och puts får gärna dominera för att samspela med omgivningen.  
 

           
          Bild 4. Referensbilder bostadsbebyggelse. Källa: Knivsta kommun. 
 
Takutformning 
Tak på huvudbyggnader ska utföras som sadeltak och/eller mansardtak. Platta tak eller pulpettak är 
endast tillåtet på komplementbyggnader. Sedumtak välkomnas. Installationer och funktioner på tak 
ska integreras väl i taklandskapet.  
   
Bostadsgårdar och trädgårdar 
Bebyggelsen ska placeras på sådant sätt att de skapar goda ljusförhållanden på den intilliggande 
bostadsgården/trädgården. På kvartersmarken ska utrymme ges för grönska och cykelparkeringar i 
nära anslutning till entréer. Vid nybyggnation av villor/radhus ska postlådan placeras i en lådsamling 
vid infarten till området. I flerfamiljshus ska postfack samlas i entréplan. 
 
Som skydd mot störningar ska minst en balkong/uteplats till varje bostad alternativt en gemensam 
uteplats i anslutning till bostäderna utföras så att de utsätts för högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 
högst 70 dBA maximal ljudnivå.  
 
Planbestämmelser i tillhörande plankarta 
 
B Bestämmelsen B möjliggör bebyggelse med bostadsändamål i samtliga våningar. Även 

bostadskomplement ingår i användningen. 
 
p1 Bestämmelsen p1 innebär att huvudbyggnader ska placeras minst 4,5 meter från intilliggande 

lokalgata, som i plankartan är benämnd GATA.  
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p2 Bestämmelsen p2 innebär att komplementbyggnader ska placeras minst 1,5 meter från 
tomtgräns, alternativt sammanbyggas i tomtgräns. 

 
b1 Bestämmelsen b1 begränsar att marken inte får underbyggas med källare och garage. 
 
e1 Bestämmelsen e1 innebär att marken som möjliggör för bostadsändamål som högst får 

exploateras med en byggnadsarea som utgör 30 % av användningsområdet. Begränsningen ger 
förutsättningar för god dagvattenhantering och god utemiljö för de boende. 
Komplementbyggnader ska inte räknas som en del av byggnadsarean.  

 
f1 Bestämmelsen f1 innebär att minst hälften av bebyggelsen ska utgöras av radhus, parhus 

och/eller kedjehus. Syftet med bestämmelsen är att bibehålla en småskalig karaktär som 
samspelar med omgivningen.  

 
f3 Bestämmelsen f3 innebär att tak på huvudbyggnader ska utformas som sadel och/eller 

mansardtak. Syftet är att skapa ett enhetligt intryck.  
 
u1 Bestämmelsen u1 innebär att marken ska finnas tillgänglig för allmännyttiga underjordiska 

ledningar. Byggnader får inte uppföras på ett u-område.  
 

Bestämmelsen anger en högsta tillåten nockhöjd om 10,5 meter för huvudbyggnader.  
 

Bestämmelsen anger en högsta tillåten byggnadshöjd för komplementbyggnader.  
 

I övrigt ska installationer och funktioner på tak integreras väl i taklandskapet. Syftet med bestämmelsen är att 
skapa ett omsorgsfullt gestaltat och samordnat taklandskap.  
 
Park- och naturmiljö 
Förutsättningar 
Vid tidpunkt för planläggningen finns en nyligen anlagd dagvattendamm centralt i området. Runt om 
dagvattendammen finns planteringar, grusade stigar och en brygga. Planområdets södra del utgörs av 
naturmark bestående av en betad gräsyta, en dunge med unga tallar och ett område med äldre tallar 
och spår av det tidigare brukade landskapet. Här finns också en tillfällig grusplan och en lite mindre 
dagvattendamm. Planområdets norra del utgörs av en mindre idrottsyta. Idrottsytan ger möjlighet till 
idrottsaktiviteter i form av kulstötning, längdhoppsgrop m.m. Området avses fungera som 
utomhusidrottsyta för eleverna på Adolfbergsskolan, men kan även samnyttjas av allmänheten under 
de tider på dygnet då skolan inte bedriver undervisning. 
 
Ca 800 meter från planområdet finns anslutningar till större rekreationsområden.  
 
Strandskydd 
Planområdet omfattas inte av strandskydd. 
 
Biotopskydd 
Intill Lustigkullagatan finns en mindre trädallé i sämre skick. Då detaljplanen möjliggör för en 
breddning av Lustigkullagatan kommer dispens behöva ansökas om för intrång i biotopskyddet. Ny 
allé ska planteras in längs den nya gatans sträckning.  
 
Förslag och konsekvenser 
Den nyanlagda dagvattendammen centralt i planområdet kommer att kvarstå i och med upprättande av 
detaljplan. Detsamma gäller även för den nyanlagda idrottsytan i norr. Området med gamla tallar 
planläggs som natur. 
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Söder om Norra Alängsvägen tillkommer ny parkmark. Denna parkyta är tänkt att bibehålla sin 
nuvarande karaktär och funktion som utlopp från dagvattendammen till Pingla ström.  
 
Planbestämmelser i tillhörande plankarta 
 
PARK  Parkmark med plats för aktivitetsyta, planteringar och dagvattenhantering. 
 
NATUR Naturmark. 
 
dagvatten Marken är i huvudsak avsedd för dagvattendamm. 
 
Offentlig och kommersiell service 
Förutsättningar 
Det finns ingen offentlig och/eller kommersiell service inom planområdet. Intill planområdet i norr  
angränsar Adolfbergsskolan och Lustigkulla förskola. Ca 600 m österut, längs Brunnbyvägen, finns en 
livsmedelsbutik.  
 
Förslag och konsekvenser 
Detaljplanen ger utrymme för ny offentlig service i form skol- och idrottsverksamhet.  
 
Sporthall 
En sporthall, med en byggnadsarea på upp till 2000 kvm, planeras i den västra delen av planområdet. 
Sporthallen är i första hand tänkt att användas som idrottshall för elever på Adolfbergsskolan. 
Sporthallen kommer inte att innehålla några läktare, var på större arrangemang inte är aktuella här. 
Under kvällar och helger kan lokalen komma att nyttjas av mindre sportträningar/matcher. Sporthallen 
ligger med sin placering i nära anslutning till skolan och det finns en befintlig gång- och cykelbanan, 
som när sporthallen är utbyggd, kommer att sammanväva byggnaderna. Längs Brunnbyvägen finns 
ytterligare gång- och cykelbanor som knyter an sporthallen med övriga Alsike. Närmaste busshållplats 
ligger ca 200-250 meter från den planerade sporthallen. 
 
Intill sporthallen planeras det för bil- och cykelparkeringsplatser. I de fall sporthallen nyttjas på tider 
då skolan inte bedriver verksamhet kan även intilliggande skolparkeringar användas.  
 
Sporthallen är inte tänkt att användas för arrangemang som kräver större busslaster. Om behov dock 
skulle uppstå finns möjlighet att anlägga en bussficka längs Brunnbyvägen.  
 
Sporthallen ska ha en tydlig, tillgänglighetsanpassad och god utformad entré, orienterad mot 
intilliggande gata. Entrén ska kantas av planteringar. Byggnadens samtliga fasader ska omgärdas av 
god belysning. Sporthallen ska utformas på sådant sätt att den samspelar med intilliggande 
Adolfbergsskolan. Installationer och funktioner på tak ska integreras väl i taklandskapet. 
 
För att undvika omfattande schaktning och/eller uppfyllnader bör sporthallen uppföras med en 
sutterängvåning. Innan projektering av sporthallen ska grundvattennivåerna i området säkerställas för 
att definiera en lämplig grundläggningsnivå.  
 
Byggrätten begränsas med en högsta nockhöjd om 14 meter och får inte underbyggas med garage.  
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Planbestämmelser i tillhörande plankarta 
 
SR1 Bestämmelsen SR1 innebär en utökad yta för det redan befintliga skolområdet utanför 

planområdet. SR1 ger utrymme för skolverksamhet, idrottsanläggning samt tillkommande 
funktioner som hör till idrottsanläggningen.  

 
e2 Bestämmelsen e2 innebär en största byggnadsarea på 2000 kvm inom användningsområdet.  
 
f2 Bestämmelsen f2 innebär att huvudentrén på den planerade sporthallen ska vara väl utformad 

och markerad för ökad tillgänglighet och välkomnande.  
 
b2 Bestämmelsen b2 innebär att marken inte får underbyggas med garage.  
 
b3 Bulleralstrande installationer ska utformas så att ljudnivån vid skola och bostäder, både inom 

och utom planområdet, inte överskrider Naturvårdsverkets vägledning. 
 
 p1 Bestämmelsen p1 innebär att huvudbyggnader ska placeras minst 4,5 meter från intilliggande 

lokalgata, som i plankartan är benämnd GATA.  
 
 Bestämmelsen anger en högsta tillåten nockhöjd om 14 meter för huvudbyggnader.  
 

I övrigt ska installationer och funktioner på tak integreras väl i taklandskapet. Syftet med bestämmelsen är att 
skapa ett omsorgsfullt gestaltat och samordnat taklandskap.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
                    Bild 5. Illustrationsskiss över ny sporthall. Adolfbergsskolan skymtar till höger. Källa: White. 
 
Gatunät och trafik 
Förutsättningar 
Vid tidpunkt för planläggningen finns gång- och cykelvägar längs med Brunnbyvägen samt söder om 
Adolfsbergsskolan. Gång- och cykelvägnätet som angränsar planområdet leder vidare till övriga 
Alsike samt till Knivsta tätort, via Ar verksamhetsområde. I den södra delen av planområdet, längs 
med Norra Alängsvägen, saknas en separerad gång- och cykelbana.  
 
Kollektivtrafikförvaltningen UL trafikerar Alsike med tre busslinjer längs Brunnbyvägen. Dessa 
förbinder området med Knivsta station och Uppsala centralstation.  
 
Förslag och konsekvenser 
Gatunät 
Lokalgatorna inom planområdet är planlagda med en gatusektion om 12 meter. Inom gatusektionen 
inryms körfält, utrymme för gång- och cykeltrafikanter samt utrymme för dagvattenhantering. 
Lokalgatorna kommer att utformas som lågfartsgator där motorfordonen kör på cyklistens och 
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fotgängarens villkor. Utformningen prioriterar en trygg miljö för barn. Delar av kvartersmarken som 
vetter ut mot Lustigkullagatan och Norra Alängsvägen omfattas av in- och utfartsförbud. 
 
Bilparkering  
Planområdet återfinns i zon 2 enligt gällande parkeringsnorm. För zon 2 gäller 1,0 bilparkeringar per 
100 kvm bruttoarea (BTA).  
 
Om det vid bygglovskedet antagits en ny P-norm ska den nya normen tillämpas inom planområdet.  
 
Lämpligt parkeringstal för sporthallen ska utredas i en fastighetsspecifik utredning innan 
bygglovsprövning. 
 
Cykelparkering 
Cykelparkering på kvartersmark ska anordnas enligt gällande parkeringsnorm (2,5 per 100 kvm 
bruttoarea BTA).  
 
För att cykelanvändning ska kunna spela en viktig roll i Alsike krävs bekväma och funktionella 
cykelparkeringar. Tydliga krav behöver ställas på tillräcklig kapacitet och cykelparkeringars kvalitet 
vad gäller stöldsäkerhet, komfort och utrymme för lådcyklar och cykelkärror liksom enkel laddning av 
elcyklar. För verksamheter ska besöksparkering för cykel anordnas så att efterfrågan vid 
veckomaxtimmen tillgodoses i enlighet med trafikstrategins mål. En projektspecifik bedömning ska 
genomföras om vilket cykelparkeringstal som ska användas vid bygglovsprövning.  
 
Tillgänglighet och trygghetsaspekter 
Planläggningen ska främja en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för 
alla samhällsgrupper, PBL 2 kap. 3§. Ny byggnad för allmänt tillträde ska enligt lag utformas så att 
den är tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar och deras livsvillkor, PBL 8 kap. 1 § och 2 
§. Tillgängligheten i byggnader och på tomter regleras i Plan- och bygglagen(PBL), Plan- och 
byggförordningen(PBF) samt i Boverkets byggregler (BBR) och hanteras vid ansökan om bygglov. 

Vid anläggande av allmänna platser eller andra anläggningar som inte är byggnader gäller Boverkets 
allmänna råd, BFS 2011:5 (om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader). 
Tillsyn över tillgängligheten utförs av kommunen. 

Vid kommande utbyggnad av området ska de allmänna ytorna utformas på sådant sätt att det känns 
tryggt och säkert för människor att visats där. Detta säkerställs bland annat genom god belysning och 
genom lägre planteringar som undviker undanskymda sidor. Dessa åtgärder kan med fördel också 
tillämpas på de privata bostadsgårdarna. Intill sporthallen ska god och välriktad belysning finnas längs 
samtliga fasader. Inom planområdet finns goda förutsättningar att placera gena gång- och cykelvägar 
mellan byggnaderna, vilket också ses ha en god effekt för att uppnå trygghet och förebyggande av 
brott.  

Bostadsbebyggelsen, som med sin placering intill parken och skolgården, tillför trygghet och rörelse i 
närområdet under de timmar då skolan inte bedriver sin verksamhet.  

Parkeringsplatser för rörelsehindrade ska där det krävs kunna ordnas inom 25 meters gångavstånd från 
en tillgänglig och användbar entré till bostadshus och publika lokaler. Parkeringsplatsen ska rymmas 
inom kvartersmark.  
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Barnperspektivet  
Detaljplanen möjliggör för utbyggnad av bostäder samt skol- och idrottsliga anläggningar. Ett 
genomförande av planen kommer därmed att öka närheten till samhällsfunktioner i Alsike och bidra 
till utökad samhällsservice inom närområdet. Planen bidrar även till ökat utbud av närliggande lek- 
och rekreationsmöjligheter. 
 
Området har goda gång- och cykelförbindelser till offentlig service. Det finns dessutom möjlighet att 
gå eller cykla till Knivsta tätort (cirka 4-5 km från planområdet), alternativt ta någon av de passerande 
bussarna mot Knivsta tätort eller Uppsala. Mellan den befintliga Adolfbergsskolan och den nya 
idrottshallen kommer gena gång- och cykelmöjligheter att säkerställas. Samtliga gång- och cykelbanor 
ska vara väl upplysta och inte omgärdas av högre buskage för ökad trygghet.  
 
I plan- och bygglagen ställs krav att vid anordnande av tomter ska tillräckligt stor friyta, lämplig för 
lek och utevistelse, prioriteras framför parkering, PBL 2 kap. 7 §.  
 
Kulturmiljö och fornlämningar 
I den södra delen av planområdet finns en undersökt och borttagen boplats l943:9161 (Knivsta 16:6).  
Boplatsen var som störst under äldre bronsålder men har sina rötter i yngre stenålder. Här undersöktes 
bl.a. ett antal hus, skärvstensflak och gropsystem. Bland fynden fanns keramik, flinta, bergartsyxor 
m.m. Efter en öde period under yngre bronsålder återupptogs boplatsen under äldre järnålder. Inom 
området fanns även lämningar efter soldattorpet Lustigkulla, fornlämning L1943:6293/Knivsta 178:1, 
vilken undersöktes vid samma tillfälle (I en liten vrå av världen, Arkeologisk undersökning för Alsike 
stad, RAÄ 16 och 178, Vrå, Knivsta socken, Uppland, Riksantikvarieämbetet UV Uppsala. Rapport 
1997:43, del 1–2 Karlenby L). 
 
Inga historiska byggnader eller identifierade kulturmiljöer finns inom planområdet.  
 
Kommunen vill upplysa om att det är förbjudet att utan tillstånd rubba, gräva ut, bygga bort, övertäcka 
eller på annat sätt skada en fornlämning utan tillstånd enligt Kulturmiljölagen. 
 

Dagvatten, vattendrag och miljökvalitetsnormer 
Kommunens dagvattenstrategi 
Dagvattenhanteringen inom planområdet ska utgå från kommunens dagvattenstrategi (2017), 
Roslagsvattens checklista för dagvattenutredningar i detaljplaneprocessen, Svenskt Vattens 
publikation P110 samt PM Övergripande dagvattenhantering för Alsike Nord, Knivsta kommun. 
 
Knivsta kommuns dagvattenstrategi betonar att varje fastighetsägare och verksamhetsutövare har ett 
ansvar att hantera dagvatten så att inte miljö och omkringliggande fastigheter skadas. Kommunen har 
ett övergripande ansvar gällande samhällsplanering och allmän platsmark. Knivstavatten som är VA-
huvudman ansvarar för att leda bort dagvatten från samlad bostadsbebyggelse.  
 
Recipient och miljökvalitetsnormer 
Dagvatten från Alsike Nord rinner idag till Pinglaström (WA54662298). Pinglaström är ett litet 
vattendrag med låg vattenföring som torkar ut i stora delar om somrarna. Vattendraget har måttlig 
ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Den ekologiska statusen beror på kvalitetsfaktorerna 
övergödning samt konnektivitet och morfologi. I korthet kan sägas att statusen beror på tillrinning av 
närsalter och kraftigt förändrad markanvändning i vattendragets närområde. Den kemiska statusen 
baseras på förekomst av kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE). Pinglaström har idag 
inga miljökvalitetsnormer. Knivstaån, som Pinglaström rinner ut i, har inte heller 
miljökvalitetsnormer.  
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Lokalt åtgärdsprogram för Pingla ström och Knivstaån 
Ett underlag till ett lokalt åtgärdsprogram för recipienten Pingla ström har tagits fram 2018. 
För att uppnå en god ekologisk status inom avrinningsområdet för Pinglaström har två åtgärder 
identifierats; byggnation av en damm för rening av utbyggda områden och dess dagvatten samt 
införandet av en våtmark i anslutning till Pinglaström med en beräknad kapacitet till minskning av 
föroreningsbelastning på ca 97 kg P/år. De föreslagna åtgärderna ligger nedströms planområdet. 
Införandet av våtmarken är politiskt beslutat och kommunen har erhållit bidrag från den lokala 
naturvårdssatsningen (LONA) för denna åtgärd och åtagit sig att genomföra den under 2020. 
Våtmarken är planerad att vara cirka 1,5 km nedströms planområdet. Det procentuella 
förbättringsbehovet för fosfor är definierat till 56 % till Pinglaström. Utöver åtgärder i 
tillrinningsområdet för dagvatten föreslås även åtgärder som riktas mot enskilda avlopp och 
näringsläckage från jordbruk för att minska belastningen av fosfor.  
 
Dagvattendamm 
I den sydöstra delen av planområdet finns en befintlig dagvattendamm. Till dammen leds dagvatten 
från bostadsområden i Alsike Nord Etapp 1, norr om planområdet, via en ledning i Lustigkullagatan. 
Dammen i sydöst kommer att utrivas i samband med exploateringen. 
 
Dagvattendammen som återfinns centralt i planområdet kommer att finnas kvar. Dagvattendammen 
renar och fördröjer dagvatten från bebyggelse i Alsike Nord Etapp 1 samt idrottsparken som ligger 
inom aktuellt planområde. Större delen av planområdet ska efter rening och fördröjning av 20 mm 
regn också anslutas till den centrala dammen. Takvatten från sporthallen ska avledas direkt till 
dammen. Dammen är dimensionerad för ett 20-årsregn.  
 
Grundvatten  
Grundvattennivån har tidigare kontrollerats genom grundvattenrör strax nordväst om 
utredningsområdet. Vid kontrollen kunde utläsas att grundvattendjupet varierade mellan 0,6–1,4 m 
under befintlig marknivå. Grundvattennivåerna förväntas variera under året.   
  
Möjligheterna till infiltration och perkolation från dagvattenmagasin till underliggande mark i området 
bedöms vara begränsad. Dränering och tömning av nya dagvattenmagasin för fördröjning och rening 
bör därför säkerställas genom att dessa ansluts till dagvattenledningsnätet. För att säkerställa 
magasinsvolymen, med hänsyn till risk för inträngande grundvatten, kan magasinen även behöva tätas.  
 
Markavvattningsföretag 
Det finns i området inga aktuella markavvattningsföretag. 
 
Ledningsdragningar 
Två nya kommunala ledningar för avledning av dagvatten föreslås anläggas i samband med 
exploatering av området. Den ena ledningen förläggs i gata på kvartersmark. Ett u-område med en 
bredd om 8 meter har säkerställts i plankartan för detta ändamål. Föreslagen ledningsdimension är 800 
mm med hänsyn till dimension på befintlig inloppsledning och befintlig D800 BTG i Lustigkullagatan.  
 
Den andra ledningen, som är tänkt för avledning av vägdagvatten och dränering av vägkonstruktionen, 
anläggas längs med lokalgatan. Erforderlig dimension på ledningen med en antagen lutning på 5 ‰ 
beräknas med Colebrook White-diagram till 400 mm. Ledningen kommer att anslutas till befintlig 
utloppsledning från den nyanlagda dagvattendammen.  Marknivån i Norra Alängsvägen är i höjd med 
utloppet ca +21,0 enligt Lantmäteriets höjddata (upplösning 2x2 meter). Avståndet mellan markyta 
och vg-nivå är således cirka 1,5 meter, vilket ger utrymme för den erforderliga ledningsdimensionen 
(400 mm). Det bedöms även finnas plats för en större ledning, exempelvis 600 mm, för att ta höjd för 
kommande exploatering av detaljplanen Fornåsa som ligger strax söder om planområdet. 
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Makadamfyllt dike 
Både Lustigkullagatan och Norra Alängsvägen planeras att asfalteras i och med exploateringen och 
föreslås anläggas med ett gräsbeklätt makadamfyllt dike på dess västra respektive norra sida för 
hantering av vägdagvatten. Dagvatten föreslås avledas ytligt till diket där vatten kan renas genom 
infiltration och sedimentation. För att optimera reningen av dagvattnet blandas biokol in i materialet i 
makadamdiket på Alängsvägens norra sida. En dräneringsledning föreslås dränera diket till föreslagen 
dagvattenledning i Lustigkullagatan respektive Norra Alängsvägen. Då grundvattennivån enligt 
utförda mätningar i närområdet ligger upp till 0,6 meter under marknivån, föreslås ett grunt 
makadamdike som även tätas för att säkerställa hela fördröjningsvolymen. Den totala 
fördröjningsvolym som behöver inrymmas är cirka 76 m3.    
 
Makadamdiket utformas med en bottenbredd på 2,5 m, ett djup på 0,5 m och släntlutning på 2,1 m, 
vilket ger infiltrationsstråket en bredd på 3 m. Med ett makadamdjup på 0,3 meter och en porositet på 
30 % i makadamfyllnaden fås en effektiv volym i makadamfyllnaden på 0,24 m3 per meter sträcka. 
Infiltrationsstråket ovanpå makadamen fungerar som en fri yta där dagvattnet kan tillåtas stiga. Med en 
höjd på 0,2 m från (räknat från makadamytan) och en släntlutning 1:4 ökas den totala effektiva 
volymen med 0,44 m3 per meter sträcka. Om en enkel skevning av vägen inte kan erhållas längs med 
hela gatan kan den södra delen av gatan anläggas med rännstensbrunnar för att via dessa kunna leda 
vatten vidare till diket.  
 

 
Bild 5. Föreslagen dagvattenhantering inom planområdet. Källa: Dagvattenutredning Alsike Nord etapp 2b, Ramböll. 
 
Dagvattenhantering på kvartersmark 
Den erforderliga volymen för bostadskvarteren är beräknad utifrån en schablonmässig 
avrinningskoefficient 0,5, det vill säga under antagandet att 50 % av den totala ytan av kvarterens 
bostäder och innergårdar etcetera genererar avrinning. Utifrån detta antas kvarter planeras så att minst 
50 % av dess totala area är genomsläpplig. I plankartan styrs detta genom bestämmelse om 
exploateringsgrad. 
 
Takvattnet föreslås hanteras lokalt genom avledning till makadamfyllda magasin, exempelvis 
stenkistor, eller dagvattenkasetter.  
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Utifrån den information som finns om grundvattennivåer är anläggningsdjupet för magasinering av 
dagvatten begränsat. Avledningen till magasinen föreslås därför ske ytligt genom att takdagvattnet 
med hjälp av exempelvis utkastare på stuprör och rännor avleds till grönytor eller andra 
genomsläppliga ytor där dagvatten får infiltrera ned till magasinet. Brunnar med kupolsil föreslås 
anläggas i infiltrationsytorna för bräddning av större regn. 
 
Taket på sporthallen föreslås avvattnas via stuprör direkt till Dagvattenledning 1, se bild 5. 
Avledning till dammen utan föregående magasinering, ska göras i samråd med Roslagsvatten. För att 
reducera avrinningen från takytan ska taket helt eller delvis vara vegetationsbeklätt. Ur 
dagvattensynpunkt bör ett vegetationsklätt tak ha låg lutning (0–5 grader) eller vara platta, detta 
eftersom takets förmåga att magasinera regnvatten avtar med tilltagande lutning. Val av växter för det 
vegetationsklädda taket bör göras utifrån att minimera behovet av gödsling, detta i syfte att begränsa 
tillförseln av näringsämnen till recipienten.  
 
Föroreningsberäkningar 
I Tabell 1 redovisas resultat av föroreningsberäkningar vad gäller beräknade halter före och efter 
exploatering med föreslagna reningsåtgärder.   

 
Tabell 1. Föroreningshalter (µg/l) i dagvattnet 
före- och efter exploatering, efter rening samt 
beräknad halt (löst form). Röda fetmarkerade 
värden indikerar ökade halter jämfört med 
befintligt scenario, och grönmarkerade 
kursiverade värden indikerar att halterna 
beräknas minska. Källa: Dagvattenutredning 
Alsike Nord etapp 2b, Ramböll. 
 
 
 
 

Halterna för samtliga studerade ämnen beräknas minska efter föreslagna reningsåtgärder i jämförelse 
med befintliga förhållanden. 
 
Morfologi 
Naturmarken närmast intill Pinglaström planeras hållas intakt och reserveras som parkmark för att 
bevara naturen i närheten till recipienten. Den sträcka på 30 m inom utbredningen av Pinglaström som 
definierats som särskild känslig för byggnation kommer inte att bebyggas med hänsyn till att inte 
påverka morfologin negativt. Därmed bedöms planen inte bidra till att försämra möjligheterna till att 
uppnå en god ekologisk status i recipienten vad gäller den fysiska morfologin och påverkan på 
svämplanet. 
 
Skyfallshantering 
Det finns inga befintliga lågpunkter inom utredningsområdet och att den ytliga avrinningen sker i 
västlig riktning längs med Norra Alängsvägen mot Pinglaström.  
 
Vid höjdsättning av området ska det säkerställas att det inte skapas instängda områden som kan 
medföra risk för skada på byggnader eller fara för människor. Vid höjdsättning av området är det 
viktigt att byggnader placeras högre än omkringliggande gator för att möjliggöra en ytlig avrinning vid 
skyfall. Utifrån preliminär situationsplan föreslås att lokalgator höjdsätts för att kunna agera som 
skyfallsleder vid höga flöden och att vatten inte leds intill byggnader.  
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Den planerade byggnationen av planområdet förväntas inte ha en negativ påverkan på 
översvämningsrisk från Pinglaström. 
 
Dagvattenhantering i kommande deletapper av Alsike Nord etapp 2 
En grundprincip i all dagvattenhantering i området är att naturliga lågpunkter ska reserveras för att 
kunna omhänderta höga flöden. I samrådsförslaget för Alsike Nord etapp 2 föreslogs ett parkstråk, 
med förutsättningar för fördröjning av dagvatten, längs det befintliga dike som är den naturliga 
lågpunkten i området. I framtida detaljplaneetapper inom Alsike Nord etapp 2 ska denna 
principlösning arbetas vidare med. Diket möjliggör på så sätt ytterligare rening innan recipienten och 
den allmänna platsen kan således fungera som en säkerhet.   
 
I Alsike är det viktigt att det vid fortsatt utbyggnad planera och anlägga ytterligare gröna mötesplatser 
i form av parker, men även att arbeta för att koppla ihop Alsike med Lunsens naturreservat.  
 
Geoteknik 
Under detaljplanearbetet har de geotekniska förutsättningarna undersökts. I undersökta punkter utgörs 
ytskiktet 0,2 – 2,2 meter fyllning eller mulljord. Ytskiktet underlagras av 0 – 4,6 meter kohesionsjord, 
därunder följer friktionsjord ovan berg. Fyllningen utgörs av grus, sand, gyttja och lera.  
 
Eftersom marken i området delvis utgörs av lösare jordarter ska risken för lokala stabilitetsbrott 
beaktas vid exploatering av området t.ex. i byggskedet. Det ska dock nämnas att området där lösare 
jordar förekommer är relativt plant och att större stabilitetsbrott anses osannolika.  
 
Förutsättningarna för grundläggning varierar inom området. Inom ytor med ytligt berg eller 
friktionsjord så bedöms grundläggning kunna ske med platta på mark efter urgrävning av organiska 
jordar. Där kohesionsjord förekommer så krävs sannolikt förstärkningsåtgärder, exempelvis 
pålgrundläggning, kc-pelarförstärkning eller urgrävning. Vilken grundläggningsmetod som är mest 
lämplig beror på utformning av grundkonstruktion och de laster som ska påföras undergrunden. 
 
Schakt för VA-ledning kommer att utföras i fyllning, lera, friktionsjord och berg.  Djupare VA-
schakter kan kräva temporära stödkonstruktioner för att klara stabiliteten i utförandet. 
Strömningsavskiljande fyllning kan behöva användas för att inte leran ska dräneras ut. Bergschakt 
kommer att utföras nära befintlig skola, vilket innebär att den behöver anpassas till byggnadernas 
vibrationskänslighet 
 
Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Detaljplanen kommer att ingå i kommunalt verksamhetsområde för vatten- och avlopp. VA-huvudman 
i Knivsta kommun är Knivstavatten AB och utförare är Roslagsvatten. Inom ramen för detta uppdrag 
har Roslagsvatten och Knivsta kommuns utgångspunkt varit att dagvattenanläggningar för fördröjning 
dimensioneras för 20 mm nederbörd. Denna dimensioneringsförutsättning gäller såväl allmän 
platsmark som kvartersmark.  
 
Brandpost 
Vid projektering ska behovet av brandpost ses över för att säkerställa att brandvattenförsörjning kan 
ordnas.  
 
El, tele och uppvärmning 
Fjärrvärmenätet i Alsike försörjs genom Vattenfalls verk i Knivsta. I dagsläget ägs ledningarna i 
Alsike av Veolia.  Ur klimat- och hushållningssynpunkt bör den nya bebyggelsen från början utrustas 
med vattenburna uppvärmningssystem.   
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Vattenfall Eldistribution AB är huvudman för elnätet i området.  
 
Avfall 
I det planerade området är grundprincipen att det ska vara lätt att hantera avfall och göra rätt 
återvinning utan bil. Ambitionen är att sophämtning ska ske klimatsmart och icke störande genom 
exempelvis mindre bilar eller elbilar.   
  
Knivsta kommun ansvarar för att hushållsavfall tas om hand. Brännbara hushållssopor och 
komposterbart matavfall hanteras med sopkärl i anslutning till bostaden där kommunen sköter 
transporten.   
Inom Knivsta kommun tillämpas FNI, fastighetsnära insamling, vilket innebär att fastighetsägare 
måste se till att de boende kan lämna sopor ifrån sig nära sin bostad. Det ska dessutom finnas 
möjlighet att lämna grovsopor i eller nära huset. Fastighetsägaren ska ordna ett särskilt rum för 
grovsopor eller regelbundet beställa en container där avfallet kan lämnas. Verksamheter inom 
planområdet förutsätts avsätta utrymme för sophantering inom respektive tomt.  
 
Vid nybyggnation av avfallsutrymme ska krav på tillgänglighet och arbetsmiljö uppfyllas. 
Soputrymmen ska utformas och placeras så att källsortering kan ske och så att de kan nås av sopbilar 
utan backande rörelser. Utformningen av utrymmet ska även anpassas så att personer med 
funktionsnedsättning obehindrat kan lämna avfallet. Avfallshantering regleras inte i detaljplanen utan i 
efterföljande bygglov.   
 
Störningar 
Alsike Nord etapp 2b ligger mellan järnvägen (Ostkustbanan) och motorvägen (E4) och strax nordväst 
om Stockholm-Arlanda flygplats. Avståndet till järnvägen och motorvägen är dock så stort att 
trafikbullernivåer över rekommenderade riktvärden inte uppnås. Frekventa flygvägar i anslutning till 
flygplatsen är lagda så att tätorterna Knivsta och Alsike inte berörs av flygbuller över 
rekommenderade riktvärden. Beroende på trafikintensitet och vindförhållanden kan dock trafiken både 
på spår, väg och i luften höras i varierande grad och där den upplevda störningen är starkt relaterad till 
den enskilda personens uppfattning om bullerkällan.  
 
Buller  
Inför granskningsskedet har en bullerutredning tagits fram som underlag. Då arbetet med detaljplanen 
påbörjades före 2 jan 2015 har nationella riktvärden för trafikbuller samt Boverkets allmänna råd 
2008:1 prövats. Utredningar visar att högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad klaras för samtliga 
bostäder. Samtliga bostäder har också tillgång till åtminstone en sida med högst 70 dBA maximal 
ljudnivå där en uteplats kan anläggas.  Med lämpliga val av ytterväggskonstruktioner, fönster och 
ventiler finns goda möjligheter att kunna åstadkomma en god ljudmiljö inomhus i planerade bostäder.  
Ingen industriverksamhet i närområdet har identifierats som innebär att riktvärden enligt 
Naturvårdsverkets vägledning om ”Industri- och annat verksamhetsbuller” överskrids inom planen.  
 
Bulleralstrande installationer tillhörande idrottshallen, som exempelvis utvändiga fläktar, ska utformas 
så att ljudnivån vid skola och bostäder både inom och utom planområdet inte överskrider riktvärden 
enligt Naturvårdsverkets vägledning om ”Industri- och annat verksamhetsbuller”.  
 
Vibrationer  
Då marken utgörs av en del lera ökar risken för vibrationer. Byggnader, och särskilt bostäder, som 
planeras måste därför konstrueras på sådant sätt att markvibrationer inte leds över till dem.  
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Luft  
Knivsta kommun ingår i Östra Sveriges Luftvårdsförbund. SLB-analys (Stockholms Luft- och 
Bulleranalys) som är en avdelning på Miljöförvaltningen i Stockholm, driver även ett system för 
luftövervakning på uppdrag av Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Enligt deras luftföroreningskartor 
ligger årsmedelhalten av partiklar (PM10) för utsläppningsåret 2015 mellan 0-15 µg/m3 (mikrogram 
per kubikmeter) i planområdet, vilket innebär att miljökvalitetsmålet på 15 µg/m3 klaras. Påverkan 
kommer främst från E4:an. PM10 per dygn ligger under 30 µg/m3 och klarar därmed 
miljökvalitetsmålet. Årsmedelhalten av kvävedioxid (NO2) för utsläppsåret 2015 ligger på 5–15 
µg/m3 i planområdet, vilket innebär att miljökvalitetsmålet på max 20 µg/m3 klaras. NO2 per dygn 
ligger på 9–15 µg/m3 i planområdet. Det finns inget miljömål definierat för dygnsmedelvärdet av NO2 
(SLB-analys, 2018).   
 
Ljus  
Planområdet kan komma att generera en viss ljusstörning från de belysningsmaster som anläggs runt 
idrottsanläggningen. Detta kommer ske under begränsade tider, vilket därmed bedöms som hanterbart. 
 
Markföroreningar 
Inga kända markföroreningar finns inom planområdet. Eventuella markföroreningar ska tas bort i 
samband med byggnation.  
 
Markradon 
Vid tidigare undersökningar inom det före detta översiktsplaneområdet för Alsike har marken klassats 
som normalradonmark. All planerad nybebyggelse i Knivsta kommun ska ske på ett radonsäkert sätt 
och förekomst av radon ska noga undersökas inför bygglov. 
 
Riskbedömning 
Räddningstjänst  
För detta planområde är det inte möjligt att utrymma med hjälp av räddningstjänstens höjdfordon 
eftersom insatstiden överstiger 10 minuter från den närmsta brandstationen med höjdfordon 
(Kolstabrandstation i Märsta) i Sigtuna kommun. Möjlighet finns dock fortfarande att med hjälp av 
räddningstjänstens bärbara stegar som finns i Knivsta kommun utrymma byggnader där 
karmunderstycket/balkongräcket är beläget högst 11 meter över mark. Begreppet insatstid avser tid 
från alarmering av räddningsstyrkan till dess att räddningsarbetet har påbörjats. Åtkomligheten för 
räddningstjänstens fordon säkerställs innan bygglov beviljas. Avståndet mellan räddningstjänstens 
fordon och punkten för räddningsinsats ska maximalt vara 50 meter. Om det allmänna gatu- och 
vägnätet efter detaljutformning inte medger tillräcklig framkomlighet ska en speciell räddningsväg 
anordnas enligt gällande regler. Genom byggnadstekniska lösningar är möjligt att klara utrymningen 
utan räddningstjänstens medverkan, exempelvis genom en särskild utformning av trapphusen.  
 
Farligt gods 
Den del av planområdet som möjliggör för bostäder och en sporthall ligger cirka 250 meter från 
järnvägen, Ostkustbanan, där transport av farligt gods förekommer. Riskfrågor kopplade till transport 
av farligt gods ska vid fysiskplanering beaktas om transportleden förekommer inom 150 meter från ny 
bebyggelse. Då planförslaget möjliggör för ny bebyggelse på ett avstånd längre än 150 meter så har 
ingen vidare riskutredning genomförts.  

GENOMFÖRANDE 
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, fastighetsrättsliga och 
ekonomiska åtgärder som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande. 
Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan ska fungera som en 
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vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgörande i frågor som rör fastighetsbildning, 
vatten- och avloppsanläggningar, vägar m.m. regleras genom respektive speciallag.  
 
Organisation och tidplan 
Planarbetet bedrivs med målsättningen att planen ska antas av Kommunfullmäktige 4:e kvartalet 2020. 
 
Samråd – 4:e kvartalet 2018 
Granskning – 2:a kvartalet 2020 
Antagande – 4:a kvartalet 2020 
Laga kraft – 4:a kvartalet 2020 
 
Arbetsfördelning 
Knivsta kommun är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Det innebär att kommunen 
ansvarar för att gator, parker och andra kommunala anläggningar byggs ut samt ansvarar för drift, 
skötsel och underhåll av dessa. 
  
Respektive byggherre ansvarar för genomförande av åtgärder inom kvartersmark. Ansvar för drift och 
underhåll av anläggningar inom kvartersmark ansvarar framtida fastighetsägare för.  
  
Berörda fastighetsägare har det samlade administrativa och ekonomiska ansvaret för genomförande av 
detaljplanen.  
 
Knivstavatten AB är huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen, VA, i Knivsta 
kommun. Det innebär att Knivstavatten AB ansvarar för utbyggnad av samt drift och underhåll av den 
allmänna VA-anläggningen. 
  
Därutöver kommer det att finnas huvudmän för el-, kommunikations- och fjärrvärmeledningar i 
området.  
 
Ansvarsfördelning:   
Kommunens samhällsbyggnadskontor ansvarar för  

o att upprätta detaljplan 
o att anlägga allmän platsmark 
o drift och underhåll av allmän platsmark 

 
Kommunens enhet för mark och exploatering ansvarar för  

o att upprätta exploateringsavtal 
 
Kommunens bygg- och miljökontor ansvarar för  

o myndighetsutövning vid bygglov och miljötillsyn  
 
Exploatören (Alsike Fastighets AB) ansvarar för 

o att bekosta detaljplanens upprättande med tillhörande utredningar och program 
o att bekosta samtliga investeringsåtgärder inom allmän platsmark som är en följd av 

denna detaljplan. 
o att bekosta nödvändiga exploateringsåtgärder utanför planområdet 
o att bekosta erforderliga åtgärder avseende ledningar      
o att bekosta erforderliga anläggningar för vattenförsörjning och avlopp enligt separat 

exploateringsavtal med Knivstavatten AB 
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Knivstavatten AB ansvarar för 
o att anlägga det allmänna VA-nätet 
o drift och underhåll av det allmänna VA-nätet  
o att träffa skötselavtal gällande dagvattendammar med kommunens park- och 

naturenhet 
o att upprätta särskilt VA-exploateringsavtal 

 
Respektive byggherre/exploatör/fastighetsägare ansvarar för  

o nybyggnation inom kvartersmark 
o att mätningar, undersökningar och andra kontroller inom kvartersmark utförs enligt 

bestämmelser i denna detaljplan och i gällande lagstiftning  
o att eventuella markföroreningar rapporteras till tillsynsmyndighet  
o att bekosta de ev. arkeologiska utredningar som är nödvändiga  
o att utföra lokal fördröjning och rening av dagvatten (enligt upprättad 

dagvattenutredning) inom fastigheten innan det når Va-huvudmannens ledningar 
o att ta fram en VA-utredning i dialog med Roslagsvatten 

 
Lantmäterimyndigheten ansvarar för 

o handläggning av erforderliga fastighetsbildnings-, anläggnings- och ledningsrättsåtgärder samt 
fastighetsregleringar 

 
Tekniska åtgärder 
Vatten och avlopp 
Planområdet ska kopplas till den allmänna VA-anläggningen. 
 
VA-huvudmannen (Knivstavatten AB) ansvarar för att upprätta förbindelsepunkt för allmänna VA-
ledningar i fastighetsgräns. Exploatörerna ansvarar för byggnation av fastighetens VA-installation. 
Exploatören/fastighetsägaren ska om inget annat avtalats skicka in servisanmälan och betala 
anläggningsavgift innan de får ansluta till det kommunala VA-nätet. VA-huvudman gör inkopplingen 
till fastighetens nät. Eventuellt behov av byggvatten ska anmälas i förväg till VA-huvudman.  
 
Dagvatten 
Planområdet ska ingå i verksamhetsområde för dagvatten. 
 
Ansvarsgränser för dagvattenanläggningar på allmän plats regleras i särskilda överenskommelser för 
respektive anläggning eller anläggningstyp, i enlighet med Knivsta kommuns dagvattenstrategi. 
 
VA-huvudmannens respektive fastighetsägares ansvar för dagvattenhantering regleras i Lagen om 
allmänna vattentjänster, LAV, Lag (2006:412) och kommunens allmänna bestämmelser för 
användande av Knivsta kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA. 
 
Innan projektering av området påbörjas ska grundvattennivåerna i området säkerställas för att definiera 
en lämplig grundläggningsnivå för bebyggelse samt för och behov av tätning av 
dagvattenanläggningar i området.  
 
Eventuella grundvattensänkningar är anmälningspliktiga.  
 
Markföroreningar 
Eventuella markföroreningar ska tas bort i samband med byggnation och rapporteras till ansvarig 
tillsynsmyndighet. Marken ska uppnå kraven för känslig markanvändning innan bostäder och/eller 
skola får uppföras. 
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Geoteknik 
Eftersom marken i området delvis utgörs av lösare jordarter ska risken för lokala stabilitetsbrott 
beaktas vid exploatering av området. 
 
Inom ytor med ytligt berg eller friktionsjord så bedöms grundläggning kunna ske med platta på mark 
efter urgrävning av organiska jordar. Där kohesionsjord förekommer så krävs sannolikt 
förstärkningsåtgärder, exempelvis pålgrundläggning, kc-pelarförstärkning eller urgrävning. Vilken 
grundläggningsmetod som är mest lämplig beror på utformning av grundkonstruktion och de laster 
som skall påföras undergrunden. 
 
Biotopskydd 
Dispens ska sökas för intrång i det generella biotopskyddet som råder för den allé som ligger belägen 
längs Lustigkullagatan. Ny allé ska planteras in då breddningen av Lustigkullagatan anläggs. 
 
Buller 
Under byggtiden ska Naturvårdsverkets allmänna råd (2004:15) om buller från byggplatser följas. 
 
Bulleralstrande installationer tillhörande idrottshallen, som exempelvis utvändiga fläktar, ska utformas 
så att ljudnivån vid skola och bostäder både inom och utom planområdet inte överskrider riktvärden 
enligt Naturvårdsverkets vägledning.  
 
Ledningar 
Eventuell el-, kommunikations- och fjärrvärmeanslutning ska klarläggas i samråd med respektive 
ledningsinnehavare. Även ändring/flytt av ledningar ska samrådas med ledningsinnehavare. 
 
Det åligger byggherren att undersöka om det finns ledningar inom fastigheten. 
 
Byggherren ska kontakta berörda ledningsägare i god tid. Utsättning av befintliga kablar ska begäras 
innan arbetena sätts igång. Befintliga anläggningar måste hållas tillgängliga för berörda ledningsägare 
under byggtiden. 
 
Markägoförhållande  
Fastigheter helt eller delvis inom planområdet samt fastighetsägare 
 
Vrå 1:150 Alsike Fastighets AB 
Vrå 1:137 Knivsta kommun 
Vrå 1:4 Alsike vägförening 
 
Konsekvenser för berörda fastigheter 
Vrå 1:4 
Del av fastigheten kommer att beröras av detaljplanen då gatan i den södra delen av planområdet är 
planlagd som gata med kommunalt huvudmannaskap. Kommunen har genom planförslaget rätt att lösa 
in marken och är skyldig att göra så om fastighetsägaren begär det.  
 
Den befintliga vägen ingår i en gemensamhetsanläggning (Ekeby ga:2) för väg. Omprövning av 
gemensamhetsanläggningen blir nödvändig då gemensamhetsanläggningen inte kan omfatta allmän 
plats med kommunalt huvudmannaskap. 
 
Vrå 1:137 
Allmän plats regleras från Vrå 1:150 till denna fastighet. En liten del av fastigheten, i detaljplanens 
östra del, kommer att regleras till kvartersmark. 
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Vrå 1:150 
Detaljplanen omfattar i huvudsak denna fastighet. Allmän plats regleras från denna fastighet till Vrå 
1:137.  
 
Fastighetsrättsliga frågor  
Fastighetsbildning  
När detaljplanen har vunnit laga kraft kan aktuella fastighetsrättsliga åtgärder genomföras. 
 
En fastighet ska både vid ombildning och vid nybildning vara lämplig för sitt ändamål samt uppfylla 
krav på tillgänglighet. Lantmäterimyndigheten prövar lämpligheten vid förrättning.  
 
Kommunen har med stöd av detaljplanen rätt att lösa in allmän plats utan överenskommelse med 
berörd fastighetsägare. 
  
Gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter  
Eventuell el-, kommunikations- och fjärrvärmeanslutning ska klarläggas i samråd med respektive 
ledningsinnehavare. Även ändring/flytt av ledningar ska samrådas med ledningsinnehavare.  
 
Ansökan om lantmäteriförrättning   
Alsike Fastighets AB ansöker om och bekostar lantmäteriförrättningar för genomförande av planen där 
Alsike Fastighets AB är berörd fastighetsägare. 
 
Kommunen ansöker om och bekostar eventuell lantmäteriförrättning mellan kommun och förening. 
Reglering av kostnader mellan Alsike Fastighets AB och kommunen sker genom exploateringsavtalet. 
 
Alsike vägföreningen ansöker om och bekostar eventuell omprövning av gemensamhetsanläggning för 
väg. Alsike Fastighets AB ersätter Alsike vägförening för de kostnader som omprövningen medför. 
 
Ekonomi och avtal  
Plankostnadsavtal 

Detaljplanen bekostas via plankostnadsavtal som undertecknats mellan kommunen och Alsike 
fastighets AB. Det innebär att ingen planavgift uttas i samband med bygglov för den byggrätt som 
planen medger om inte annat anges. 
 
Exploateringsavtal 

Ett exploateringsavtal daterat 1992-04-13 har upprättats mellan kommunen (dåvarande Uppsala 
kommun) och Alsike Fastighetsaktiebolag AB. Avtalet reglerar byggande av vatten och 
avloppsanläggningar, gator och övrig allmän plats samt övriga gemensamma anläggningar, 
kostnadsfördelning, tidplan, betalningsplan och överlåtelse av mark m.m. Med stöd av detta avtal ska 
kommunen och bolaget träffa ett exploateringsavtal för denna detaljplan som mer i detalj reglerar 
utbyggnaden av vatten och avlopp, gator och övriga allmänna platser och övriga gemensamma 
anläggningar samt parkeringsorganisationen m.m.   
 
Ett särskilt VA-exploateringsavtal ska även tecknas mellan exploatören och Knivstavatten AB som 
reglerar utbyggnaden av vatten och avlopp.  
 
Knivsta kommun och Knivstavatten AB tecknar genomförandeavtal gällande samordnad utbyggnad av 
väg och VA-anläggning. Ansvarsgränser för dagvattenanläggningar på allmän plats och fördelas i 
samråd mellan Knivsta kommun och Knivstavatten AB i samband med upprättande av 
genomförandeavtalet.  
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Alsike Fastighets AB överlåter de delar av fastigheten Vrå 1:150 som utgör allmän platsmark med 
kommunalt huvudmannaskap till kommunen utan ersättning. 
 
Kostnader för eventuell inlösen av allmän plats från fastigheten Vrå 1:4 belastar initialt Kommunen. 
Reglering av kostnader mellan kommunen och Alsike Fastighets AB sker genom exploateringsavtalet. 
 
Bygglovavgift 

När detaljplanen har vunnit laga kraft har fastighetsägaren rätt att söka bygglov enligt detaljplanen. 
Bygglovavgiften debiteras enligt kommunens gällande bygglovtaxa. 
 
VA-taxa 
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten, avlopp, spillvatten och dagvatten. 
När förbindelsepunkt för vattentjänsterna meddelats fastighetsägaren infaller avgiftsskyldighet enligt 
lagen om allmänna vattentjänster. Anläggningsavgiften faktureras den som vid meddelandet äger 
fastigheten enligt då gällande VA-taxa, om inget annat avtalats. Om fastigheter bygger ut eller ändrar 
ändamål finns skyldighet att meddela detta till Roslagsvatten enligt av kommunen antagen ABVA, 
allmänna bestämmelser för vatten och avlopp. 
 
Administrativa frågor  
Huvudmannaskap  
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet.   
 
Genomförandetid  
Planens genomförandetid är fem år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Under 
genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och 
detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång 
fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till 
ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt). PBL 4 kap. 21 §. 
 

MEDVERKANDE I PROJEKTET  
Förslaget har tagits fram av kommunförvaltningen i samarbete med:  
Ramböll 
WSP 
Akustikkonsulten 
White 
 
KOMMUNFÖRVALTNINGEN  
Samhällsbyggnadskontoret  
  
Moa Odin  Sara Andersson 
Planchef  Planarkitekt 
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2020-09-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 154   Dnr: KS-2020/613 
 

Ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning - sammanträdesdagar 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige ändrar § 8 i arbetsordningen så att den lyder:  
Fullmäktige håller normalt ordinarie sammanträde varje månad utom i januari, juli, augusti 
och december. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena, och får 
då besluta att sammanträden ska hållas annan månad om detta är lämpligare.  
2. Den nya arbetsordningen träder i kraft från och med den 1 oktober 2020.  

Propositionsordning 
Ordföranden genomför en teknikfunktionskontroll för att se att alla beslutande kan delta i 
beslutet.  
Därefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges arbetsordning beslutas av fullmäktige. Den kompletterar 
kommunallagen och reglerar hur kommunfullmäktige arbetar, vilket inkluderar när och var 
fullmäktige sammanträder.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-07-29 
 
Arbetsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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Handläggare 
Siobhán Górny 
Kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse 
2020-07-29 

Diarienummer 
KS-2020/613 

   
 

Kommunstyrelsen 

Ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning - 
sammanträdesdagar 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige ändrar § 8 i arbetsordningen så att den lyder:  
Fullmäktige håller normalt ordinarie sammanträde varje månad utom i januari, juli, augusti 
och december. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena, och får 
då besluta att sammanträden ska hållas annan månad om detta är lämpligare.  
2. Den nya arbetsordningen träder i kraft från och med den 1 oktober 2020.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges arbetsordning beslutas av fullmäktige. Den kompletterar 
kommunallagen och reglerar hur kommunfullmäktige arbetar, vilket inkluderar när och var 
fullmäktige sammanträder.  
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige gav på sammanträdet den 10 juni 2020, § 72, kommunstyrelsen i 
uppdrag att ta fram ett förslag på ändring av § 8 i fullmäktiges arbetsordning, som reglerar 
vilka månader fullmäktige sammanträder. Syftet var att få en mer flexibel skrivning så att 
sammanträdesplanering lättare kan anpassas efter kommunens årshjul.  
 
Den gällande bestämmelsen lyder:  
 

§ 8 Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom i januari, juli, 
augusti och december. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för 
sammanträdena.  
 
När det är valår kan fullmäktige besluta att sammanträden sker andra månader 
än i första meningen. 
 

Efter utredning föreslår förvaltningen att § 8 istället ska lyda:  
 

Fullmäktige håller normalt ordinarie sammanträde varje månad utom i januari, 
juli, augusti och december. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för 
sammanträdena, och får då besluta att sammanträden ska hållas annan månad 
om detta är lämpligare. 

 
Förslaget till ändring innebär att fullmäktige inför varje år kan bestämma relativt fritt vilka 
månader fullmäktige ska hålla sammanträden. En alltför rigid bestämmelse kan innebära att 
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det blir väldigt korta eller långa mellanrum mellan fullmäktiges sammanträden vissa månader 
samt att det är svårt att få till ett bra flöde från kommunstyrelsens beredande sammanträden.  
 
Målet ska vara att sammanträdena sprids ut ganska jämnt över året och att planeringen är 
väl anpassad efter kommunens ekonomiska årsplanering. Det finns även en specialreglering 
i § 9 i arbetsordningen om när fullmäktige ska sammanträda för första gången de år då 
allmänna val hållits. Med andra ord tar den gällande skrivningen redan hänsyn till att 
fullmäktige när det är valår har en justerad sammanträdesplanering. 
 
Förslaget till ny skrivning tar hänsyn till detta men ger möjligheter till ännu mer flexibilitet, 
t.ex. om helgdagar gör det svårt att hitta lämpliga sammanträdesdatum eller om kommunens 
budgetprocess ett visst år ska justeras.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Förslaget till ändring innebär inte i sig att fullmäktige håller fler eller färre sammanträden ett 
visst år, och ändringen kommer därför inte att kosta någonting såvida inte fullmäktige 
bestämmer sig för att hålla fler sammanträden. Det är viktigt att sammanträdesplaneringen 
ingår som en del i budgetarbetet så att kostnaderna täcks.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-07-29 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 

 
 
Daniel Lindqvist   Åsa Franzén 
Kommundirektör   Kanslichef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Revideringen av arbetsordningen är en rent administrativ åtgärd som inte påverkar barn.  
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 151   Dnr: KS-2019/771 
 

Svar på motion 2019:06 från Monica Lövgren och Hans Nyberg (SD) – Utred 
kameraövervakning och patrullerande vakter i Knivsta  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att arbetet pågår.  

Yrkanden 
Peter Evansson (S) yrkar att kommunstyrelsens förslag ska vara att motionen anses 
besvarad med hänvisning till att arbetet pågår.  

Propositionsordning 
Ordföranden genomför en teknikfunktionskontroll för att se att alla beslutande kan delta i 
beslutet.  
Därefter ställer ordföranden det egna yrkandet mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller yrkandet.  

Sammanfattning av ärendet 
 
Monica Lövgren och Hans Nyberg har den 20 november 2019 lämnat en motion till 
kommunfullmäktige där de föreslår att tillstånd inhämtas för installationer av 
kameraövervakning av allmänna platser i Knivsta i brottsförebyggande syfte, och att en 
utredning kring möjligheten att anlita patrullerande vaktbolag runt stationen och de centrala 
delarna av Knivsta startas. Motionen anför att boende i Knivsta inte vågar röra sig på 
allmänna platser till följd av rädsla att utsättas för brott. Motionsställarna lyfter problem med 
narkotikaförsäljning, stölder, väpnade rån och bilbränder samt lyfter en rädsla för 
sprängningar i framtiden. Motionen pekar också ut polisbrist som en förklaring till deras 
ovanstående beskrivning.    

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-08-24 
Rapporten Kameraövervakning som brottsbekämpande och trygghetsskapande åtgärd i 
Knivsta kommun, daterad 2020-06-25 
 
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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Handläggare 
Markus Sjölén Gustafsson 
Titel 

Tjänsteskrivelse 
2020-08-24 

Diarienummer 
KS-2019/771 

   
 

Kommunstyrelsen 

Svar på motion 2019:06 från Monica Lövgren och Hans Nyberg (SD) 
– Utred kameraövervakning och patrullerande vakter i Knivsta 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Monica Lövgren och Hans Nyberg har den 20 november 2019 lämnat en motion till 
kommunfullmäktige där de föreslår att tillstånd inhämtas för installationer av 
kameraövervakning av allmänna platser i Knivsta i brottsförebyggande syfte, och att en 
utredning kring möjligheten att anlita patrullerande vaktbolag runt stationen och de centrala 
delarna av Knivsta startas. Motionen anför att boende i Knivsta inte vågar röra sig på 
allmänna platser till följd av rädsla att utsättas för brott. Motionsställarna lyfter problem med 
narkotikaförsäljning, stölder, väpnade rån och bilbränder samt lyfter en rädsla för 
sprängningar i framtiden. Motionen pekar också ut polisbrist som en förklaring till deras 
ovanstående beskrivning.    
 
Brottsutveckling i Knivsta och upplevd trygghet  
Det är skillnad på faktisk brottslighet och upplevd trygghet. Båda är samhällsproblem och de 
hänger delvis ihop, men olika åtgärder krävs för att lösa dem. Kommuner har i uppgift att 
verka trygghetsskapande och brottsförebyggande tillsammans med andra aktörer. Upplevd 
trygghet och rädsla bygger på människors förmåga till associativ inlärning där individer 
kopplar ihop information om saker som sker i samhället och vår närmiljö för att bilda sig en 
uppfattning om olika situationer. Människan har en biologisk mekanism att framhäva 
information som kan signalera hot. Stigmatisering av platser, segregation och ojämlikhet är 
faktorer som skapar rädsla och misstänksamhet gentemot dem som inte är lika en själv. 
Upplevd trygghet är alltså subjektiv och skiljer sig från person till person. Det är en viktig 
mekanism, men individers upplevelser av en plats är inte samma sak som den faktiska 
risken att utsättas för brott. Studier på otrygghet och brottsutsatthet visar att den är ojämnt 
fördelad över landet och mellan olika grupper. Kvinnor över 74 år är exempelvis de som 
utsätts för lägst andel offentliga brott men är ändå de som uppger sig vara mest otrygga att 
gå ut kvällstid. I socialt utsatta områden är oron att utsättas för brott högre än på andra 
ställen, och det är även vanligare att utsättas för brott än i andra områden. 
 
Under 2018 genomförde kommunen medborgardialoger kring trygghet. Resultatet från 
dialogen visar att de flesta känner sig trygga i kommunen, men det finns även individer som 
upplever sig otrygga särskilt nattetid. Otryggheten var kopplad till vissa platser i centrala 
Knivsta och rörde främst trafiksituationer och ungdomar, men det finns också de som oroar 
sig för brott. I Liv och hälsa undersökningen från 2017 svarade 99 % av kommuninvånarna 



Sida 2 av 5 

 
 

 
  

 
att de kände sig trygga i sitt område. Generellt upplevs kommunen alltså som trygg, även om 
det skiljer sig på individnivå.  
 
Knivsta har en i jämförelse låg utsatthet för brott i offentlig miljö. Sveriges kommuner och 
regioner sammanställer årligen tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap indikatorer för trygghet och säkerhet i öppna jämförelser. I det sammanvägda 
resultatet från indikatorerna ligger Knivsta på en femteplats över de mest trygga 
kommunerna i landet.  
 
Motionen tar upp problem med bland annat narkotikabrott och bilbränder. Sedan 2016 har 
antalet polisanmälningar om narkotikabrott i kommunen minskat. Flera aktörer måste 
samverka för att minska narkotikaförsäljning. Kommunens huvudansvar ligger i det 
förebyggande arbetet kring individer genom skola och socialtjänst. Statistiken är inte samma 
sak som den faktiska brottsligheten. 
  
Avseende bilbränder saknas uppgifter för hela tidsperioden. Bilbränder i sig är inte ett nytt 
fenomen i kommunen. Kategorin mordbrand som också redovisas innefattar även andra 
typer av bränder. Bilbränderna behöver inte vara tecken på ökad segregation. Enligt studier 
från försäkringsbolag rapporteras att över hälften av alla anlagda bilbränder som anmäls 
gäller försäkringsbedrägerier.  
 
Sprängningar räknas som allmänfarlig ödeläggelse. Sedan 2018 redovisar Brå nationellt 
sprängningar som en separat kategori eftersom antalet sprängningar har ökat i landet. 
Eftersom statistiken enbart finns för två år, går det inte att säga hur utvecklingen ser ut 
längre tillbaks. Polisen kopplar sprängningar till organiserad brottslighet och det är framförallt 
ett problem i socialt utsatta områden. Sprängningar och grovt organiserad brottslighet är 
kopplad till segregation. Indikatorer för segregation är dels om grad av brottslighet, andel 
som inte klarar grundskolan med godkända betyg, bostadsbestånd, ohälsotal, 
sysselsättningsgrad och bidragsberoende. För att motverka grovt organiserad brottslighet 
arbetar polisen i samverkan med andra myndigheter. Kommunen kan bidra med samverkan 
mellan skola och socialtjänst. Minskad brottslighet kan leda till minskad otrygghet, men 
ibland står brottsbekämpande åtgärder i motsats till trygghetsskapande. Att varna ett 
grannskap om att det begås många brott i ett område är t.ex. en bra brottsbekämpande 
åtgärd, men inte särskilt trygghetsskapande. Det är därför viktigt att de åtgärder som väljs är 
anpassade utifrån en lokal lägesbild.  
 
Kameraövervakning på offentliga platser 
En utförlig genomgång av myndigheters möjlighet till kameraövervakning och dess effekter 
på brott och trygghet fins i rapporten Kameraövervakning som brottsbekämpande och 
trygghetsskapande åtgärd i Knivsta kommun (KS-2020/555). Nedanför sammanfattas 
huvuddragen i rapporten.  
 
För kamerabevakning på allmän plats krävs i huvudsak tillstånd. Från 1 augusti 2020 finns 
ett undantag från kravet på tillstånd på stationsområden, om kamerabevakningen syftar till 
att minska brottsligheten. I en sammanställning kring anmälda brott i Knivsta under 2019 
framgår att anmälningar om brott sker på olika ställen i kommunen. Kring stationsområdet i 
Knivsta anmäldes under 2019 ett nittiotal brott, varav klotter och cykelstölder utgjorde över 
80% av anmälningarna. Trafikverket meddelade i början av 2020 att kameror kommer sättas 
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upp på perrongområdet som förvaltas av dem. Förvaltningens bedömer att underlaget från 
polisen är för litet för att i en ansökan motivera att övervakningsintresset är högre än 
integritetsintresset på de allmänna platser i kommunen som kräver tillstånd.  
 
Forskning visar att kameraövervakning inte har effekt på våldsbrott, men att det kan minska 
skadegörelse och narkotikahandel på platser som övervakas. De studier som gjorts i Sverige 
kring kameraövervakningens användbarhet vid brottsuppklarande visar att användningen är 
mycket begränsad. Materialet sällan är användbart då inspelningsmaterialet är av för dålig 
kvalitet. Ljusförhållanden, avstånd, täckande växtlighet och döda vinklar är de huvudsakliga 
problemen.  
 
Kommunstyrelsen beslutade i februari att möjligheterna till kamerabevakning på otrygga 
platser skulle undersökas. Förvaltningen har lämnat svar kring möjlighet till kamerabevakning 
i tjänsteutlåtandet KS-2020/554. Kameraövervakning bedöms vara en kostsam 
brottsbekämpande och trygghetsskapande åtgärd med begränsad effekt.  
 
Patrullerande vaktbolag 
Bestämmelser kring ordningsvakter finns i lagen (1980:578) om ordningsvakter (LoV). 
Ordningsvakter får förordnas för att upprätthålla allmän ordning inom ett visst område. 2-2 b 
§§ i LoV fastställer huvudområden där ordningsvakter får tjänstgöra. Där ingår allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar enligt ordningslagen (1993:1617), bad-, camping 
och idrottsplatser och vissa platser med tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622). 
Vidare får ordningsvakter förordnas att tjänstgöra vid säkerhetskontroller i domstolar och 
offentliga sammanträden i kommuner och regioner och vid Sametinget. Utöver dessa finns 
en undantagsregel i 3 § ordningslagen, där säkerhetsvakter får förordnas även i annat fall 
”om det finns ett särskilt behov och det är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt”. I 
förarbetet till 3 § (prop. 1978/80:122 s. 66) framgår att med särskilt behov avses situationer 
av övergående natur men att bestämmelsen kan utgöra en mer permanent förstärkning. För 
ett sånt förordnande krävs tillstånd av polisen. Tågstationen i Knivsta har redan ett beslut om 
förordnande av ordningsvakter enligt 3 § som gäller tillsvidare (A692-12488-12). 
Förordnandet gäller för trafikverket som äger spåren. Ordningsvakter har med stöd av 29 § 
polislagen (1984:387) givits vissa polisiära befogenheter. Till exempel har en ordningsvakt 
befogenhet att ingripa enligt 13 § polislagen mot den som stör ordningen, dvs. att avvisa, 
avlägsna eller omhänderta ordningsstöraren. För att genomföra en tjänsteåtgärd får en 
ordningsvakt i vissa fall använda våld.  
 
Kommuner kan anlita väktare för bevakning av byggnader och anläggningar. Regler om 
väktare finns i lagen (1974:191) om bevakningsföretag. När det gäller användning av våld i 
yrkesutövningen har väktaren endast den rätt som tillkommer envar bl.a. att gripa den som 
ertappas på bar gärning eller flyende fot när fråga är om ett brott varpå fängelse kan följa (24 
kap. 7 § rättegångsbalken). Kommunen har efter ordförandebeslut KS-2020/456 den 1 juni 
2020 beslutat att ett vaktbolag ska genomföra ronderingar med vaktbolag på badplatser och 
kring skolor under sommaren. Till uppdraget finns 100 000 kr. I dagsläget finns det inte 
budgeterade medel som möjliggör utökad bevakning.  
 
Avseende polisen, hade de i början av 2020 20400 anställda poliser vilket är fler poliser än 
någonsin. I polisområde Uppsala har 19 nya poliser anställts under 2020. Totalt är ca 32500 
personer anställda inom polisen. Myndigheten har som mål att vara 38000 anställda 2024.  
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Slutsats 
Förvaltningen har redan redovisat svar gällande kamerabevakning i tjänsteutlåtande (KS-
2020/554). Eftersom det saknas medel för vakttjänster finns ingen möjlighet att gå vidare 
med att anlita ett vaktbolag för utökade trygghetsronderingar. Med hänvisning till skrivelsen 
ovan bör motionen därför avslås.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Förslaget till avslag av motionen innebär ingen ekonomisk konsekvens. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-08-24 
Rapporten Kameraövervakning som brottsbekämpande och trygghetsskapande åtgärd i 
Knivsta kommun, daterad 2020-06-25. 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Motionsställaren  
 

Daniel Lindqvist    Åsa Franzén  
Kommundirektör     Kanslichef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Beslut om åtgärder som nämns i motionen riktar sig till ökad trygghet och minskad risk att 
utsättas för brott. Både enskilda barn och barn som grupp riskerar att utsättas för brott och 
att påverkas av den allmänna trygghetsnivån i kommunen.  
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
För en fullständig bedömning se bifogad rapport.  
 
Barnets bästa är åtgärder som minskar brottsligheten och ökar tryggheten. För att kunna 
bedöma om övervakningskameror eller vaktbolag är barnets bästa måste man fråga sig hur 
många brott som skulle kunna fångas upp och förhindras jämfört med en annan situation. 
Förvaltningen gör bedömningen att den möjliga effekten är betydligt mer osäker i jämförelse 
med andra trygghetsskapande åtgärder, särskilt när det gäller risk för fortsatt brottslighet.  
 
Kameraövervakning eller vakttjänster i trygghetsskapande syfte bedöms inte i sig strida mot 
principen om barnets bästa, däremot görs bedömningen att andra åtgärder är resursmässigt, 
integritetsmässigt och effektivitetsmässigt bättre.  
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
Resurser som används för att sätta upp övervakningskameror eller vaktbolag kan användas 
för andra åtgärder som har större trygghetsskapande och brottsbekämpande effekt. 
Kameraövervakning har ingen eller liten trygghetsskapande effekt för yngre barn som sällan 
är ute på kvällen (och oftast utsätts av övergrepp eller kränkningar av en närstående). 
Åtgärden minskar inte heller utsattheten för våld i vilken gruppen unga är 
överrepresenterade. Kameraövervakning riskerar också att kränka ungdomars rätt att inte 
vilja bli filmade. I det senare fallet riskerar ungdomar att flytta sig från t.ex. centrum till andra 
otryggare platser (så som mörka skogspartier eller rastplatser).  
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 
Motion Sverigedemokraterna Knivsta 
2019-11-03 
 
Sverigedemokraterna får fortlöpande information från många boende i Knivsta att 
man inte längre vågar nyttja eller besöka allmänna platser av rädsla av att utsättas 
för våld och rån. Narkotika försäljningen sker relativt öppet utanför matbutiker och det 
sker frekventa stölder i matbutikerna. 
 
Det inträffar rån med vapen inblandade på allmän plats och även misshandel 
Föräldrar kör sina barn i tonåren till och från skola, gymnasium och fritidsaktiviteter 
av rädsla för att deras tonåringar skall utsättas för våld med vapen och 
rån. Sverigedemokraterna accepterar inte att enskilda familjer drabbas mycket hårt 
ekonomiskt p.g.a. av att de inte längre vågar låta sina barn och tonåringar resa själva 
med buss och pendeltåg. 
 
Även bilbränder har nu skett i Knivsta. Denna utveckling måste stoppas innan det blir 
en vanlig företeelse som i Uppsala och innan det även sker sprängningar här! 
 
Sverigedemokraterna accepterar inte en samhällsutveckling där polisbristen skapad 
av förd politik begränsar Knivstas boende och omöjliggör ett normalt liv.  
 
 
 
Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige att 
besluta 
 

- Att tillstånd inhämtas för installationer av kameraövervakning av allmänna 
platser i Knivsta i brottsförebyggande syfte. 

 
- Att utredning startas om möjligheten att anlita patrullerande vaktbolag runt 

stationen och de centrala delarna av Knivsta. 
 
 
 
Dessa förslag bör genomföras omgående innan fler våldsdåd sker och för att stävja 
bl.a. sprängningar som kan drabba även Knivsta. 
 
 
Monica Lövgren SD Knivsta 

Hans Nyberg SD Knivsta 



 
 

 
  Kommunstyrelsen 

 
PROTOKOLL 9 (23)  
Sammanträdesdatum  
2020-09-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 152   Dnr: KS-2019/829 
 

Svar på motion 2019:09 från Pontus Lamberg (KD) - Ett tryggare Knivsta  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att arbetet pågår. 

Reservation 
Oscar Hahne (KD) anmäler reservation mot beslutet.  

Yrkanden 
Peter Evansson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå att motionen ska anses besvarad 
med hänvisning till att arbetet pågår.  
Oscar Hahne (KD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå att kommunfullmäktige bifaller 
motionen.  
Lennart Lundberg (KNU) yrkar bifall till den första och andra beslutssatsen i motionen.  

Propositionsordning 
Ordföranden genomför en teknikfunktionskontroll för att se att alla beslutande kan delta i 
beslutet.  
Därefter ställer ordföranden det egna yrkandet och Oscar Hahnes yrkande mot avslag var för 
sig och finner att kommunstyrelsen bifaller det egna yrkandet.  

Sammanfattning av ärendet 
Pontus Lamberg (KD) har den 20 november 2019 lämnat en motion till kommunfullmäktige 
där han föreslår att kommunen tillsammans med Polisen ska stärka det brottsförebyggande 
och trygghetsskapande arbetet i kommunen. Motionen föreslår att kommunen ska sätta upp 
övervakningskameror på otrygga platser, röja gång- och cykelbanor, förbättra belysningen 
samt att samarbetet med Polisen stärks genom att regelbundet bjuda in polisrepresentanter 
till kommunstyrelsen för att redogöra kring säkerhetsläget i kommunen och genom att delge 
varandra information i brottsförebyggande syfte.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-08-24 
Rapporten Kameraövervakning som brottsbekämpande och trygghetsskapande åtgärd i 
Knivsta kommun, daterad 2020-06-25 
 
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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Handläggare 
Markus Sjölén Gustafsson 
Allmänutredare 

Tjänsteskrivelse 
2020-08-24 

Diarienummer 
KS-2019/829 

   
 

Kommunstyrelsen 

Svar på motion 2019:09 från Pontus Lamberg (KD) - Ett tryggare 
Knivsta 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Pontus Lamberg (KD) har den 20 november 2019 lämnat en motion till kommunfullmäktige 
där han föreslår att kommunen tillsammans med Polisen ska stärka det brottsförebyggande 
och trygghetsskapande arbetet i kommunen. Motionen pekar på att andelen barn som 
misstänks för våldsbrott ökat i Sverige under fem års tid. Mot bakgrund av detta föreslår 
motionen att kommunen ska sätta upp övervakningskameror på otrygga platser, röja gång- 
och cykelbanor, förbättra belysningen samt att samarbetet med Polisen stärks genom att 
regelbundet bjuda in polisrepresentanter till kommunstyrelsen för att redogöra kring 
säkerhetsläget i kommunen och genom att delge varandra information i brottsförebyggande 
syfte.  
 
Kameraövervakning på offentliga platser 
 
En utförlig genomgång av myndigheters möjlighet till kameraövervakning och dess effekter 
på brott och trygghet fins i rapporten Kameraövervakning som brottsbekämpande och 
trygghetsskapande åtgärd i Knivsta kommun (KS-2020/555). Nedanför sammanfattas 
huvuddragen i rapporten.  
 
Kommunen har i uppdrag att arbeta trygghetsskapande och mot brottslighet. Knivsta har en 
låg utsatthet för brott i offentlig miljö. De flesta känner sig trygga i kommunen, men det finns 
även individer som upplever sig otrygga särskilt nattetid. För kamerabevakning på allmän 
plats krävs i huvudsak tillstånd. Från 1 augusti 2020 finns ett undantag från kravet på 
tillstånd på stationsområden, om kamerabevakningen syftar till att minska brottsligheten. I en 
sammanställning kring anmälda brott i Knivsta under 2019 framgår att anmälningar om brott 
sker på olika ställen i kommunen. Kring stationsområdet i Knivsta anmäldes under 2019 ett 
nittiotal brott, varav klotter och cykelstölder utgjorde över 80% av anmälningarna. 
Trafikverket meddelade i början av 2020 att kameror kommer sättas upp på perrongområdet 
som förvaltas av dem. Förvaltningens bedömer att underlaget från polisen är för litet för att i 
en ansökan motivera att övervakningsintresset är högre än integritetsintresset på de 
allmänna platser i kommunen som kräver tillstånd.  
 
Forskning visar att kameraövervakning inte har effekt på våldsbrott, men att det kan minska 
skadegörelse och narkotikahandel på platser som övervakas. De studier som gjorts i Sverige 
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kring kameraövervakningens användbarhet vid brottsuppklarande visar att användningen är 
mycket begränsad. Materialet sällan är användbart då inspelningsmaterialet är av för dålig 
kvalitet. Ljusförhållanden, avstånd, täckande växtlighet och döda vinklar är de huvudsakliga 
problemen. Ungdomar är överrepresenterade i brottsstatistiken. De flesta är dock 
engångsförbrytare. Ett fåtal ungdomar med riskfaktorer löper risk för att utveckla en kriminell 
livsstil. Sociala åtgärder krävs för att förebygga en sådan utveckling. 
 
Kommunstyrelsen beslutade i februari att möjligheterna till kamerabevakning på otrygga 
platser skulle undersökas. Förvaltningen har lämnat svar kring möjlighet till kamerabevakning 
i tjänsteutlåtandet KS-2020/554. Kameraövervakning bedöms vara en kostsam 
brottsbekämpande och trygghetsskapande åtgärd med begränsad effekt.  
 
Arbete med röjning och belysning på gång och cykelbanor 
 
Samhällsbyggnadskontoret arbetar kontinuerligt med utvecklingen av gång- och cykelvägar. 
Under hösten har lampor satts upp bland annat längs sträckan Ar till Knivsta och 
gatukontoret jobbar även med att byta ut gammal belysning samt komplettera med ny 
belysning där det behövs. Parkenheten sikt- och trygghetsröjer längsmed gång- och 
cykelvägarna årligen. Målet är en balanserad genomsiktlighet, samtidigt måste en viss 
mängd vegetation behållas för att motverka kraftig återväxt av sly. När invånare hör av sig 
och önskar röjning på platser som upplevs otrygga gör parkenheten alltid en inspektion och 
bedömning om åtgärder behöver vidtas.  
 
Förvaltningens bedömning är att arbete med att röja gång- och cykelbanor samt att förbättra 
belysningen redan utförs inom satta budgetramar.  
 
Stärka samarbete och informationsutbyte mellan Polisen och kommunen 
 
I kommunen bedrivs socialt brottsförebyggande arbete inom flera verksamheter, så som 
förskola, skola, kultur- och fritidsverksamhet samt socialtjänst. Arbetet samordnas i en 
central ledningsgrupp för kommun-polis-räddningstjänst.  
 
En särskild samarbetsgrupp SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) samverkar i syfte att 
förebygga ungdomsbrottslighet och att fånga upp ungdomar med riskbeteende. I SSPF:s 
uppdrag ingår att ta fram en gemensam problem- och målbild samt att planera vilka åtgärder 
som ska vidtas för att åtgärda dessa. SSPF arbetar i en strategisk och en operativ grupp 
som möts vid fyra gånger vardera varje år. Vid behov kan SSPF också samverka kring 
enskilda ungdomar. En aktuell lägesbild (uppdatering kring situationen i kommunen) genom 
en schemalagd rapport sammanställs varannan vecka och avstämning sker där både 
representanter för kommun och polis närvarar. Under hösten 2019 slutade barn- och 
ungdomsstrategen i kommunen vilken ingick i SSPF:s strategiska och operativa grupp. I 
dagsläget är tjänsten inte tillsatt.  
 
Förvaltningen bedömer att det finns ett bra och välfungerande samarbete och 
informationsutbyte med polisen idag. Under 2020 planeras arbetet inom SSPF utvecklas 
med ytterligare ett möte för den strategiska gruppen varje termin där särskilda 
insatsområden ska tas fram. Vidare införs nya arbetsmodeller och utbildning kring 
sekretesslagstiftning inom individstöd.  
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Inbjudan till Polisen för att redogöra för säkerhetsläget och uppfyllandet av 
medborgarlöftet i kommunstyrelsen 
 
Förvaltningen och polisen välkomnar förslaget att bjuda in polisen eller delar av förvaltningen 
att redogöra för säkerhetsläget i kommunen för kommunstyrelsen. Förvaltningen gav samma 
svar i tjänsteutlåtandet Trygghetspaketet – rapport 1 (KS-2020/229).  
 
Slutsats 
Förvaltningen gör bedömningen att åtgärderna kring trygghetsröjning och samverkan med 
polis redan sker inom den ordinarie verksamheten idag. Förvaltningen har vidare bedömt 
frågan kring inbjudan till polisen i ett tidigare tjänsteutlåtande (KS-2020/229), och i frågan om 
kamerabevakning har förvaltningen redovisat sitt svar i tjänsteutlåtande (KS-2020/554). Då 
åtgärderna redan genomförs, eller redan har behandlats ser förvaltningen ingen anledning 
att vidta fler åtgärder. Motionen bör därför avslås. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Förslaget innebär ingen ekonomisk konsekvens. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-08-24 
Rapporten Kameraövervakning som brottsbekämpande och trygghetsskapande åtgärd i 
Knivsta kommun, daterad 2020-06-25. 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Motionsställaren  
 

 
 
 
 

 

Daniel Lindqvist     Åsa Franzén  

Kommundirektör     Kanslichef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Beslut om åtgärder som nämns i motionen riktar sig till ökad trygghet och minskad risk att 
utsättas för brott. Både enskilda barn och barn som grupp riskerar att utsättas för brott och 
att påverkas av den allmänna trygghetsnivån i kommunen.  
 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
För en fullständig bedömning se bifogad rapport.  
 
Barnets bästa är åtgärder som minskar brottsligheten och ökar tryggheten. För att kunna 
bedöma om övervakningskameror är barnets bästa måste man fråga sig hur många brott 
som skulle kunna fångas upp och förhindras jämfört med en annan situation. Förvaltningen 
gör bedömningen att den möjliga effekten är betydligt mer osäker i jämförelse med andra 
trygghetsskapande åtgärder, särskilt när det gäller risk för fortsatt brottslighet.  
 
Kameraövervakning i trygghetsskapande syfte bedöms inte i sig strida mot principen om 
barnets bästa, däremot görs bedömningen att andra åtgärder är resursmässigt, 
integritetsmässigt och effektivitetsmässigt bättre.  
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
Resurser som används för att sätta upp övervakningskameror kan användas för andra 
åtgärder som har större trygghetsskapande och brottsbekämpande effekt. 
Kameraövervakning har ingen eller liten trygghetsskapande effekt för yngre barn som sällan 
är ute på kvällen (och oftast utsätts av övergrepp eller kränkningar av en närstående). 
Åtgärden minskar inte heller utsattheten för våld i vilken gruppen unga är 
överrepresenterade. Kameraövervakning riskerar också att kränka ungdomars rätt att inte 
vilja bli filmade. I det senare fallet riskerar ungdomar att flytta sig från t.ex. centrum till andra 
otryggare platser (så som mörka skogspartier eller rastplatser).  
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 
2019-11-20 

Motion 

Ett tryggare Knivsta 

Polisen utför ett viktigt uppdrag för att säkerställa att lag och ordning upprätthålls 
men de har även en trygghetsskapande effekt. Vi som beslutsfattande i kommunen 
har även vi ett ansvar att underlätta polisens arbete och stärka det 
brottsförebyggande arbetet. 
 
Som exempel på vad vi som kommunpolitiker kan göra är att i planeringsstadiet av 
ny bebyggelse tänka på trygghetsaspekten när vi utformar grönytor och GC-vägar. 
Men kanske ännu viktigare är att möjliggöra och underlätta att platser som upplevs 
som otrygga idag görs tryggare. 
 
Med hjälp av övervakningskameror kan brott förebyggas, men även fungera som en 
resurs vid utredningsarbetet och identifiering av misstänka gärningsmän. 
 
Bättre belysning och slyröjning vid gång- cykelbanor gör att fler väljer att promenera 
eller cykla då tryggheten upplevs bättre. 
 
Förebyggande åtgärder på ett tidigt stadium är viktigt för att förebygga brott och där 
igenom öka tryggheten. Idag är tyvärr trenden att barn inte bara är vittnen eller offer, 
utan även förövare. Andelen barn som misstänks för våldsbrott har ökat varje år i fem 
år. Fram tills idag, enbart i år har cirka 6000 barn under 15år misstänkts för 
våldsbrott. Tydliga risksignaler är bland annat skolk, sämre prestation i skolan, tidig 
debut med tobak,alkohol och narkotika. 
 
Mot bakgrund av detta yrkar vi: 
 

 Att kommunen ska sätta upp övervakningskameror på otrygga platser 

 Att röja gång- och cykelbanor från buskage och förbättra belysningen 

 Att regelbundet bjuda in Polisen till kommunstyrelsen för att redogöra för 
säkerhetsläget och uppfyllnaden av medborgarlöftet i kommunstyrelsen 

 Att samarbetet mellan kommunen och Polisen stärks med syftet att tidigt 

förebygga brott genom att delge varandra information utan att göra avkall 

på sekretessregler 

 

Pontus Lamberg 
Kristdemokraterna 



 
 

 
  Kommunstyrelsen 

 
PROTOKOLL 10 (23)  
Sammanträdesdatum  
2020-09-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 153   Dnr: KS-2020/492 
 

Motion 2020:07 från Monica Lövgren (SD)  - Inför digital signering av protokoll  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till tjänsteutlåtandet daterat 4 
augusti 2020. 

Propositionsordning 
Ordföranden genomför en teknikfunktionskontroll för att se att alla beslutande kan delta i 
beslutet.  
Därefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Monica Lövgren (SD) yrkar i en motion att digital signering av protokoll införs i Knivsta 
kommun. Förvaltningen har under våren arbetat med uppdraget att ta fram förslag på hur en  
helt digital process för signering av protokoll skulle kunna se ut. Under sommaren provas ett  
system där signering sker via bank-id och när höstens sammanträden startar upp kommer  
samma system att användas av alla nämnder, där besluten inte gäller sekretess. 

Underlag i ärendet  
Tjänsteutlåtande 2020-08-04 
Motionen 
Arbetsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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Handläggare 
Lisbeth Rye-Danjelsen 
Titel enhetschef 

Tjänsteskrivelse 
2020-08-04 

Diarienummer 
KS-2020/492 

   
 

Kommunstyrelsen 

Motion 2020:07 från Monica Lövgren (SD) – Inför digital signering 
av protokoll  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till tjänsteutlåtande daterat 4 
augusti 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Monica Lövgren (SD) yrkar i en motion att digital signering av protokoll införs i Knivsta 
kommun. Förvaltningen har under våren arbetat med uppdraget att ta fram förslag på hur en  
helt digital process för signering av protokoll skulle kunna se ut. Under sommaren provas ett  
system där signering sker via bank-id och när höstens sammanträden startar upp kommer  
samma system att användas av alla nämnder, där besluten inte gäller sekretess. 
 
Bakgrund 
Monica Lövgren (SD) yrkar i en motion att digital signering av protokoll införs i Knivsta  
kommun.  
 
Kommunen arbetar intensivt med de digitaliseringsuppdrag som givits av 
Kommunfullmäktige. Arbetet med digitalisering av hela nämndprocessen är förhållandevis 
långt kommen. Under rådande Covid- 19 pandemi 2020 har sammanträdes- och 
mötesformer skett via olika digitala verktyg såväl för politiska sammanträden som för 
förvaltningen. Kallelser, underlag för beslut och övriga handlingar har sedan 2011 
distribuerats digitalt till de politiska organen. Sedan 2019 bereds även större delen av 
nämndernas beslutsunderlag digitalt via systemstöd och är i slutfasen av en process där 
varje politiker tar mot handlingarna via en app på Ipad. Att då även kunna justera protokollen 
digitalt blir ett naturligt steg. 
 
Kommunallagen 5 kap §§ 65 - 70, 6 kap 35 § och 8 kap 12 § beskriver hur protokoll ska 
föras, justeras och anslås. Kommunallagen anger däremot inte regler för att justering måste 
ske med penna vilket möjliggör en digital signatur. En utsedd justerare av ett protokoll  
säkerställer med sin underskrift att protokollet innehåller de beslut som tagits under  
sammanträdet samt att hanteringen av ärenden under sammanträdet skett på rätt sätt. Först 
efter att justeringen är gjord och protokollet anslagits kan eventuell överprövning av besluten 
göras.  Den digitala signeringen av protokoll förutsätter att det går att eftersöka vem som 
signerat och att det är rätt person. Det finns idag inte någon enhetlig lösning för hur en digital 
signatur ska se ut, men ett bank-id är ett vedertaget säkert sätt att verifiera en person. 
Socialtjänsten använder sedan något år ett system för beslut inom socialjouren där  
beslutsfattaren verifieras genom bank-id. Socialnämndens individutskott har valt att  använda 
samma system för beslut som gäller individer inom socialtjänsten. Detta system är inte 
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lämpligt att använda för protokoll som inte innehåller sekretess, då risken att röja  
sekretessuppgifter som hanteras där är för stor.  
 
Förvaltningen har under våren fått i uppdrag att ta fram förslag på hur en helt digital process 
för signering av protokoll kan se ut. Under sommaren provas ett system där signeringen sker  
bank-id. Samma system kommer, när höstens sammanträden startar upp, att användas av 
alla nämnder. Därmed är införande av digitala signaturer redan i bruk. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Varje signatur kostar ca 9 kr, vilket ger en kostnad på ca 20 kr för ett protokoll med tre 
signaturer. Kostnaden beräknas inrymmas inom fastställd budget för respektive nämnd. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-08-04 
Motionen 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akten 
Handläggare 
 

 
 
 
 

Åsa Franzén 
Kanslichef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej x   
 
Förklara oavsett svar. 

Digitala signaturer påverkar inte barns situation. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 

 

Motion / Sverigedemokraterna Knivsta 

Motion angående införande av digital justering av protokoll                              
2020-06-10 

 

Under ett politiskt verksamhetsår i Knivsta kommun justeras ett stort antal protokoll. Bara 

under 2019 hade nämnderna 51 planerade möten. Varje protokoll ska läsas, kontrolleras och 

signeras, utöver ordförande, av en vald justeringsperson. 

Den ledamot som ska justera ett protokoll kan behöva ta ledigt från jobbet för att åka in till 

kommunhuset för att signera ett protokoll, eller komma överens om en tid med 

nämndesekreteraren efter arbetsdagen slut, vilket ibland kan vara svårt att få till. 

Genom digital protokolljustering skulle förtroendevald kunna godkänna protokoll när och var 

det passar honom eller henne. Protokoll kunde läsas och justeras i någon form av E-tjänst där 

den förtroendevalda slutligen med sin e- legitimation ”skriver under” och därmed godkänner 

protokollet. Denna hantering skulle snabba upp processen för såväl tjänsteman som politiker 

och innebära ett miljövänligare sätt att administrera protokoll. 

Kommunallagen stipulerar att protokoll ska justeras inom 14 dagar men inte att detta måste 

ske genom undertecknande med en fysisk penna. Detta har redan prövats i 

förvaltningsrätten i Göteborg i en dom från 26 maj 2014 så det föreligger inga lagliga hinder 

för att justera kommunala sammanträdesprotokoll med digital eller elektronisk signatur. 

 

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 

-Att digital justering av sammanträdesprotokoll införs i Knivsta kommun. 

 

 

____________________________________________ 

Monica Lövgren SD 
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