
 
 

 

                    

Utvecklingsprogram Knivsta 2035 – två nya hållbara stadsdelar i västra 
Knivsta och Alsike 

Knivsta växer vidare och utvecklas. Knivsta kommun tar ett samlat grepp om framtidens 
Knivsta och presenterar Utvecklingsprogram Knivsta 2035, med uppdrag att möta 
tillväxten med två nya, hållbara och grönskande stadsdelar i västra Knivsta respektive 
Alsike. Stadsdelarna ska rymma service, verksamheter och sammanlagt 3 500 bostäder till 
år 2035. 

När fler personer flyttar hit behöver Knivsta utvecklas. Med Utvecklingsprogram Knivsta 2035 tar 
kommunen ett samlat grepp om stadsbyggnaden och planerar för två nya stadsdelar i Knivsta 
kommun, i västra Knivsta respektive Alsike. 

- En hållbar och robust utbyggnad kräver helhetsplanering på lång sikt. Med Utvecklingsprogram 
Knivsta 2035 tar vi steget mot att möta framtidens behov av bostäder, skolor, omsorg och infrastruktur, 
säger kommunstyrelsens ordförande Peter Evansson (S). 

 

Kommunstyrelsens ordförande Peter Evansson (S) 

Han fortsätter: 
   - Att möta behovet av fler bostäder med att bygga två helt nya stadsdelar från grunden är en unik 
möjlighet för kommunen. När vi är med hela vägen, och tar ett helhetsgrepp redan i den tidiga 
samhällsplaneringen, kan vi ge Knivsta de bästa förutsättningarna för framtiden. Vi kan välja hållbara  



 
 

 

och innovativa lösningar i alla delar, som mötesplatser, kollektivtrafik, naturvärden, omsorg och 
infrastruktur. 

Arbete med en stadsutvecklingsstrategi 

Planeringen för de två nya stadsdelarna är i ett tidigt skede. Kommunens projektgrupp arbetar just nu 
med övergripande frågor som lösningar kring infrastruktur, grönområden, transport och VA. Arbetet 
ska utmynna i ett förslag på en stadsutvecklingsstrategi, som visar grundstrukturen för de nya 
stadsdelarna, rymmer förslag på hållbara lösningar för stadsbyggnaden och presenterar skisser över hur 
de två stadsdelarna kan komma att se ut. 

De nya stadsdelarnas identitet 

Än är det tidigt i planeringen, men vissa ramar finns att förhålla sig till. De nya stadsdelarna ska vara 
hållbara - socialt, ekonomiskt och miljömässigt. De ska också planeras till att utgöra del i framtidens 
Knivsta, som enligt kommunens fastslagna vision ska vara en modern småstad som samverkar med en 
levande landsbygd. 

Målet är två levande och attraktiva stadsdelar, med trygghet och trivsel för alla åldrar. Bebyggelsen ska 
vara av småstadskaraktär, med blandade kvarter för boende, arbetande och besökare. Grönska, många 
sociala mötesplatser samt gatustråk som gör det lätt och tryggt att transportera sig till fots eller cykel är 
andra prioriterade områden i den tidiga planeringen. 

Delta och påverka 

När två nya stadsdelar ska utvecklas är det mycket att ta ställning till. Under de kommande åren 
kommer Knivsta kommun att på olika sätt bjuda in till dialog för att samla synpunkter och idéer kring 
hur västra Knivsta och Alsike ska se ut i framtiden. 

- Vi hoppas att så många som möjligt av de som bor och verkar här i Knivsta kommun vill vara med 
och bidra i utvecklingsarbetet. De nya stadsdelarna kommer att växa fram under lång tid, och det 
kommer att finnas många tillfällen till samskapande, säger projektledare för Knivsta 2035 Pelle 
Mikaelsson. 

 

Pelle Mikaelsson, projektledare Knivsta 2035 

 



 
 

 

Den första medborgardialogen kring Knivsta 2035 äger rum under hösten, inom ramen för 
kommunens Medborgarråd. Nästa tillfälle att delta och påverka blir när förslaget på 
stadsutvecklingsstrategi presenteras, med sikte på våren 2021. 

 

Utvecklingsprogram Knivsta 2035 - en sammanfattning 

Utvecklingsprogram Knivsta 2035 planerar för två nya stadsdelar i västra Knivsta och Alsike. I de nya 
stadsdelarna planeras det för service, verksamheter och 3500 bostäder fram till 2035. Stadsdelarna ska 
byggas hållbart – socialt, ekonomiskt och miljömässigt. 

Planeringen för de två nya stadsdelarna är i ett tidigt skede. Kommunen arbetar just nu med 
övergripande frågor som bebyggelse, infrastruktur, grönområden och andra viktiga delar av de två 
områdena. 

Målet är att skapa förutsättningar för två levande, trygga, trivsamma och grönskande stadsdelar som är 
en del av framtidens Knivsta - en modern småstad som är en föregångskommun inom hållbar och 
innovativ stadsutveckling. De ska rymma både stadens kvaliteter och en levande landsbygd. De 
kommer att rymma parker, gator, idrottsplatser, förskolor, skolor, affärer, restauranger och annat som 
hör en stad till. 

Stadsdelarna skissas fram med avstamp i kommunens vision och översiktsplan, som bland annat anger 
att framtidens Knivsta ska vara en modern och hållbar småstad, som samverkar med en levande 
landsbygd. 

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

Vill du veta mer? 
Följ vår information på knivsta.se/knivsta2035 
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