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Yttrande över utställning av översiktsplan för Knivsta kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att avge yttrande enligt ärendets bilaga 1.
Ärendet
Knivsta kommun har utställning för en ny översiktsplan mellan 21 augusti och 22 oktober
2017 och har remitterat planen till Uppsala kommun.
Översiktsplanen har en tidshorisont till 2035 med utblick mot 2050 och utgår bland annat från
Knivstas vision 2025. Bostadsutvecklingen planeras i huvudsak inom centralorterna Knivsta
och Alsike. På sikt förväntas även en del utveckling ske längs stråk mellan centralorterna och
andra orter som Lagga och Vassunda. Ett sammanhängande grönt stråk från Lunsen i nordväst
ner mot sjön Valloxen ska stärkas och utvecklas i takt att ny bebyggelse tillkommer.
Ar ska fortsätta utvecklas som kommunens viktigaste verksamhetsområde. Knivsta kommun
verka för utbyggnad av Ostkustbanan till fyra spår, en ny station i Alsike samt nya
trafikplatser vid E4. I planen redovisas strategier för att nå hallbarhet kopplat till de regionala
målen i Uppsala läns regionala utvecklingsstrategi.
Planen går att nå via följande länk: http://knivsta.se/Bygga-bo-ochmiljo/Oversiktsplaner/Revidering-OP
Föredragning
Förslaget till Uppsala kommuns yttrande inriktar sig på de ställningstaganden i
utställningshandlingen som berör planering och utveckling inom Uppsala kommun. Fem
områden har identifierats där det finns möjligheter för kommunerna att samverka:
bebyggelseutveckling, verksamhetsområden, kommunikationer, grönstruktur och
vattenkvalitet. Det är positivt att Knivsta kommun har en planeringsinriktning som till stora
delar överensstämmer med Uppsala kommuns.
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Det är bra att det utvecklas fler koncentrerade noder i regionen i anslutning till
järnvägssystemet. Ett sammanhållet Knivsta-Alsike med fokus på hållbara transporter kan
bidra till utveckling i regionen som helhet.
Utvecklingen av Alsike och norrut längs stråket till Lagga bör avgränsas så att en passage
skapas mellan Lunsen och det öppna kulturlandskapet. Dels för att avgränsa staden på ett
tydligt sätt och dels för att ett större verksamhetsområde med godsdepå och logistikpunkt
planeras vid kommungränsen inom Uppsala stad där bostäder i anslutning kan vara olämpligt.
Uppsala kommun ser gärna en tydlig strategi inom Knivsta kommun hur Uppsalaslättens
kulturlandskap hanteras vid utveckling av Lagga.
Knivsta som ort för kunskapsintensiva företag kompletterar Life science-stråket i UppsalaStockholmsregionen på ett positivt sätt. Det finns synergifördelar att lokalisera
verksamhetsområden i de olika kommunerna nära varandra med goda kommunikationer.
Kommunerna bör utveckla samverkan kring utvecklingen av fyra spår på Ostkustbanan och
stationslägen som gynnar regionen i stort. En utveckling av hållbart resande på landsbygden
över kommungränsen mot stationsläget i Bergsbrunna kan utvecklas på sikt, till exempel med
cykelstråk och kollektivtrafik.
Det är positivt att Knivsta kommun föreslår en grönplanering som knyter ihop naturreservatet
Lunsen i Uppsala kommun med Valloxen i ett större sammanhängande grönområde.
Riksintresset Mälarens öar och stränder delas mellan kommunerna och Knivsta kommuns
översiktsplan bör beakta den inriktning som ges i Uppsala kommuns översiktsplan.
Knivsta kommun bör överväga att säkerställa Natura 2000-området Sävjaån-Funbosjön på
motsvarade sätt som i Uppsala kommuns översiktsplan. Vattenkvaliteten i Uppsala kommun
är beroende av vad som händer uppströms i vattendragen. De åtgärder som föreslås i Knivstas
vattenplanering bör medverka till att vattenkvaliteten i Sävjaån-Fyrisån och Mälaren
förbättras och bidrar till att god status uppnås i hela vattensystemet.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt i detta ärende.
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Yttrande över utställningshandling, Översiktsplan för Knivsta
kommun
Uppsala kommuns yttrande inriktar sig på ställningstaganden i utställningshandlingen som
berör planering och utveckling inom Uppsala kommun. Det är positivt att Knivsta kommun
har en planeringsinriktning som till stora delar överensstämmer med Uppsala kommun. Fem
områden har identifierats där det finns möjligheter för kommunerna att samverka:
bebyggelseutveckling, verksamhetsområden, kommunikationer, grönstruktur och
vattenkvalitet.
Bebyggelseutveckling
Det är bra att det utvecklas fler koncentrerade noder i regionen i anslutning till
järnvägssystemet. Ett sammanhållet Knivsta-Alsike med fokus på hållbara transporter kan
bidra till regionen som helhet.
Det finns en otydlighet i utställningshandlingen om vad som ska ske i kommungränsen mellan
Alsike och Uppsala stad. Utvecklingen i Alsike och stråket mot Lagga tangerar utvecklingen
inom Uppsala stad vid kommungränsen. Stationsläget som föreslås ligger i norra delen av
Alsike vilket kan innebära att bebyggelseutveckling mot Uppsala stad blir intressant. Inom
stadens gräns planeras ett större verksamhetsområde mot gränsen mot Knivsta kommun.
Verksamheter som kan tillkomma kan vara miljöstörande och olämpliga i närheten av
bostäder. Uppsala kommun föreslår att bebyggelseutvecklingen norr om Alsike avgränsas så
att en passage skapas mellan Lunsen och det öppna kulturlandskapet.
Vid utvecklingen av Lagga kan Uppsalaslätten i Uppsala kommun beröras. Stadens omland
Uppsalaslätten är en avvägning av riksintresset för Långhundraleden samt det allmänna
intresset med högvärdig jordbruksmark. Inriktningen för Uppsalaslätten är en restriktiv
hållning till ny spridd bebyggelse på landsbygden. Landsbygdsnäringen och
kulturlandskapsvärden är prioriterade. Uppsala kommun ser gärna en tydlig strategi inom
Knivsta kommun hur dessa värden hanteras.
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Verksamhetsutveckling
Knivsta som ort för kunskapsintensiva företag kompletterar Life science-stråket i UppsalaStockholmsregionen på ett positivt sätt.
Uppsala kommun planerar ett större verksamhetsområde i anslutning till Uppsala Södra nära
kommungränsen med en logistikpunkt för godståg och annan järnvägsrelaterad verksamhet,
exempelvis en järnvägsdepå. Det finns synergifördelar i att lokalisera områden i kommunerna
nära varandra med goda kommunikationer.
Kommunikationer
Kommunerna bör utveckla samverkan kring utvecklingen av fyra spår på Ostkustbanan och
stationslägen som gynnar regionen i stort. Uppsala kan bidra med en utveckling av cirka 50
000 bostäder och 15 000 arbetsplatser genom en ny stadsnod med stationsläge i Bergsbrunna
och utvecklingen av Södra staden och Gottsunda som binds samman med en
kollektivtrafiklänk över Fyrisån.
Lagga ligger nära Bergsbrunna och Gunsta/Funbo och utveckling av hållbart resande över
kommungränsen mot den nya stationen kan utvecklas på sikt, till exempel med cykelstråk och
kollektivtrafik.
Grönområden
Det är positivt att Knivsta kommun föreslår en grönplanering som knyter ihop naturreservatet
Lunsen i Uppsala kommun med Valloxen i ett större sammanhängande grönområde. Detta
kan kopplas samman med det sammanhängande gröna stråk som planeras från centrala
Uppsala till Lunsen. Norra Lunsen är lagskyddat naturområde (naturreservat) vilket bör
nämnas i Knivstas översiktsplan.
Avvägningen för riksintresset Mälarens öar och stränder kan påverka upplevelsen av Mälaren
i Uppsala kommun. Då riksintresset geografiskt delas mellan de båda kommunerna bör
översiktsplanen för Knivsta kommun beakta den inriktning som ges i Uppsala kommuns
översiktsplan.
Natura 2000 Sävjaån-Funbosjön har säkerställts i ett större perspektiv genom att avgränsa Åoch sjöstråket mellan staden och Almunge. Knivsta kommun bör överväga att avgränsa
motsvarande område i anslutande vatten.
Vattenkvalitet
Vattenkvalitet är en prioriterad fråga för Uppsala kommun. En av insatserna de närmaste åren
är att ta fram handlingsplaner för Fyrisån och andra ytvatten för att uppnå och bibehålla god
status i sjöar och vattendrag. Vattenkvaliteten i Uppsala kommun är beroende av vad som
händer uppströms i vattendragen.
Å- och sjöstråket mellan staden och Almunge i översiktsplanen för Uppsala kommun hänger
ihop med både Storån och Edaområdet hela vägen till Mälaren. Det är positivt att
utvecklingen i Lagga ska ske med kommunalt vatten och avlopp. Dagvattenhanteringen från
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Lagga och VA-utredningen för Eda bör medverka till att vattenkvaliteten i Sävjaån-Fyrisån
och Mälaren förbättras och bidrar till att god status uppnås och bibehålls i hela
vattensystemet. Även i utpekade bevakningsområden bör påverkan på Sävjaån-Fyrisån via
Storån beaktas.
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