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Synpunkter från Knivsta Föreningsråd på reviderat förslag till
översiktsplan 2035 med utblick mot 2050 för Knivsta kommun
(BMK 2017-000234)
Knivsta Föreningsråd har 32 medlemsföreningar inom idrotts- och kultursektorn och följer för deras
räkning planerings- och byggnadsfrågor inom Knivsta kommun när det gäller fritid, sport och
rekreation.

Allmänna synpunkter
Föreningsrådet står fast vid de synpunkter på förslaget till Översiktsplan som framfördes i vårt
samrådsyttrande daterat 2017-06-03. Föreningsrådet väljer därför att i sammandrag upprepa de
synpunkter som lämnades i tidigare yttrande. Utöver detta vill vi påpeka att om ÖPn skrivs fram
utan att ge uttryck för vad kommunen vill och ser som en rimlig utveckling till följd av den
förestående utbyggnaden av fyra spår riskerar den att bli överspelad redan innan den slutligt ska
beslutas i december 2017.
Inom de avsnitt av ÖP som ligger närmast till för Föreningsrådet att bevaka (avsnitten 7 – 10) noterar
vi att programskrivningarna målar upp en positiv utvecklingsbild som beskriver vad man vill uppnå
och i vissa fall vad som ska göras för att nå det som eftersträvas. Som planeringsinstrument är det
dock en begränsning att tidsättning av åtgärderna saknas. Flertalet ställningstaganden och
resonemang är relativt kortsiktiga och har liten bäring på måltidpunkten 2035 och utblicksåret 2050.
De begrepp som tillämpas i några fall där satsningar som ligger nära i tid kallas för ”prioriterade” och
de som kommer senare beskrivs med orden ”på sikt” räcker inte för att skapa planeringsmässig
tydlighet.
Av de tre scenarier för framtida befolkningsutveckling som presenteras i planen är scenario ”låg” och
”medel” grundade på realistiska antaganden, medan scenario ”hög” är en olycklig konstruktion som
helt saknar relevans och leder till utvecklingstal som är oanvändbara i det fortsatta planarbetet. Nu
när vi vet att en utbyggnad till fyra spår är att vänta från och med andra hälften av 2020-talet, är
det mera realistiskt att basera befolkningsutvecklingsalternativ ”hög” på vad kommunen vill och
ser som en rimlig utveckling till följd därav.
Föreningsrådet önskar att ÖP i högre utsträckning utvecklar/presenterar:
•
•

•

Konsekvensresonemang avseende gjorda ställningstaganden som väger in tidsperspektivet
och olika scenarier för befolkningsutveckling.
Vägledningar till stöd för kommunens fortsatta planerings- och utvecklingsarbete – t ex i
form av tydligt medskick om vad som ska beaktas och värderas till nästa version av ÖP samt
till fortsatt arbete med fördjupad ÖP och detaljplaner. Föreningsrådet önskar också en
hänvisning till kommande arbete med Kultur- och fritidspolitiskt program som har en viktig
koppling till riktlinjerna i avsnitten 8 och 9.
Högre detaljeringsgrad i de rödmarkerade områdena på planförslagets karta (sid 7) samt
komplettering och ökad tydlighet genom flera kartor i stil med ÖP 2006.

Avsnitt 7. Utveckling av infrastrukturen
•
•

Arbetet med de cykelvägar som avses byggas enligt ÖP-förslaget är angeläget och bör
påskyndas eftersom vissa av dessa sträckor idag är trafikfarliga.
Cykelvägar ska dras den genaste vägen, helt enligt prioriteringsordningen av trafikslagen.
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Busslinjenätet ska anpassas förutom efter trafiknoder även efter anläggningar såsom CIK.
Föreningsrådet är inte övertygade om att det enkelt går att styra om den tunga
genomfartstrafiken till vägval som innebär att man inte kör genom Knivsta. Konsekvenser
och rimlighet i detta bör analyseras i en Trafikplan. Utöver genomfartstrafiken genererar
framför allt byggverksamhet i Knivsta stora mängder tung trafik längs Gredelbyleden.
Vidare förväntas personbilstrafiken öka när befolkningen ökar på västra sidan om järnvägen.
Vi anser att innan man omvandlar Gredelbyleden till stadsgata och bygger bostäder längs
leden så bör man ha en realistisk lösning på de trafik-, trängsel- och hälsoproblem som detta
medför.
Trafikproblemen längs Gredelbyleden gör att ÖPs resonemang om att en ny bilpassage som
kopplar ihop Nydal och den södra trafikplatsen på E4 kommer att kunna byggas ”på sikt”
först i samband med att verksamhetsområdet runt Södra Nor utvecklas om möjligt bör
omprövas och tidigareläggas.

Avsnitt 8 Lokalförsörjning
Lokaler för kultur, idrott och friluftsliv behandlas i första hand i avsnitt 9 i Översiktsplanen. Men
eftersom föreningslivets lokalförsörjning i hög grad är beroende av samutnyttjande av lokaler inom
skolor och bibliotek måste det framgå av ställningstagandena i avsnitt 8. Föreningsrådet önskar
därför att ställningstagande två på sidan 42 förtydligas med att samutnyttjande av skolans lokaler
kan ske mellan verksamheter både inom kommunen och tillsammans med civilsamhället och
föreningsliv i övrigt. Att detta tydligt framgår av Översiktsplanen är viktigt för att främja samarbetet
mellan skola och kultur/fritid vid planering av lokaler.

Avsnitt 9. Utveckling av kultur, idrott och turism
•
•

•
•

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

Avsnitt 10. Utveckling av grön- och vattenområden
Föreningsrådet vill med eftertryck hålla med om att Knivstas själ ligger i småskaligheten och att
naturen ses som resurs snarare än ett hinder (ÖP sid 20).
•
•
•
•
•
•

Formulera ett ställningstagande för bostadsnära natur genom krav på ansvarsfull
detaljplanering.
Förbindelser och samband mellan samtliga grönområden bör anges i planen.
Markera vilka mindre grönområden/parker som ska finnas inom de mer exploaterade
områdena i tätorterna, inom de röd- och rosamarkerade ytorna.
Ta fram en parkplan i det fortsatta arbetet med ÖP.
Visa vilja att utveckla och långsiktigt bevara årummet som en levande miljö.
Komplettera ÖP vad gäller nyttjande av grönområden för bostadsnära odling.
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Komplettera med överväganden för grönområden utanför tätortsområdet, särskilt vad gäller
omgivningar som har stor betydelse för friluftslivet.

Styrelsen för Knivsta Föreningsråd

Kontakt:
Torgny Nilsson, ordförande
torgny.nilson@gmail.com
telefon: 072-554 44 57
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