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Bakgrund och syfte

Planering och utbyggnad av Norra Stockfallet pågår. Närmast pågår planering 
för ny skola. I samband med det har önskemål om utredning av alternativa 
lägen framförts från närboende. Fyra alternativa lägen värderas i detta doku-
ment.

Gällande planer

För området finns en fördjupad översiktsplan för Edsgatan som styr planering-
en av området. Som en följd av denna har ett antal detaljplaner tagits fram som 
stödjer den planerade utvecklingen. 
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Aktuellt planeringsläge Stockfallet

Vidstående skiss visar aktuell planering på Stockfallet och i omgivande områ-
den.

På kartan finns fyra siffror som visar alternativa placeringar av ny skola på 
Stockfallet. Alternativen är delvis framtagna av boende på Stockfallet.

Fyra alternativ

1. Vid Stormyrsvägen enligt pågående planering. En bergkulle med skog i när 
anslutning till befintliga gång- och cykelstråk liksom busshållplats.

2.Vid Stormyrsvägen mer åt norr. Området avsatt för bebyggelse i föp Edsgatan 
enligt pågående planering. I dagsläget skog på platsen. I nära anslutning till 
befintliga gång- och cykelstråk. 

3. Vid Stockfallsvägen i dagsläget ett flackt skogsområde i anslutning till gång- 
och cykelstråk.

4. Vid Stormyrsvägen och Edsgatevägen. Ett flackt skogsområde som ligger 
mycket nära Klarälvsbanan och det övergripande vägnätet.
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Alternativ Närhet GC koppling Byggbarhet Utemiljö

1 Bra täckning av de tätare delarna av 
Stockfallet /Edsgatan

Nära tunnel under 
Stormyrsgatan och 
bra koppling till GC 
stråk mot 
Edsgatan.

Bra förutsättningar på 
berg eller moränmark

Skolgård på 
skogsmark 
möjligt, svårt 
att rymma 
bollplaner.

2 Bra täckning av de tätare delarna av 
Stockfallet /Edsgatan, något bättre 
placering för att täcka upp Edsgatan 
och Norra Stockfallet.

Bra koppling till GC 
stråk mot Edsgatan 
och Stockfallet. 
Något sämre 
koppling mot 
bostäder i väster.

Osäkra 
grundförhållanden, 
ligger på flack mark 
nära våtmarker, silt 
enligt 
jordartskartering.

Skolgård på 
skogsmark 
möjligt. 
Bollplaner 
kan ordnas 
på 
angränsande 
åkermark.

3 En placering lite perifiert i 
området.Ganska god täckning kring 
Stockfallet ,men sämre för Edsgatan.

Bra koppling till 
gång- cykelstråk i 
nord/sydlig 
riktning. Lite 
oklarare koppling 
mot Edsgatan.

Osäkra 
grundförhållanden, 
ligger på flack mark 
nära våtmarker. 
Finsand enligt 
jordartskartering.

Skolgård på 
skogsmark 
möjligt. 
Mindre 
bollplaner 
kan ordnas. 
Risk för 
trafikbuller 
från väg 63.

4 En placering för perifiert i området. 
Dålig täckning i upptagningsområdet.

Bra koppling till 
gång- cykelstråk, 
Klarälvsbanan.

Något trång tomt, 
klämnd av 
Klarälvsbanan och väg. 
Osäkra 
grundförhållanden, 
ligger på flack mark 
nära våtmarker. 
Finsand enligt 
jordartskartering.

Svårt att 
rymma 
skolgård som 
klarar 
trafikbuller 
från 
angränsande 
väg.

Utvärdering

De olika alternativen har översiktligt värderats enligt nedanstående kategorier:

Närhet: Bedömning av avstånd till de bostäder som utgör underlag för den 
planerade skolan.

GC-koppling: Hur platsen hänger ihop med säkra gång- och cykelstråk.

Byggbarhet: Markens nivåer och bedömning av geotekniska förhållanden 
värderas.

Utemiljö: Möjlighet att skapa en tillräckligt stor utemiljö och markens förut-
sättningar för det.

Sammanfattande bedömning
Stadsbyggnadsförvaltningen förordar alternativ 1 som lämplig placering av 
skola. Alternativ 2 kan också vara ett alternativ, men läget lite längre bort från 
de tätare delarna av Stockfallet är en nackdel liksom det oklara geotekniska 
förutsättningarna.

Sammanställt av stadsbyggnadsförvaltningen, Jonas Zetterberg, planchef, 


