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SAMRÅDSREDOGÖRELSE  
DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN 
STOCKFALLET 1:1 – STOCKFALLETS SKOLAN 

Inledning 

Planförslaget har upprättats med standard planförfarande enligt plan- och bygglagen 
(2010:900) 5 kap, vilket innebär att samrådet följs av granskningsförfarande.  

Denna samrådsredogörelse innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit 
under detaljplanesamrådet samt stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer och för-
slag till förändringar av planförslaget med anledning av inkomna synpunkterna.  

Hur samrådet har bedrivits 

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Stockfallet 1:1 – Stockfalltes skola har upp-
rättats den 1 juli 2020 § 00 Förslaget har varit föremål för samråd under tiden 7 juli – 
31 augusti 2020. Planen har skickats till kommunala och statliga remissinstanser samt 
till ägare till fastigheter och byggnader inom och gränsande till planområdet, och till 
organisationer verksamma inom området. Planen har dessutom funnits tillgänglig för 
allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, i Bibliotekshuset och på kommunens hemsida.  

Ändringar i planförslaget efter samrådet 

Efter inkomna synpunkter samt nytillkommande kunskap under samrådsskedet har 
detaljplanen reviderats inför granskningsskedet. De största förändringar som har skett 
mellan samrådet och granskningen består av följande: 

 synpunkter angående behovet av spontanidrott och friidrottsyta har föranlett 
att planområdet i norr utökats med syftet att tillgodose en yta för utom-
husidrott.  

 planen har kompletterats med kravet på att i samband med utbyggnad av sko-
lan ska ett nytt cykelstråk i grön ytan väster om Stormyrsvägen som samman-
binder skolan med Stockfallsstråket längs Fogdemyrsgatan byggas ut. 

 plankartan har omarbetats och förtydligats enligt inkomna synpunkter. 

Dessutom har en trafikmätning på Stormyrsvägen under perioden 23 - 29 oktober 
2020 genomförts vilket bekräftade kommunen tidigare uppskattning. Utöver detta har 
geotekniken och en stabilitetsberäkning för skoltomten också kompletterats. Övriga 
synpunkter har inte föranlett någon ändring av planen.  

Sammanfattning  

Under samrådet inkom totalt 30 yttrande från remissinsatser och boende i närområ-
det. Inkomna synpunkter under samrådet berör främst frågeställningar kring lokali-
sering av planområdet, behovet av utomhusidrott, behovet av nytt cykelstråk längs 
Stormyrsvägen, trafiken på Stormyrsvägen, trafikbuller, friluftsliv och trafiksäkerhet. 
Samtliga inkomna yttranden med Stadsbyggnadsförvaltningens kommentar redovisas 
och kommenteras om det inte besvaras i sammanfattning av synpunkter  
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Remissinstanserna så som Miljönämnden, Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 
Carlstads Gillet, Karlstads El- och Stadsnät AB, PostNord AB, Hyresgästförening i 
Karlstad och Lantmäterimyndigheten har meddelat att de inte har något att erinra mot 
förslaget.  

Nedan sammanfattas först de vanligaste synpunkterna ämnesvis och kommenteras.  

Övergripande sammanfattning av inkomna synpunkter 

Lokaliseringsalternativ och val av planområdet 

Många närboende som yttrat sig är frågande till om val av det aktuella planområdet 
som föreslagits av lokaliseringsutredningen. De anser att det valda alternativet enligt 
lokaliseringsutredning som benämns alternativ 1 innebär onödiga störningar och på-
verkan på boende längs Stormyrsvägens västra sidan. De anser att kommunen istället 
bör satsa och välja andra platsen som benämndes alternativ 2 i lokaliseringsutredning-
en. 

Kommentar: 

Med anledning av att FÖP:en inte har utpekat en specifik plats för Stockfallets skola inom om-
rådet, har stadsbyggnadsförvaltningen initierat att ta fram ett översiktligt lokaliseringsalternativ 
(lokaliseringsutredning) så att det kan motivera varför ett av de alternativa lägena är mest lämp-
lig för etableringen. Den översiktliga lokaliseringsutredningen utpekade fyra olika platser med 
vilka ställningstaganden som skulle kunna ligga till grund för val av en av platserna. Lokalise-
ringsutredningens ställningstaganden avseende den mest lämpliga platsen för etableringen av sko-
lan bedömdes och jämfördes utifrån fyra uppsatta kriterier (tillgänglighet, storlek på skolgård, 
markens byggbarhet och närhet till bostäder.  

1-Tillgänglighet 

Det valda alternativet (alternativ 1) ligger i direkt anslutning till bef. busshållplats på Stormyrs-
vägen och har goda möjligheter att anslutas till det kommunala cykelnätet inom stadsdelen Stock-
fallet. Utöver detta finns vatten- och avloppsledningar tillgängliga i anslutning till planområdet i 
väster. Detta innebär att det inte krävs stora följdinvesteringar i jämförelsen med andra alterna-
tiva lägen. 

2-Skolgård och naturvärde 

Val av det aktuella området som tas i anspråk för exploateringen är av lägre naturvärde då sko-
gen är angripet av granbarkborre vilket gjorde att angripna träd och lågor redan plockats ut för 
att förhindra spridningen av granbarkborren. Dessutom kommer kommunen i fortsättningen 
plocka ut de kvarstående angripna träden vilket gör att ytterligare vegetation och träd kommer att 
försvinna från det aktuella området. Därför har planförslaget utformats på ett sätt som kan ge 
goda förutsättningar att få en tillräckligt stor utemiljö där terrängen/höjdpartier med värdefulla 
träd och vegetation kan sparas och integreras i skolgården på ett naturligt sätt.  

3-Geotekniska förutsättningar 

 Markens grundförutsättning är en viktig aspekt som ska beaktas i stadsplanering. Kommunen 
har i tidigare skede genom en omfattande geoteknisk undersökning kartlagt grundförhållanden 
inom planområdet. Undersökningen visade att större delar av det valda området där skolbyggna-
derna ligger, är byggbar vilket gör att det inte kräver extra geotekniska åtgärder eller förstärk-
ningar. Den aspekten var ur en samhällsekonomi extra viktig som beaktades när val av alterna-
tiva lägen övervägdes.  
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4-Närhet till bef. bostäder och förskoleverksamhet 

Val av alternativ 1 har ett centralt och strategiskt läge med jämnt och rimligt avstånd om ca 900 
meter fågelväg från stadsdelarna Lorensberg, Norra Kroppkärr, Stockfallet och även stadsut-
vecklingsområde inom Norra Stockfallet. Stadsbyggnadsförvaltningen menar att det är alternativ 
1 som ligger på så jämnt avstånd till de berörda upptagningsområdena för skolverksamhet, se fi-
gurer ned som visar både alternativ 1 och alternativ 2 med avstånd till upptagningsområde för 
skola   

        
      Alternativ 1 med avstånd till olika upptagningsområde för skolan 

       
     Alternativ 2 med avstånd till olika upptagningsområde för skolan 
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En annan aspekt som ligger till grund för val av alternativ 1 är närhet till Stockfallets förskola.  
I direkt anslutning till alternativ 1 i norr pågår idag en förskoleverksamhet vilket gör att det al-
ternativet öppnar möjlighet till att både skolan och förskolan kan samverka och samarbeta på ett 
effektivt sätt. Samverkan mellan skolverksamheterna kan ske på olika sätt tex. genom att båda 
verksamheterna kan samnyttja resurser, skolgård, lekplats, bollplan och utomhusidrott osv. Det 
kan förtydligas att kommunen nyligen har byggt en planskild korsning i form av cykeltunnel som 
binder ihop förskolan med den nya skolan vilket underlättar samverkan på ett trafiksäkert sätt. 

Behovet av utomhusidrott 

Många av närboende och även andra remissinstanser lyfte fram behovet av en yta för 
utomhusidrott i form av bollplan, lekplats och friidrott.  

Kommentar: 

Inför granskningen har plangränsen utökats norrut så att det kan ge ett tillräckligt utrymme för 
utomhusidrott. Den tilltänkta ytan förutsätts enligt planen att användas av skolverksamhet som 
bollplan och idrottsaktiviteter under skoltid och i övriga tider kan utnyttjas av allmänheter och 
boende i området. Det kan också noteras att ytan har utgått från bl.a. topografin, geotekniska 
förutsättningar och närheten till både Stockfallets förskola och gc-tunneln. Förändring i planför-
slaget innebär att skolan får utöver förslagna skolgården som är 12 500 kvm, en yta för spon-
tanidrott om ca 6000 kvm.  

Behovet av ett nytt cykelstråk  

Flera remissinstanser och närboende har framfört behovet av nytt cykelstråk som kan 
sammanbinda Norra Stockfallet via planområdet med Stockfallsstråket i söder. Bland 
annat har man föreslagit att planera ett nytt cykelstråk utmed Stormyrsvägen så att cy-
klister som kommer söderifrån till planområdet undvikas att cykla på lokalgator och 
parkeringsytor vid Brännmyrsgatan.  

Kommentar: 

Inför granskningen har frågan utretts vilket resulterat i att planen ställer karv på att ett nytt se-
parat cykelstråk ska anläggas i grönytan längs Stormyrsvägen i väster. Cykelstråket föreslås att 
sträcka sig från planområdet och vidare söderut till korsningen Stormyrsvägen – Fogdemyrsgatan 
där bef. övergångsställe kopplas samman med Stockfallsstråket som ansluter till Klarälvsbanan. 
Med tanke på att den nya sträckan ligger utanför planområdet har genomförandebeskrivningen 
kompletterats med kravet på att ett separat cykelstråk i samband med skolan ska byggas ut.  

Trafikmängd på Stormyrsvägen 

Några boende i område har varit oroliga om kommunens uppskattning på trafik-
mängden på Stormyrsvägen. Synpunkten om att kommunen begränsar lastbilstrafik på 
Stormyrsvägen har också berört ett visst yttrande. 

Kommentar: 

Efter samrådsfasen har kommunen under perioden 23 - 29 oktober 2020 utfört en trafikmät-
ning på det avsnittet av Stormyrsvägen som ligger i anslutning till planområdet. Mätningen visar 
att trafikmängden ligger på ca 1700 f/d vilket bekräftar kommunens tidigare uppskattning. 
När det gäller en begränsning av lastbilar på Stormyrsvägen bedömer kommunen att Stormyrsvä-
gen tidigare har planerats och dimensionerats som matargata varför begräsningen inte är aktuell. 
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Byggtrafik och trafiksäkerhet 

Boende i området har uttryckt oro för att val av alternativ 1 innebär belastning på 
Stormyrsvägen och att det inte nämns hur man kan säkra vägen. De för även fram att 
byggtrafiken kommer påverka Stormyrsvägen med tillkommande trafiksäkerhetspro-
blem. 

Kommentar: 

Ansvar för säkerhetsfrågor avseende byggtrafiken i genomförandeskedet åligger den entreprenör 
som upphandlas för projektet. I byggskedet upprättar vald entreprenör en TA-plan (Trafikan-
ordningsplan) som reglerar åtgärder rörande byggtrafiken. TA-planen ska godkännas av ansvarig 
förvaltning på kommunen. När det gäller trafiksäkerhet för gående och cyklister i anslutning till 
skolan förutsätter planen att övergångsställe ses över och hastighetsäkras ev. genom gupp eller nå-
gon annan hastighetsdämpande åtgärd. I övrigt bedömer kommunen att utifrån Stormyrsvägens 
dimension och dagens trafikmängd kan Stormyrsvägen tåla med en utökning på ca 900 f/d.  

Trafikbuller 

Boende längs med Kråkmyrsgatan anser att de har under flera års tid upplevt byggtra-
fik, sprängningar, stenkrossdamm och pålning. Slutresultat har inneburit ökat trafik-
buller med anledning av att man bl a höjt vägbanan i anslutning till byggnation av 
gång/cykeltunnel och rondell samt en vägbeläggning (asfalt) som genererar ett stö-
rande ljud utöver ett ökat trafikflöde. Att nu en ny fas med ytterligare upprepning av 
dessa störningar känns besvärande. 

Kommentar 

Med tanke på att närmast bostadshus väster om Stormyrsvägen ligger på ett avstånd av minst 35 
meter från vägkant (Stormyrsvägen) bedömer kommunen att trafikökning inte skulle kunna in-
nebära att trafikbuller vid fasad blir högre än riktvärde för ljudnivå i enlighet med bullerförord-
ningen SFS 2015:216. Detta resonemang utgår från den framtagna bullerutredningen som togs 
fram för skolan daterad 25 maj 2020 och utförts av SWECO. Det kan noteras att skolan lig-
ger på mycket kortare avstånd från vägkant (ca 12 meter) och trafikbuller på skolans fasad ligger 
ändå under riktvärde som är 60 dBA enligt bullerförordningen SFS 2015:216. Kommunen vill 
också tydliggöra att byggtrafiken är en tillfällig störning som inte kan undvikas om man bor i en 
växande stad som Karlstad. 

Friluftsliv och rekreation 

Några boende i Stockfallet har varit oroliga för att skogen som rekreationsområde 
runt stadsdelen Stockfallet kommer att försvinna i samband med ombyggnation och 
skolbygge. 

Kommentar: 

Det stämmer att en del av skogen kommer att försvinna men det är inte enbart pga. exploatering 
utan skogen är redan angripen av granbarkborre vilket gjorde att angripna träd och lågor redan 
avverkats och det kommer i fortsättningen plockas ut mer träd för att förhindra spridningen av 
granbarkborren. Det kan också förtydligas att stigar och rekreationsytor som är viktiga för fri-
luftsliv och rekreation i enlighet med den utförda naturinventeringen, har redan sparats i planför-
slaget. Därför bedömer Stadsbyggnadsförvaltningen att synpunkten angående friluftsliv och rekre-
ation redan har tillgodosetts.  



6 Samrådsredogörelse 
GRANSKNINGSHANDLING  

Detaljplan för del av fastigheten Stockfallet 1:1-Stockfallets skola 
 
 

Ställningstagande 

En avvägning mellan allmänna och enskilda intresse har gjorts vilket resulterat i en 
samlad bedömning. Det allmänna intresset för ny skola och det enskilda intresset för 
bevarande av skogen har särskilt präglat denna prövning. Avvägningen mellan de två 
intressena har resulterat i att åstadkomma en ny grundskola i det aktuella läget som 
benämndes alternativ 1 enligt lokaliseringsutredningen anses att vara ett väsentligt 
samhällsintresse och överväger det enskilda intresset att välja andra läget som be-
nämndes alternativ 2. Därmed anser stadsbyggnadsförvaltningen att det finns tillräck-
ligt underlag för att bedöma att det aktuella området som benämndes alternativ 1 är 
lämplig för exploatering av ny skola.  

Det anses därför det i prövningen av planförslaget har gjorts en rimlig avvägning mel-
lan olika intressen och stadsbyggnadsförvaltningen anser därmed att detaljplanen kan 
ställas ut för granskning enligt PBL 5 kap 18§. 

Yttranden från statliga remissinstanser 

Länsstyrelsen 

Ärendet 

Rubricerat detaljplaneförslag, upprättat med standardförfarande den 1 juli 2020, har 
översänts för samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget har 
behandlats i samråd med berörda enheter inom Länsstyrelsen vid planberedning den 
20 augusti 2020.  

Syftet är att skapa möjlighet att uppföra en ny skola med en idrottshall för att möta 
behovet av grundskoleplatser i stadsdelarna Stockfallet och Edsgatan. 

Länsstyrelsens roll 

Länsstyrelsen ska enligt 5 kap. 14 § PBL vid samråd särskilt: 

1. ta till vara och samordna statens intressen, 

2. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses, att mil-
jökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken följs och att strandskydd enligt 7 
kap. miljöbalken inte upphävs i strid med gällande bestämmelser, 

3. verka för att sådana frågor som användningen av mark- och vattenområden 
som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt, och 

4. verka för att en bebyggelse eller ett byggnadsverk inte blir olämplig med hän-
syn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översväm-
ning eller erosion. Under samrådet ska länsstyrelsen också särskilt ge råd om 
tillämpningen av 2 kap. Länsstyrelsen ska dessutom ge råd i övrigt om till-
lämpningen av bestämmelserna i denna lag, om det behövs från allmän syn-
punkt. 

Länsstyrelsen har dessutom ansvar att tidigt i planeringsprocessen förvarna om det 
finns risk för att planen tas in för prövning enligt 11 kap. 10 § PBL. 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan  

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planförslaget är förenligt med ställ-
ningstaganden i Översiktsplan och Fördjupad översiktsplan. 
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Gällande detaljplan  

Enbart en mindre del av planområdet, en smal markremsa utmed Stormyrsvägen, är 
sedan tidigare planlagd som naturmark. 

Miljöbedömning 

Kommunen har gjort bedömningen att planförslaget ej medför en betydande miljöpå-
verkan enligt miljöbalken (MB 6:11). Länsstyrelsen delar denna bedömning. 

Tillstånd enlig annan lagstiftning  

Markavvattning 

Om planens genomförande innebär behov av markavvattning och/eller anläggande av 
diken för bortledande av vatten kan åtgärden vara tillstånds- eller anmälningspliktig. 

Kommentar: 
Planbeskrivningen har kompletterats med upplysningen. 

Artskydd 

I fråga om fåglar som är fridlysta bedöms främst spillkråka vara aktuell för vidare be-
dömning. Kommunen gör bedömningen att artskyddets förbud för arten inte väcks då 
endast en del av ett revir bedöms påverkas. Länsstyrelsen konstaterar dock att närom-
rådet är föremål för en bebyggelseutveckling som kan påverka även relativt vanliga 
skogslevande arter negativt varför försiktighetsmått och hänsyn bör övervägas i plane-
ringen. 

Kommentar: 
Planens negativa påverkan på områdets fågelliv har tidigare i samrådsfasen övervägts. Intentionen 
i början av planarbetet var att lämna större dungar med gran inom skolområdet och integrera 
dessa i skolmiljön. Dock var stora delar av skogen redan utsatt för granbarkborre vilket försvå-
rade möjligheten att bevara säkra dungar med enbart gran. De värdefulla friska träd som finns 
inom området har mätts in och ska i möjligaste mån värnas och integreras i skolmiljön. För att 
bibehålla möjligheten för bland annat fåglar att röra sig mellan områden, inom och utanför plan-
området, återplanteras träd längs med Stormyrsvägen och vid idrottshallen. 

När det gäller fågelfrågan utanför planområdet har det i samband med respektive detaljplan ut-
rett och bedömts. För planområdet Steffensminne och dess närhet har utförts två olika fågelinven-
teringar vilket resulterat i att området som helhet har en begränsad betydelse för fågelliv. Vissa 
delar av berörd skog som har betydelse för fåglar har sparats i detaljplanen där exempelvis död 
ved kan fortsätta förekomma som födoresurs för fåglarna. För planområdet Edsgatans gård be-
dömdes också att påverkan på fågelarterna blir ganska begränsad. Bedömningen byggde på att 
planområdet är ett litet område och att det fortsatt finns god tillgång på lövmiljöer i närområdet. 

Prövningsgrundande synpunkter 

Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 § Plan- och bygglagen ta in en detaljplan för 
prövning. Länsstyrelsen kan av samrådsförslaget och av i dagsläget kända förhållanden 
inte se att de föreslagna åtgärderna kommer att föranleda någon prövning. 

Beslut i ärendet har fattats av plan- och infrastrukturhandläggare Emil Jessen. Före-
dragande har varit plan- och bostadssamordnare Magnus Ahlstrand. 

Lantmäterimyndigheten 

Baskartan behöver uppdateras innan granskning. 

Under administrativa bestämmelser, rättighetsområden bör det stå område för under-
jordiska el- och fjärrvärmelledningar i stället för ledningsrätt för el- och fjärrvärmeled-
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ningar. Varför är det satt litt (a) istället för litt (u) för den administrativa bestämmelsen 
rättighetsområden? 

Kommentar: 
Planbestämmelsen (a) har ändrats till (u). 

På plankartan bör bokstäverna SR i den orange-färgade ytan byta ordning alternativt 
att ytan blir röd. Det huvudsakliga ändamålet står först. 

Kommentar: 
Syfte med planbestämmelsen är för att tydliggöra att idrottshallen kan vara en del av skolan eller 
utanför skolverksamhet som kan hyras ut till andra idrottsföreningar.  

I genomförandebeskrivningen under Fastighetsrättsliga frågor, fastighetsbildning, ska 
ordet fastighetsreglering bytas ut mot fastighetsbildning. 

Kommentar: 
Texten har flyttats. 

I övrigt har lantmäterimyndigheten ur fastighetsbildnings- eller registreringssynpunkt 
inget att erinra. 

Värmlands Museum 

I det aktuella området finns inga kända fornlämningar registrerade. I närheten har det 
vid kompletterande inventeringar under senare tid gjorts registreringar av bland annat 
fossil åkermark. Detta är en indikation på att det även inom den nu aktuella ytan kan 
förekomma liknande lämningar. För att ta reda på om så är fallet behövs vidare arkeo-
logiska insatser. Spår efter synliga lämningar kan upptäckas vid en fältinventering och 
en sådan kräver inte beslut från Länsstyrelsen. För att upptäcka eventuella lämningar 
under mark krävs en arkeologisk utredning och beslut om sådana tas av Länsstyrelsen.  

Kommentar: 
Inför granskningen har Värmland Museum utfört en fältinventering inom planområdet för att 
klargöra om det finns fornlämningar i from av fossil åkermark. Fältinventeringen visar på att det 
inte finna någon fossil åkermark inom området och inte heller några tecken på andra lämningar. 

Yttranden från kommunala remissinstanser 

Teknik- och fastighetsnämnden 

Synpunkter 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har inga synpunkter på detaljplaneförslaget i stort 
men har nedanstående kommentarer om kompletteringar. 

Trafik 

När det gäller hur man tar sig till nya skolan föreslår planen en bra väg från norr, med 
planskildhet och separerad gång- och cykelbana. För de som kommer från väster före-
slås att befintlig passage vid hållplatsen förses med hastighetsdämpande gupp eller an-
nan uppbyggnad. Det bör också regleras som övergångsställe. I planarbetet bör geo-
tekniken undersökas för att utreda vilken form av hastighetsdämpande åtgärd som är 
lämplig. 

Kommentar: 
Inför granskningen har en komplettering av geoteknisk undersökning för bl.a. passagen beställts. 
Undersökningen påvisar inget uppenbart hinder att anlägga farthinder längs med Stormyrsgatan  
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Nätet för gång- och cykelbanor väster om Stormyrsvägen går i parkområdet väster om 
bostadskvarteren. För att nå Stormyrsvägen västerifrån är man hänvisad att cykla på 
bostadsgator och på kvartersmark bakom bostädernas garage eller mellan garage och 
parkerade bilar. Detaljplanen för området väster om Stormyrsvägen är från 1971 och 
illustrerar en gång- och cykelväg i grönytan mellan Stormyrsvägen och bostäderna 
men denna har inte blivit utbyggd i samband med genomförandet av den gamla de-
taljplanen. Förvaltningen vill därför att man ser över gång- och cykelstråken som an-
sluter till det nya övergångsstället och om det är möjligt att anlägga en separat gång- 
och cykelbana i grönytan längs Stormyrsvägen. 

Kommentar: 
Se kommentar till Övergripande sammanfattning av inkomna synpunkter under rubriken Beho-
vet av ett nytt cykelstråk. 

Illustrationen visar också att hållplatserna byggs om för att ligga mitt för varandra. 
Teknik- och fastighetsförvaltningen bedömer det onödigt då nuvarande utformning är 
fullgod och därtill nybyggd. 

Kommentar: 
Stadsbyggnadsförvaltningens förslag bygger på att samla ihop busshållplatserna i bägge riktningar 
på ett ställe så att konflikten mellan busstrafiken och in- och utfarten till p-platser begränsas. 
Det kan noteras att planering av skolan med sina angöringar ställer andra krav på bl.a. utform-
ning av busshållplatsen.   

Vatten och avlopp 

Ändra planbestämmelsen under ”Utförande” till: ”Tillkommande dagvattenflöde från 
kvartersmark ska fördröjas och omhändertas lokalt innan det släpps till förbindelse-
punkt.” 

Kommentar: 
Planbestämmelsen har justerats. 

I planbeskrivningen under planförslag står att en 95% flödesfördröjning generar ett er-
forderligt magasin med effektiv volym på 75% m3/ha hårdgjord yta. En 95 % flödes-
fördröjning för ett dimensionerande regn med återkomstiden 10 år genererar ett ma-
gasin med en effektiv volym av 140 m3/ha hårdgjord yta. Texten i planbeskrivningen 
behöver ändras. 

Kommentar: 
Planbeskrivningen har kompletterats med synpunkten. 

Fastighetsavdelningen 

Behöver öka byggnadsarean samt bruttoarean. Högsta byggnadshöjd är satt till 13 m i 
plankarta, vilket är rätt, dock är det fel i planbeskrivning där det står 11 m. Hur är det 
tänkt med cykelanslutning söderut. 

Kommentar: 
Planbeskrivningen har justerats. 

Ytor för lek och bollspel m.m. 

Skoltomten har, eftersom den dels är relativt kuperad och också omgärdas av myr-
marker med dåliga grundförhållanden, begränsade utrymmen för större planer för id-
rottsaktiviteter. I de fall skolan har behov av aktiviteter som inte ryms inom nämnda 
ytor finns befintliga lek- och bollytor inom parkområdet vid Stockfallsstråket som lig-
ger inne i bostadsbebyggelsen väster om Stormyrsvägen. Det är viktigt att sådana för-
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flyttningar av barn över Stormyrsvägen sker på ett organiserat och trafiksäkert sätt i 
skolans regi. Teknik- och fastighetsförvaltning kan, om det finns ett sådant intresse 
från barn- och ungdomsförvaltningen, inom ramen för skolbygget i dialogmed kultur-
och fritidsförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen se över hur de anlägg-
ningar som finns inom Stockfallsstråket behöver och kan rustas utifrån skolverksam-
hetens behov.  

Kommentar: 
Se kommentar till Övergripande sammanfattning av inkomna synpunkter under rubriken Beho-
vet av utomhusidrott. 

I de fall skolverksamheten efterfrågar idrottsplatsliknade faciliteter är de hänvisade till 
Kroppkärrs IP tills en ny idrottsplats byggs inom ramen för den fortsatt bostadsut-
byggnaden inom Edsgatan. Kultur- och fritidsförvaltningen har med denna i sitt un-
derlag för kommunens långsiktiga investeringsplanering (LIP). Teknik- och fastighets-
förvaltningen delar här kultur- och fritidsförvaltningen arbetslinje att en lokalisering av 
en sådan idrottsplats inte är aktuellt vid planerad skola utan bör då placeras längre 
norrut inom Edsgatan eftersom den i ett läge vid Stormyrsvägen skulle komma för 
nära både Kroppkärrs IP och Kronoparkens IP. 

Teknik- och fastighetsnämndens beslut  

- Planförslaget tillstyrks under förutsättning att nämndens synpunkter i samråd-
syttrandet beaktas i det fortsatta arbetet. 

Kommentar: 
Frågeställningarna har till stort sett bemötts och tillgodosetts, se kommentar till Övergri-
pande sammanfattning av inkomna synpunkter under rubriken Behovet av utomhusidrott. 

- En detaljplan för idrottsplats på Stockfallet initieras skyndsamt i enlighet med 
2006 års fördjupning ave översiktsplanen avseende området mellan Stockfallet 
och Edsgatan. 

Kommentar: 
Stadsbyggnadsförvaltningen avvaktar ett politiskt uppdrag om ärendet. 

Tills ovan nämnda idrottsplats står klar, i enlighet med barn- och ungdoms-
nämndens yttrande, säkerställs att skolgården utformas så att den utgör en 
pedagogisk resurs och ger utrymme för idrottsundervisning med yta för boll-
spel. 

Kommentar: 
Planen med nuvarande utformning har i norra delen av planområdet säkerställt en idrotts-
yta på drygt 6000 kvm. Idrottsytan har inritats som kvartersmark för skola och förutsätts 
att gestaltas på ett sätt som kan fungera för utomhusidrott under skoltid och andra idrotts-
aktiviteter för närboende efter skoltid.  

Barn- och ungdomsnämnden 

Ärende 

Skolan föreslås att placeras längs Stormyrsvägen i den norra delen av skoltomten. Pla-
cering av skolbyggnaden längs Stormyrsvägen gör att skolgården kan skyddas från 
eventuella trafikstörningar och även den kuperade delen av området kan integreras i 
skolgården. Mellan skolan och idrottshallen föreslås en gemensam yta med direkt 
koppling till lämning och hämtning, där finns möjlighet för uppförande av skärmtak 
för cykelparkeringar.  
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Byggrätterna reglereras dels genom högsta antal våningar och dels genom största till-
låtna antal kvm i byggnadsarea, planbestämmelse (e1 och e2) och även bruttoarea, 
planbestämmelse (e3). På skolgården tillåter planen skärmtak för cykelparkering, plan-
bestämmelse (f2) och mindre förrådsbyggnader till byggnadshöjd av 3.5 meter, planbe-
stämmelse (f3). 

I planförslaget får barnen vid maximal utnyttjad byggrätt, cirka 12 500 kvadratmeter 
stor skolgård utomhus. Detta motsvarar en lekyta på cirka 30 kvadratmeter per barn. 
Större delen av lekytan/skolgården föreslås placeras öster om föreslagen skolbyggnad 
alltså runt den kuperade delen där ljudnivåerna från trafiken är som lägst. Byggnader-
nas karaktär, utformning och materialval ska inspireras och kopplas till områdets för-
utsättning och även bostadsbebyggelse inom Stockfallet. Detta kan ske i både form-
språk, skala och materialval. För formspråket kan det innebära till exempel volymer 
som kan anpassas till topografin. Vad gäller materialval kan det vara tegel, puts och trä 
klassiska material som för tankarna till traditionell bostadsbebyggelse i området. 

Barn- och ungdomsförvaltningens kommentarer 

Lokalisering av den nya skolan har under planarbetet utretts. Det har funnits fyra al-
ternativa placeringar som alla har utvärderats utifrån fyra kriterier.  

Kriterierna är: 

- närhet till bostäder i området,  

- tillgänglighet via gång- och cykelvägar,  

- markens byggbarhet och 

- möjlighet att skapa en tillräckligt stor utemiljö för eleverna.  

Utredningen resulterade i att lokaliseringsalternativ nummer ett, vid Stormyrsvägen, 
var det allra bästa alternativet sammantaget de fyra olika perspektiven. Det enda som 
talade emot detta förslag var att man i denna utemiljö inte har samma möjlighet att 
tillskapa stora bollplaner utöver skolgårdsytan.  

Kommentar: 
Se kommentar till Övergripande sammanfattning av inkomna synpunkter under rubriken Beho-
vet av utomhusidrott. 

En idrottsplats, med fullstora fotbollsplaner, är inget behov som barn- och ungdoms-
förvaltningen har uttryckt i denna eller någon annan plan för ny skola. Det barn- och 
ungdomsförvaltningen har uttryckt ett behov av är en utemiljö som tillhör skolan i en-
lighet med Boverkets rekommendationer på minst 30 kvm/barn. Denna friyta kan, 
med god marginal, tillgodoses i detta lokaliseringsförslag. Även om inte en idrottsplats 
ryms inom planområdet på samma sätt finns andra fördelar med denna lokalisering. 
Dels är markunderlaget bättre att bygga ovanpå, vilket ger fördelar ekonomiskt. Även 
trafiksäkerheten anses vara bättre med denna placering. Något som också bör lyftas är 
att det finns möjlighet till att skogen bevaras i utemiljön för att skapa variation i ter-
rängen, topografi och riktigt med växtlighet. Alla dessa är viktiga värden för barnen 
och värden som är svårare och betydligt mer kostsamt att tillskapa i efterhand.  

Önskemål och synpunkter om att skolgården ska utrustas för att kunna bedriva id-
rottsundervisning utomhus har uppkommit under granskningstiden. Det är en viktig 
synpunkt som bör tas i beaktan under kommande planering i projektet som rör den 
nya skolan. Även om inte barn- och ungdomsförvaltningen har uttryckt behov av full-
stora idrottsplaner eller extra yta, utöver skolgården, för idrottsundervisning ska det 
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finnas möjlighet att tillskapa platser för att bedriva utomhusundervisning så som yta 
för bollspel och friidrott som kan användas i allt från idrottsundervisning till spon-
tanidrott på kvällar och helger.  

Kommentar: 
Planen med nuvarande utformning har i norra delen av planområdet säkerställt en idrottsyta på 
drygt 6000 kvm. Idrottsytan har inritats som kvartersmark för skola som ska vara en del av 
skolgården men det ska gestaltas på ett sätt som fungerar för idrottsundervisning under skoltid 
och andra idrottsaktiviteter för närboende på kvällar och helger. Övriga frågeställningar är en pro-
jekteringsfråga som vidarebefordrats till exploatören för beaktande i detaljprojektering. 

Enligt det funktionsprogram som har tagits fram av barn- och ungdomsförvaltningen 
och som ska ligga till grund för de nya skolor och förskolor som byggs i Karlstad 
kommun beskrivs följande: 

En skolgård ska vara en pedagogisk resurs med förutsättningar för undervisning ut-
omhus. Det ska bland annat vara en arena för estetiska ämnen och idrottsundervis-
ning. Som tidigare nämnt beskrivs kvaliteter som topografi, grönska, sol& skugga, gift-
fri miljö, belysning, buller och slänter. 

Många kvaliteter ska med andra ord rymmas inom en skolgård, därför läggs stor vikt 
vid utformningen av skolgården i projektarbetet för våra nya skolor. I funktionspro-
grammet skrivs också att skolgården ska innehålla en yta för olika typer av bollspel 
som även kan nyttjas till andra ändamål än bollspel för att locka fler barn och elever. 
Så detta bör finnas möjlighet att tillskapa inom ramen för den utemiljö som tillhör 
skolan. 

Kommentar: 
Frågeställningar är en projekteringsfråga och vidarebefordras till fastighetsavdelningen för beak-
tande vid projektering. 

Barn- och ungdomsnämnden bifaller detaljplan för del av fastigheten Stockfallet 1:1 – 
Stockfallets skola med följande synpunkt: 

Viktigt att utforma skolgården så att den utgör en pedagogisk resurs och ger utrymme 
för idrottsundervisning med yta för bollspel. 

Kommentar: 
Frågan om bollspel och idrottsyta har tillgodosetts, se kommentar till Övergripande sammanfatt-
ning av inkomna synpunkter under rubriken Behovet av utomhusidrott. 

Miljönämnden 

Byggnationen 

I beskrivningen bör tillägg göras att byggnaderna ska ha låg energianvändning och bra 
miljöval. I plankartan får gärna gröna tak föreskrivas som takmaterial. Möjligheterna 
till solpaneler kan också lyftas. 

Kommentar: 
Frågeställningar är projekteringsfråga och vidarebefordras till Fastighetsavdelningen på Teknik- 
och fastighetsförvaltningen för beaktande i nästa skede vid projektering. 

Gång och cykel 

Skolans placering ger en god tillgänglighet för bussåkande, gående och cyklister som 
möjliggör en mer hållbar transport till skolan men också en säker skolväg. Det saknas 
dock ett helhetsgrepp i beskrivningen om hur gång- och cykelvägar ska bindas sam-
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man över tid. Gång- och cykelvägen bör fortsätta söderut till korsningen Fogdemyrs-
gatan/Stormyrsvägen för att där via ett övergångsställe med cykelpassage kopplas 
samman med Stockfallsstråket som ansluter till Klarälvsbanan. För bussåkare finns det 
fler alternativ än linje 4 att beakta. De som åker linje 3 (eller S i framtiden) bör kunna 
stiga av vid Fogdemyrens förskola och promenera till skolan på ett enkelt och tryggt 
sätt. Förslagsvis utökas planområdet ner till Fogdemyrsgatan eller allra minst markeras 
en gc-väg inom hela planområdet söderut för framtida möjlig utbyggnad. 

Kommentar 
Se kommentar till Övergripande sammanfattning av inkomna synpunkter under rubriken Beho-
vet av nytt cykelstråk. 

Det behövs en bättre cykelanslutning inom planområdet till idrottshallen och cykel-
parkeringen där. Cyklister ska inte behöva cykla i infarten till en bilparkering för att nå 
idrottshallen. Cykelparkeringarnas utformning och placering är också viktiga så att de 
blir väderskyddade nära entréerna med bra social övervakning. Lastcyklar behöver 
kunna parkeras vid skolan (minst fem procent ska var anpassade för låd-
cyklar/cykelvagnar enligt kommunens normer). Illustrationen bör justeras med rätt 
antal cykelplatser inlagda så att placering och utbredning blir funktionell innan plan-
gränser sätts. För idrottshallens byggrätt och naturområdet mellan väg och idrottshall 
kanske beteckningen f2 ska läggas till för att ge bättre möjligheter till placering av cy-
kelplatser med skärmtak. 

Kommentar 
Planen reglerar endast allmän cykelväg och angöring till p-platser. Planen möjliggör också att an-
ordna gångvägar och cykelparkering på kvartersmark för skolverksamhet. Stadsbyggnadsförvalt-
ningen menar att det finns gott om plats och frågan är en projekteringsfråga som vidarebefordras 
till Fastighetsavdelningen för beaktande vid gestaltning av skolgården. Det kan också noteras att 
naturmarken längs idrottshallen är viktig för både skogslandskapet och fågellivet. 

Avfallshantering och transporter 

Det är viktigt att utrymme och läge för avfallshantering ger förutsättningar för skolans 
hållbarhetsarbete avseende resurser där elever kan göras delaktiga genom att utrymmet 
möjliggör återvinning och återbruk. Läget bör illustreras efter samråd med Karlstads 
Energi AB så att även tillgängligheten för renhållningsfordon kan säkras innan plan-
gränserna sätts. 

Kommentar 
Planen reglerar inte tillgängligheten för renhållningsfordon utan det kommer att ligga på kvar-
tersmark. I övrigt är tillgänglighetsfrågan en detaljprojektering som behandlas senare i samband 
med bygglovsprövning. 

Radon 

Beträffande radon rekommenderas att genomföringar vid grundläggning utförs på ett 
radonsäkert sätt även om låga eller normala radonvärden mäts upp. 

Kommentar 
Inför planarbetet har en radonmätning i fyra punkter på skoltomten utförts vilket visade att jor-
den klassades som normalradonmark. I övrigt vidarebefordras önskemålet till Fastighetsavdel-
ning. 
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Yttranden från företag och organisationer 

Region Värmland 

Övergripande 

Kollektivtrafiken i området utgörs av Karlstadsbuss baslinje 4 som trafikerar Bergvik 
köpcenter – Västra Stockfallet/Norra Stockfallet med 20 minuters trafik i maxtimme. 

Påverkan 

Detaljplanen ökar resandeunderlaget för linje 4. Skolor generellt och lågstadie och 
grundskola i synnerhet har behov en god kollektivtrafikförsörjning där hållplatsläget är 
nära beläget skolan för en trygg och säker gångväg mellan skola och busshållplats. I 
nära anslutning till skolans planerade etablering finns busshållplats som nyligen är till-
gänglighetsanpassad, Ovanmyrsgatan. Större skolor kan medföra risk för trängsel i 
vissa turer på morgon och eftermiddag. Med hänsyn till att skolan är belägen nära 
större bostadsområden bedöms risken medel eller låg då många elever kommer att gå 
eller cykla till skolan. Utformning mellan skola och busshållplats för att skapa en säker 
gångväg är angeläget likaså att korsa Stormyrsvägen. 

Kommentar 
Planen förutsätter att övergångsstället på Stormyrsvägen åtgärdas med dsk. trafiksäkerhöjande 
åtgärd. Det kan noteras att utförande av hastighetsdämpande åtgärd gör att hastigheten per 
automatik kommer att sänkas. I övrigt kommer kommunen att se över hastighetssänkning på 
Stormyrsvägen. 

Konsekvenser på kort sikt 

Inom den närmaste tiden planeras inga ytterligare åtgärder. 

Konsekvenser på lång sikt 

För närvarande föreligger inga planerade förändringar på lång sikt. 

Skanova AB 

Generellt önskar Skanova att så långt som möjligt behålla befintliga tele-anläggningar i 
sitt nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i sam-
band med flytt. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar 
för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova generellt att den part som initierar 
åtgärden även bekostar den. Skanova utgår från att nödvändiga åtgärder i telenät till 
följd av planförslaget kommer att framgå av planhandlingarna. 

Kommentar 
Planbeskrivningen har förtydligats med att åtgärder, olägenheter och kostnader som uppkommer 
med flyttning ska bekostas av exploatören, se planbeskrivning rubriken Ekonomiska frågor. 

 

Handikappföreningar Karlstad 

I ovanstående ärende vill Tillgänglighetsgruppen påpeka följande: 

- Anpassad plats för handikappfordon ska finnas. 

- Hur ordnas utrymning vid brand om rätten att bygga en tredje våning utnytt-
jas. 
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Kommentar 

Frågeställningarna är projekteringsfrågor som behandlas vid bygglovsprocessen i enlighet med 
BBR. 

Allaktivitetsförening 

Jag välkomnar förslaget att bygga en skola och en idrottshall på Stockfallet. Jag tycker 
dock att det är väldigt viktigt att samtidigt bygga en idrottsplan utomhus. Detta är vik-
tigt både för schemalagda idrottstimmar, men också för att stimulera den väldigt vik-
tiga spontanidrotten för skolans elever. 

Ökad fysisk aktivitet är både hälsofrämjande och bidrar till bättre skolresultat. Det är 
därför viktigt att bygga en idrottsplan utomhus samtidigt som det byggs en idrottshall. 
Det borde finnas utrymmer för det. Det vore mycket väl investerade pengar för om-
rådet och dess barns framtid. 

Kommentar 
Se kommentar till Övergripande sammanfattning av inkomna synpunkter under rubriken Beho-
vet av utomhusidrott. 

Socialdemokraterna i Karlstad 

Socialdemokraterna i Karlstads kommun avger följande samrådsyttrande när det gäller 
detaljplanen för Stockfallet - ny skola och idrottshall.  

Stockfallet växer just nu snabbt med villor och radhus av olika slag. Befolkningen har 
ökat med nästan 50 % sedan 2010 och nu bor det närmare 2000 personer i stadsdelen. 
Många barnfamiljer söker sig till området som har många kvaliteter med sin närhet till 
naturen och sjön Alstern. Kommunikationerna är goda med cykelbanor, stadsbuss och 
nära till riksväg 63 och Klarälvsbanan. Nu är också den nya skolan på gång efter 
många år med en paviljonglösning. Det är mycket positivt. Skolan ska kunna ta emot 
drygt 350 elever och får en idrottshall som kan nyttjas i undervisningen och av före-
ningslivet. Dock saknas en viktig pusselbit och det är en näridrottsplats och naturlig 
yta för skolans utomhusidrott. 

I planen kan man läsa att skolgården ska innehålla lekplatser, planteringar och mindre 
öppna gräsytor i delvis kuperad terräng öster om skolan. När vi socialdemokrater i 
teknik- och fastighetsnämnden och barn- och ungdomsnämnden ställde frågan om var 
näridrottsplatsen för bollspel, lekar och andra aktiviteter finns fick vi svaret att någon 
sådan inte är planerad. Detta eftersom vare sig barn- och ungdomsförvaltningen eller 
kultur- och fritidsförvaltningen beställt någon eller vill betala hyra för en sådan. Men 
eleverna, barnen i området och det lokala föreningslivet då? Vem har frågat dem och 
vad säger de? Ska skolidrotten och rastverksamheten samsas eller snarare konkurrera 
om samma ytor? Ska idrottslärarna ta klasserna till Kroppkärrs IP? Vi anser att beho-
vet är ovedersägligt och att frågan om en näridrottsplats för skolan och stadsdelen bör 
lyftas i tillväxtutskottet eller kommunstyrelsen om den inte kan lösas på verksamhets-
nivå. Det är extra allvarligt att någon idrottsplats inte ritats in eftersom en av spontan-
idrottsytorna på Stockfallet nyligen blivit av med sitt staket vilket omöjliggör säkert 
bollspel på den ytan. 

Vi socialdemokrater har tydligt uttalat att vi står på barnens sida i stadsplaneringen. Vi 
kommer att syna varje bostadsområde, skolbyggnation och gång- och cykelbana ur ett 
barnperspektiv. Inte minst när nu barnkonventionen blivit lag i Sverige. Vi kommer 
inte att acceptera bostadsområden utan lekplatser och grönområden, större stadsdelar 
utan näridrottsplatser och spontanaktivitetsytor. Vi kommer inte att acceptera skol-
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byggen utan tillräckliga ytor för utelek och vi kommer inte att acceptera trafiklösningar 
som inte sätter barnens säkerhet i centrum. 

Kommentar 
Efter samrådsfasen har planförslaget bearbetats vilket lett till att planområdet utökats norrut 
med syfte att tillgodose en extra yta för utomhusidrott i form av friidrott, bollplan osv. Ytan 
kommer att vara en del av skolgården och planen förutsätter att det utformas på ett sätt som blir 
en del av skolgården och blir tillgänglig för närboende och allmänheten efter skoltid. Det kan 
också förtydligas att ytan uppgår till drygt 6000 kvm vilket gör att den utsedda ytan kan dispo-
neras på ett sätt som ryms för en bollplan (7 manna plan) och även andra utomhusidrotter i from 
av lekyta, spontanidrott osv. 

Yttranden från grannar och allmänhet 

Boende 1  

1-E-förslag 

Jag föreslår att en snabb förundersökning på att etablera två objekt norr om rondellen 
på Stormyrsvägen. Alt 2 i förstudie till samrådhandling till Stockfallets skola. 
Jag föreslår att en väg dras in ca 200 – 300 m norr om rondellen i östlig riktning mot 
gärdet. Norr om vägen som sträcker sig mot öster lägger man Stockfallets skola. Söder 
om vägen placeras Stormyrens förskola. Närmast gärdet placeras Idrottshallen med 
omklädningsrum som kan användas till idrottsplatsen. Idrottsanläggningen placeras på 
gärdet öster om idrottshallen. 

Bakgrund till E-förslaget: 
Stormyrsvägen är en genomfartsled (söder om rondellen). När hämtning och lämning 
sker är vägen redan idag starkt trafikerad. Att begränsa hastigheten och framkomlig-
heten (gupp, bulor m m) blir konsekvensen längre köer. 

Kommentar 
Val av planområdet har tidigare i samrådsfasen övervägts. I övrigt se kommentar till Övergri-
pande sammanfattning av inkomna synpunkter under rubriken Lokaliseringsalternativ och val 
av planområdet. 

Infart till parkeringen på skoltomten 
Här blir det svårt att få trafiken att flyta på, in och ut från parkeringen. Det saknas 
bussuppställningsplats för besökande idrottslag till idrottshallen. Trafiken på Stor-
myrsvägen kommer att öka söder om rondellen. Det finns bara två vägar för jord-
bruksmaskiner (traktorer med höbalar och skördetröskor m m) att åka på i öst-västlig 
riktning genom centrala Karlstad. Det är via Hamngatan och via Stormyrsvägen. Eds-
gatevägen är stängd för genomfart av tyngre fordon så trafiken leds alltså över Stor-
myrsvägen. 

Kommentar 
Inför granskning har infarten till p-platsen undersökts genom dsk. förprojektering vilket bekräf-
tar det framtagna samrådsförslaget. Kommunen gör en bedömning att eftersom Stormyrsvägen är 
inte så hög belastad, kan vägen klar en utökning av trafiken som alstras av skolan. Det kan 
också noteras att kommunen har under perioden 23-29 okt 2020 utfört trafikmätning vilket vi-
sade att trafikflöde på Stormyrsvägen är 1700 f/d.     

Trafiken till och från Hedenverket / Djupdalen 
Universitetet har trafik både från Skåre och andra områden över Stormyrsvägen. Två 
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hundra villor har utfart på Stormyrsvägens södra del plus Stockfallets förskola. Idag 
120 förskolebarn som ska lämnas och hämtas. 

Kommentar 

Se kommentaren ovan.  

2) Blir det en rondell i södra ändan av Edsgatevägen blir det högst sannolikt ökad tra-
fik och om Gravaleden öppnas så påverkas trafikströmmen i framtiden. 
Gång-och cykelvägar är från början av 1970-talet placerade inne på området, ej mot 
trafikerad genomfartsled. Det finns inga cykelvägar i östra delen av befintligt radhus-
område, Ovanmyrsgatan till Enmyrsgatan samt Brännmyrsgatan. 
När detaljplanen gjordes (för ca 10 år sedan) för nya vägen och rondellen och med 
Stockfallets skola placerad på kv Kokaren intill rondellen. (Var då ej en bra lösning) 
Tomten räckte inte ens till skolgård och med en dålig trafiklösning. Idag är tomten 
klassad som skoltomt och då placera en ny förskola ”Stormyrens förskola” på denna 
trånga tomt med en väldigt dålig trafiklösning. Hämta och lämna ca 250 barn inkl. be-
fintlig förskola. 
Gångtunneln kommer upp i anslutning till dagis-entrén, det är redan idag besvärligt att 
lämna och hämta (120 barn) och då etablera en ny förskola med ca 120 barn riskerar 
trafikkaoset då bli än större. Ej genomtänkt placering av förskola. Från gångtunneln 
väster ut finns ej cykelvägsanslutning, har säkert varit planerad men ej utförd, är med 
på vissa kartor. 

Kommentar 

Se kommentar till Övergripande sammanfattning av inkomna synpunkter under rubriken Beho-
vet av ett nytt cykelstråk. Övriga frågor ligger utanför det här planarbetet.  

Alternativ 2, placering norr om rondellen 
Skola, förskola och idrottsplats med gemensam infartsväg ifrån en mindre trafikerad 
del av Stormyrsvägen (norr om rondellen). Kan trafikproblemen lösas, biltrafiken till 
och från de tre objekten, samt gång och cykelvägarna lösta på ett bra sätt. 
Här finns också samordningsfördelar att dra nytta av och en bra långsiktig och hållbar 
lösning för Stockfallet som äntligen ska få en permanent skola, idrottshall och en id-
rottsplats med en rätt placerad förskola. Ett rimligt krav från mig är att få rätt funktion 
på ovanstående objekt. Jag åberopar Barnkonventionen för barnens bästa. 

Kommentar 
Se kommentar till Övergripande sammanfattning av inkomna synpunkter under rubriken Loka-
liseringsalternativ och val av planområdet.    

Boende 2 

Vi välkomnar utvecklingen av vår kommun och stadsdel med nybyggnation av skola, 
men byggnation bör ske där det minst stör redan befintlig bebyggelse. Byggnation av 
skola i direkt anslutning till ett befintligt villaområde sedan 70-talet korrelerar mindre 
väl med Karlstad kommuns strategiska miljöplan avseende livskvalitet och gröna stråk. 
Enligt nuvarande förslag som föreslås skulle vi få infartsvägar till skola, idrottshall, 
sophanteringstransport och för varutransport ca 60-70 meter från våra entréer och 
uteplatser/trädgårdar. I synnerhet gäller det hus i ytter läge och hus bakom dessa mot 
planområdet. 
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Kommentar 
Det kan förtydligas att det inte finns något bostadshus som direkt angörs från Stormyrsvägen 
utan det är säckgator eller tvärgator som ansluts till Stormyrsvägen. Det kan noteras att Stor-
myrsvägen har tidigare planerats och dimensionerats att mata andra tvärgator med trafik. 

Vi boende längs med Kråkmyrsgatan och vidhängande villagator har under flera års 
tid nu upplevt byggtrafik, sprängningar, stenkrossdamm och pålning. Slutresultat har 
inneburit ökat trafikbuller med anledning av att man bl a höjt vägbanan, (ett antal 
hundra meter längs med Stormyrsvägen söderut), i anslutning till byggnation av 
gång/cykeltunnel och rondell samt en vägbeläggning (asfalt) som genererar ett stö-
rande ljud utöver ett ökat trafikflöde. Att nu en ny fas med ytterligare upprepning av 
dessa störningar känns besvärande. 

Kommentar 
Se kommentar till Övergripande sammanfattning av inkomna synpunkter under rubriken Tra-
fikbuller.  

Med ovan beaktat så föreslår vi att nuvarande förslag för detaljplan enligt alternativ 1 i 
Karlstad kommuns lokaliseringsutredningen flyttas till område alternativ 2 i samma bi-
laga, vilket kommunen i sin sammanfattande bedömning skrivit kan vara ett alternativ 
för byggnation av skola. Vi föreslår att stadsbyggnadsnämnden omedelbart ger direk-
tiv/anvisningar att inleda en geoteknisk undersökning av marken i alternativ 2.  

Dock bör understrykas att alternativ 2 enligt kommunens karta i lokaliseringsutred-
ningen har ritats för långt söderut i förhållande till tidigare inlämnade förslag. Övre de-
len av alternativ 2 är korrekt men även del av den gulmarkerade ytan med text bostä-
der ingår i tidigare förslag. I ytterligare en karta i lokaliseringsutredningen är den av nu 
kommunen föreslagna, alternativ 1 (gulmarkerad) och planerad för bostäder, detta 
torde dock då inte innebära några problem att bygga skola vid gulmarkerade området 
vid föreslagna alternativ 2. 

Kommentar 
Se kommentar till Övergripande sammanfattning av inkomna synpunkter under rubriken Loka-
liseringsalternativ och val av planområdet.  

Under rubriken Huvuddrag; skrivs att området (Alt 1) har en strategisk placering då 
platsen ligger i bra anslutning till bil- gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik. Detta 
gäller även i alternativ 2. Vidare skrivs att planområdet (Alt1) ligger geografiskt bra till 
befintlig bostadsbebyggelse. Vi delar inte denna uppfattning helt, då alternativ 2 är 
mer centralt beläget, vilket innebär att våra skolungdomar exempelvis från södra delen 
av Stockfallet och norra delen av den nya Edsgatebebyggelsen har ca 1,3 km cykelväg 
till alternativ 2 från respektive håll. 

Kommentar 
Se kommentar till Övergripande sammanfattning av inkomna synpunkter under rubriken Loka-
liseringsalternativ och val av planområdet. 

Under rubriken FÖP Stockfallet-Edsgatan; I FÖP 2006 står att läsa att behov av 
skola/förskola finns, för samordning av verksamheter bör (m.a.o inte ett krav) mark 
för ny skola/förskola reserveras i anslutning till Stormyrsgatan (numer Stormyrsvä-
gen). Då Stockfallet har bebyggts så löper numer Stormyrsvägen vidare norrut från 
den nya rondellen, vilket innebär att fortfarande kan skolan i alternativ 2 byggas i an-
slutning till Stormyrsvägen. 
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Kommentar 
Placering av skolan enligt FÖP:en har utgått från dåvarande Stormyrsgatan som sträckt sig 
längs Stockfallets bostadsbebyggelse i öster. För kännedom sker namnsättning på kommunala ga-
tor/vägar alltid genom ett beslut av stadsbyggnadsnämnden när ett område projekteras eller byggs 
dock ej i samband med FÖP. Kommunen menar att FÖP:en pekar ut ungefär det aktuella plan-
området som benämns alternativ 1 i lokaliseringsutredningen. 

Under rubriken Planförslag – allmänplatsmark; Vi anser att byggrätten gällande 
avstånd (12m) från Stormyrsvägen bör ökas till 30-50 meter i östlig riktning i syfte att 
spara skog som insynsskydd mellan skolbyggnaden/idrottshall och befintlig bebyg-
gelse. 

Kommentar 
Marknivåer och geotekniks förutsättningar gör att det är omöjligt att flytta byggrätten ännu mer 
österut.  

Under rubriken Planförslag (sid 9); Vi anser att det enbart bör vara en infart till 
skolbyggnaden ifrån Stormyrsvägen. Syftet med detta att minska in och utfarter från 
Stormyrsvägen. Vidare bör det anslutas en väg från Edsgatevägen för att minimera tra-
fikflödet på Stormyrsvägen samt att varutransporterna kan angöra skolbyggnaden ös-
ter ifrån vilket minimerar ljudet från lastbilar med backsensorer. Ta bort planerad yta 
för varutransport och flytta den till östra sidan av skolbyggnaderna med ev. väganslut-
nig från öster.  Vi bedömer att detta är görligt efter att ha läst fågelinventeringen för 
bl.a. spillkråka/kungsfågel. 

Kommentar 
En dragning av ny tillfartsväg från Edsgatevägen till planområdet i samband med den här planen 
är ur naturvärden, fågelarter och samhällsekonomi omöjligt. I övrigt har Stormyrsvägen tidigare 
planerats som en väg som kan mata andra gator med trafik. 

Under Planförslag (sid 10); Står skrivet att skogsdungen närmast södra delen av id-
rottshallen värnas i sin helhet, detta är bra. Det står också på sid 22 att även vegetation 
(skog) väster om idrottshallen ska sparas, detta framkommer inte på sidan 10.  

Kommentar 
Planbeskrivningen har kompletterats med synpunkten. 

Under rubriken Natur och friluftsliv; Vi noterar att ni har delat in planområdet i tre 
delområden. Ni viktar där värden för friluftsliv och rekreation mot varandra för de tre 
delområdena. Vi menar att alla delområden är lika viktiga för oss boende, alla tre del-
områdena används frekvent och därför kan man inte från vår utgångspunkt säga att 
något delområde är viktigare. Hela planområdet är viktigt för oss boende med ett stort 
system av stigar. Detta är ytterligare ett argument för att placera skolan i alternativ 2 
där skogens förekomst av stigar är mindre och frekventeras inte lika mycket av oss 
boende jämfört med alternativ 1. 

Kommentar 
Planförslaget med nuvarande utformning har inte rört de delarna som är värdefulla för friluftsliv 
och rekreation. I övrigt se kommentar till Övergripande sammanfattning av inkomna synpunkter 
under rubriken Friluftsliv och rekreation. 

Under rubriken Gator och Trafik; Vi får inte matematiken kring trafikflödet att 
stämma kopplat till olika tidsperspektiv. I exempelvis FÖP 2006-06-21 anges trafik-
flödet till 1800 fordon/dygn. Idag beräknar ni trafikflödet till knappt 2000 for-
don/dygn. Detta skulle innebära en ökning 200 fordon/dygn under en tidsperiod av 
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14 år vilket torde vara en för låg beräkning med tanke på den stora byggnationen av 
bostadsområden som tillkommit norr och nordväst/öst Stockfallet. Välsvikens han-
delsområde (som inte existerade 2006) ökar också trafikflödet på Stormyrsvägen samt 
trafik från Djupdalsvägen/Rv 63. Beaktas bör vidare att många hushåll nu för tiden 
innehar två bilar. Utöver detta tillkommer nybyggnation av Stockfallet förskola vid 
Stormyrsvägen som även det kommer att generera ett ökat trafikflöde. 

Ni noterar att trafikflödet år 2040 uppskattas till 3100 fordon samtidigt som ni upp-
skattar trafikmängden efter byggnation till 4000 fordon/dygn?!. Vi förutsätter att en 
ny adekvat trafikflödesberäkning görs utefter Stormyrsvägen vid planområdet (alterna-
tiv 1) enligt lokaliseringsutredningen.  

Kommentar 
Se kommentar till Övergripande sammanfattning av inkomna synpunkter under rubriken Tra-
fikmängd på Stormyrsvägen. 

Hänsyn bör då tas i beaktande att i dessa coronatider har många hemarbete dessutom 
minskad handel i Välsviken, ger vid handen ett mindre trafikflöde än normalt. Vi före-
slår vidare att ny asfalt anläggs med samma kvalitet på asfalten, som exempelvis idag 
finns anlagd mellan Skårebron och norrut till i höjd med bensinmacken med syfte att 
få ned ljudnivån från biltrafiken på Stormyrsvägen. 

Kommentar 
Se kommentar till Övergripande sammanfattning av inkomna synpunkter under rubrikerna Tra-
fikbuller och trafikmängd på Stormyrsvägen. 

Vi föreslår att hastigheten sänks till 30 km från södra delen av planområdet och hela 
vägen upp till rondellen. Förslaget ökar trafiksäkerheten för skolungdomar/boende. 
Bidrar även till mindre utsläpp av avgaser och trafikbuller då det hålls en jämn fart av 
30 km och ökar markant säkerheten för de boende i villaområdet väster, intill Stor-
myrsvägen och som har utfarter mot Stormyrsvägen, då nuvarande 60 km inte alltid 
efterföljs.  

Kommentar 
Övergångsstället i anslutning till skolan förutsätts att ses över och hastighetsäkras ev. genom gupp 
eller någon annan hastighetsdämpande åtgärd. Detta innebär att den fysiska hastigheten kommer 
att begränsas och sänkas. I övrigt kommer kommunen att se över hastighetssänkning på Stor-
myrsvägen i det avsnittet som berör skolan. 

Under rubriken Kollektivtrafik; Ni skriver att idag är det busslinje 4 som trafikerar 
planområdet (alt 1 enligt lokaliseringsutredningen) och att området ligger bra till för 
kollektivtrafik och därmed inte förutsätter någon ny busslinje. Det bör även gälla för 
(alternativ 2 enligt lokaliseringsutredningen) där busslinje 4 trafikerar norra Stockfallet 
redan idag och befintliga busshållplatser redan finns i anslutning till alternativ 2. 

Kommentar 
Se kommentar till Övergripande sammanfattning av inkomna synpunkter under rubriken Loka-
liseringsalternativ och val av planområdet. 

Under rubriken Luftkvalitet; Ni skriver att förändringarna i trafikflödet p.g.a explo-
ateringen i närområdet bedöms inte heller vara märkbara. Därför bedöms inte plan-
förslaget påverkas av eller ge upphov till försämrad luftkvalitet. En trafikflödesökning 
med 900 fordon/dygn = 45% ökning och en trafikflödesökning med 990/dag = 
49,5% ökning, ni nämner i detaljplanen båda siffrorna som beräknad ökning. Denna 
procentuella ökning av trafikflödet på Stormyrsvägen torde knappast betecknats som 
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icke märkbar. Angående försämrad luftkvalitet så bör procentsatserna entydigt peka 
mot att en ny luftkvalitetsutredning görs, dels för skolområde och dels för befintlig vil-
labebyggelse i anslutning till skolområdet, med 50-55 meters avstånd till Stormyrsvä-
gen. 

För skolans del, om den byggs enligt Alternativ 2 kommer detta att ge en avsevärd 
minskning av trafikflödet och förbättra luftkvalitet då merparten av trafiken längs 
Stormyrsvägen ansluter till Djupdalsvägen/Skåre och Rv. 63. 

Kommentar 
Med tanke på trafikmängden är så låg och området längs Stormyrsvägen är luftigt bedömer 
kommunen inte att miljökvalitetsnormen resp. miljökvalitetsmålen för luftkvalitén överhuvudtaget 
skulle kunna överskridas. I övrigt se kommentar till Övergripande sammanfattning av inkomna 
synpunkter under rubriken Lokaliseringsalternativ och val av planområde.  

Under rubriken Trafiksäkerhet/Planförslag (sid 18); Se våra kommentarer under 
rubriken Gator och Trafik. 

Under rubriken Miljökonsekvenser; Se kommentarer under rubriken natur och fri-
luftsliv. På sidan 20 i planbeskrivningen beskrivs att äldre tallar och björkar kan sparas, 
vilket är bra. På sidan 21 under miljökonsekvenser så skriver ni bl a att enstaka träd 
och grupper av äldre tallar kan sparas dock nämns inte björk på denna sida. 

Kommentar 
Detta beror på att vissa träd kan hamna på byggrätten. 

Under rubriken Trafikkonsekvenser (sid 22); Skriver ni att utbyggnad av skola in-
nebär en marginell trafikökning på Stormyrsvägen. Se våra kommentarer under rubri-
ken Luftkvalitet  

Ytterligare synpunkter på kommunens Lokaliseringsutredningen 

Under rubriken Fyra alternativ; När ni beskriver alternativ 2 skriver ni att området är 
avsatt för bebyggelse i FÖP Edsgatan. I FÖP 2006 avseende Stockfallet och Edsgatan 
så utvisar kartan från stadsplaneringsförvaltningen daterad 2006-05-09 att även alter-
nativ 1 är planerat för bebyggelse. 

Kommentar 
Detta stämmer att både två lägen är utpekade för stadsutveckling men när det gäller skoltomt har 
FÖP:en tydlig nämnt ett läge längs Stormyrsvägen utan att peka ett visst område.  

Under rubriken sammanfattande bedömning; Skriver ni att alternativ 2, kan också 
vara ett alternativ, men läget lite längre bort från de tätare delarna av Stockfallet är en 
nackdel. Dock i matrisen under kriteriet närhet skriver ni att alternativ 2 ger en bra 
täckning av de tätare delarna av Stockfallet/Edsgatan. Detta är inte konsekvent med 
den sammanfattande bedömningen avseende närhet.  

Vidare skriver ni att det är oklara geotekniska förutsättningar. Vi förutsätter att stads-
byggnadsnämnden tar hänsyn till de boendes synpunkter på detaljplanen och ger di-
rektiv till stadsbyggnadsförvaltningen att påbörja en geoteknisk markundersökning 
skyndsamt.  

Ni skriver vidare i matrisen under kriteriet GC koppling att alternativ 2 ger något 
sämre koppling mot bostäder i väster, vi anser att detta gäller även i dagsläget alterna-
tiv 1. 
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I matrisen byggbarhet beskrivs att alternativ 2 kan innebära osäkra grundförhållanden, 
ligger på flack mark nära våtmarker, men som tidigare beskrivits i våra kommentarer 
är alternativ 2, på kartan markerad för långt söderut mot tidigare inlämnat underlag 
(var markerat längre norrut) som tog hänsyn till våtmarker och därmed eliminerades 
våtmarksproblematiken.  Detta är påtalat för kommunens planeringschef Jonas Zet-
terberg via telefon i augusti månad i år.  

Under kriteriet utemiljö ger alternativ 2, som beskrivits av kommunen möjlighet till 
skolgård på skogsmark samt att bollplaner kan anläggas på angränsande åkermark.  

Alternativ 2 – Vi anser att detta måste vara, för skolungdomarna, den bästa utemiljön, 
där man då på rasterna direkt har utrymme för många utomhusaktiviteter vilket de 
stora ytorna på fälten öster om skolbyggnaden genererar, t ex sparka boll på bollpla-
nerna, detta är inte möjligt i alternativ 1 enligt kommunen själva.  

Utöver anslutningsväg från Stormyrsvägen in till Alternativ 2 kan ytterligare anslut-
ningsvägar göras från Edsgatevägen. En möjlig väg in till alt 2 från Edsgatevägen kan 
vara via nordöstra delen av fältet där kommunen avverkade skogen till ett kalhygge 
under våren 2020. Vidare kan idrottshallen rymmas så allt blir som ett helhetspa-
ket/lösning. Det kan även tänkas inrymma förskolan så att det totalt sett ytterligare 
förstärker ett helhetskoncept. 

Ytorna i alternativ 2 tillåter utrymme för skola, bollplaner, idrottshall och förskola det 
torde vara ett optimalt helhetskoncept.  

Vi hoppas skapa ett vinnarkoncept tillsammans med kommunen, där Stockfallets 
skola och övrig tillhörande byggnation i anslutning till skolan kommer på, från vår 
synvinkel, rätt plats från början utan större tidsfördröjningar. 

Kommentar 
Se kommentar till Övergripande sammanfattning av inkomna synpunkter under rubriken Loka-
liseringsalternativ och val av planområdet.  

Boende 3 (talesman för del av grannskapet) 

Bakgrund: Del av oss Stockfallsbor har tittat på alternativa platser att bygga skola mm. 
på, som vi ur olika aspekter funnit vara som förslag lämpligare att bygga på. Detta re-
sultat är inlämnat till Stadsbyggnadsförvaltningen. De har i sin tur bifogat detta som 
en handling till Detaljplan för del av fastigheten Stockfallet 1:1-Stockfallets skola. 
Denna handling kallar kommunen för Lokaliseringsutredning för skola på Stockfallet 
(Dnr SBN-2020.00). Vi fann 4 alternativa platser, 3 av dessa finns med i Lokalise-
ringsutredningen tillsammans med ett förslag från kommunen. Totalt 4 förslag är upp-
tagna. Kommunens förslag kallas Alt 1 och våra förslag för Alt 2,3 och 4. Kommunen 
skriver i sin sammanfattande bedömning att man förordar alternativ 1 men att alterna-
tiv 2 också kan vara ett alternativ. De olika alternativen är viktade mot varandra i en 
matris som är kopplat till olika kategorier som NÄRHET, GC-KOPPLING, BYGG-
BARHET och UTEMILJÖ (se bifogad fil). Denna matris är enligt vårt förmenande 
inte kvalitetssäkrad avseende texten under del av kategorierna. Vi har förmedlat våra 
synpunkter avseende Lokaliseringsutredningen både skriftligt och muntligt till Stads-
byggnadsförvaltningen. Det av oss inlämnade alternativet till kommunen som inte 
återfinns i Lokaliseringsutredningen var terrängen nordost om nuvarande skola med 
stora ytor och med ett avsevärt längre avstånd till riksväg 63 än vad som nu är fallet 
för nuvarande skola. 
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Vårt huvudspår är nu Alt 2 i första hand och kommer fortsättningsvis att jämföras 
med kommunens förslag Alt 1. Vid val av alternativ 2 (som ligger 600 meter norr alt 1) 
kommer dessutom våra skolungdomar exempelvis från södra delen av Stockfallet och 
norra delen av den nya Edsgatebebyggelsen har ca 1,3 km cykelväg till alternativ 2 från 
respektive håll. 

Detta gör Alt 2 mer centralt beläget jämfört med Alt 1 i upptagningsområdet. 

Vi välkomnar utvecklingen av vår kommun och stadsdel med nybyggnation av skola 
och idrottshall men byggnation bör ske där det ger de bästa förutsättningarna för våra 
skolungdomar i framtiden och där det minst stör redan befintlig bebyggelse. Vi bygger 
för framtiden med våra ungdomar i centrum och då anser vi att kommunen ska bygga 
ett helhetskoncept på stora ytor som inrymmer skola, idrottshall, bollplaner samt 
eventuell en förskola. Denna möjlighet finns om man lokaliserar konceptet till Alt 2. 
Terrängen vid Alt 2 är flack och medger stora generösa ytor, där ytorna i skogen kan 
användas för skolbyggnader samt i dess omedelbara närhet det angränsande fältet för 
idrottshall och bollplaner.  

Alt 2 – Vi anser att detta måste vara, för skolungdomarna, det bästa alternativet och 
den bästa utemiljön, där man på rasterna direkt i anslutning till skolbyggnad(er) har ut-
rymme för många utomhusaktiviteter vilket de stora ytorna på fälten öster om skol-
byggnaden genererar, t ex sparka boll på bollplanerna och spela brännboll m.m. Vi fö-
reställer oss och hoppas på att många nämnder i kommunen skulle bejaka ett sådant 
helhetskoncept. 

I det kuperade och trånga terrängavsnitt vid Alt 1 som kommunen föreslår för skola 
och idrottshall skriver de själva i matrisen att där är det svårt att rymma bollplaner. 
Dessutom i Alt 2 minimeras lastbilstrafik som går mellan Stormyrsvägen - Riksväg 63 
samt Stormyrsvägen via Djupdalsvägen till Skåre. Vidare minimeras personbilstrafiken 
som går från och till Universitetet, Välsvikens handelsområde samt all slags trafik till 
återvinnings-centralen i Djupadalen om man väljer Alt 2.  

Vi bedömer att trafikflödet reduceras med 70% vid val av Alt 2 och med ett ännu 
högre procenttal gällande den tunga trafiken, jämfört med Alt 1. Detta torde innebära 
en avsevärt bättre luftkvalitet och säkrare trafikmiljö för våra skolungdomar. Avstån-
det mellan exempelvis skolbyggnad och Stormyrsvägen i Alt1 kommer att bli väldigt 
kort, då byggrätten börjar 12 meter från vägens asfaltskant och enligt Stadsbyggnads-
förvaltningen (Ossman Sharif) är det svårt att exponera sig öster ut i skogen på grund 
av topografin. I Alt 2, kan man enligt vårt förmenande, däremot bygga längre öster ut 
200-250 meter från Stormyrsvägens asfaltskant och på än längre avstånd beroende på 
hur man använder den stora ängsytan (fältet) i anslutning till skogen. 

Vi föreställer oss att många nämnder i kommunen skulle bejaka ett sådant helhetskon-
cept med barn som kan sparka boll, spela brännboll på rasten i direkt anslutning till 
skolbyggnader och idrottshall samt bedömt bättre luftkvalitet i en avsevärt mindre tra-
fikmiljö som Alt 2 genererar. 

Oaktat eventuella överklaganden så kommer skolan på plats vid Alt 1 eller 2 eller 
kanske vid ett helt annat alternativ i framtiden. Oavsett anser vi (den grupp jag repre-
senterar) att tiden är värd att vänta på för ett helhetskoncept (även vid eventuella för-
dyrningar och försening) då det ger stora synergieffekter för nuvarande och framti-
dens skolbarn som inte går att värdera i pengar.  
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Övrigt: Ur Karlstad kommuns nämnders yttrande Strategisk plan och budget 2021-
2023, kan man läsa att stadsbyggnadsförvaltningen ska verka för en långsiktig hållbar 
samhällsplanering - där människan är i centrum. Vidare skriver man att barnperspekti-
vet behöver bättre tillgodoses då barnkonventionen blir lag 2020 och att det vid stads-
byggandet ska beaktas fullt ut. 

För att skapa en Win-Win situation hoppas vi att Stadsbyggnadsnämnden skyndsamt 
ger Stadsbyggnadsförvaltningen direktiv/anvisningar om att inleda en geoteknisk 
undersökning av marken i Alt 2, det har vi även framfört skriftligt till Stadsbyggnads-
förvaltningen under tiden för samrådet 7 juli-31 augusti 2020. 

Kommentar 

Frågeställningarna har redan besvarats och hänvisas till Övergripande sammanfattning av in-
komna synpunkter under rubriken Lokaliseringsalternativ och val av planområdet. 

Boende 4 

Vi vill gärna lämna synpunkter på förslaget om Stockfallets nya skola och idrottshall. 
Vi upplever att det är positivt att det planeras en ny skola. Men vi har följande syn-
punkter: 

Det behövs plats för idrottsaktiviteter, exempelvis en gräsplan/fotbollsplan. Då barn 
och ungdomar i dagsläget måste ta sig hela vägen till Kroppkärr. Vi vill gärna att det 
ska vara enkelt för barn och ungdomar att vara aktiva/utöva sporter. Vi ser i utred-
ningen att bedömningen är att trafiken kommer att öka på Stormyrsgatan. Vi upplever 
i dagsläget att vägen är väldigt trafikerad och att hastighetsgränser inte följs. Det är 
många barn som cyklar och vistas nära vägen, vidare så hörs ljudet från trafiken. 

Kommentar 
Se kommentar till Övergripande sammanfattning av inkomna synpunkter under rubriken Loka-
liseringsalternativ och val av planområdet.  

Vi ser i förslaget att det finns planer på att sänka hastigheten, det är ett bra förslag. 
Men vi önskar att hela Stormyrsgatan (även södra delen från och med Fogdemyrsga-
tan) blir högst 30-väg. Det framgår inte i utredningen/dokumenten om det är hela 
vägen som omfattas av planerad hastighetsbegränsning. Vidare önskar vi att hastig-
hetsbegränsningen sker i nära framtid. Om hastighetsbegränsning inte sker, då behövs 
det markerade övergångsställen eller trafikljus på Stormyrsgatan för att det ska vara 
tryggt och enkelt att cykla/gå över vägen. 

Kommentar 
Planen förutsätter att övergångsstället i anslutning till den nya skolan ska ses över och hastighet-
säkras ev. genom gupp eller någon annan hastighetsdämpande åtgärd. Detta innebär att fysisk 
hastigheten på det berörda avsnittet av Stormyrsvägen kommer per automatik att sänkas. I övrigt 
kommer kommunen se över hastigheten på Stormyrsvägen i det avsnittet som berör tilltänkta 
skoltomten.  

Boende 5 

Den ”Lokaliseringsutredning för Skola på Stockfallet” som gjorts framstår inte som 
särskilt utförlig eller uttömmande. Den föreslagna placeringen av en ny större skola 
och en idrottshall öster om Stormyrsvägen kan dock anses ha fördelar genom att den 
ligger ganska centralt i förhållande till de befintliga och planerade bostadsområdena på 
Stockfallet och Edsgatan. Dessutom finns redan kollektivtrafik (buss) och olika led-
ningsnät vid Stormyrsvägen. Vissa önskvärda funktioner i eller möjliga konsekvenser 
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av skolutbyggnaden tas dock inte upp i detta förslag till detaljplan, vilket kan ha bety-
delse för utvärderingen av vald plats och utformning.  

En rejäl grönyta för olika idrotter (spontan och organiserad) har från starten för snart 
50 år sedan saknats på Stockfallet. Både för skolan och de boende i området vore det 
önskvärt att en sådan nu äntligen kan skapas och då helst i nära anslutning till den pla-
nerade skolan och idrottshallen (och omklädningsrum där). I den föreslagna detaljpla-
nen finns ingen plats för en sådan grönyta medtagen. I den gjorda lokaliseringsutred-
ningen för skola på Stockfallet har ett område för ”idrott” angetts direkt öster om det 
förkastade alternativet 2. Om det är detta område som i en framtid är tänkt för grön-
yta/plan för idrott, så kan noteras att det fågelvägen ligger minst 500 m från idrotts-
hallen vid skolan. Det är oklart hur man kan ordna en kort GC-väg dit och om det 
överhuvudtaget är lämpligt att dra en sådan GC-väg över Edsgatsmossen. Edsgats-
mossens natur, motionsstigar och speciella karaktär bör om möjligt bevaras. Det 
borde därför utredas hur en grönyta kan anordnas i direkt anslutning till skolan och 
idrottshallen. Denna möjlighet beror förstås på önskad storlek och form på idrottspla-
nen samt tillgänglig mark. Här kan man notera att det direkt intill både norr, öster och 
sydost om den aktuella detaljplanens område finns outnyttjade markområden innan 
Edsgatsmossen tar vid. En något annorlunda och utökad exploatering av markytorna 
skulle därför kunna ge utrymme för en grönyta i anslutning till skolan. Ett plant, men 
delvis sankt markområde med några diken finns vidare ca 100 m sydost om den plane-
rade skolan i riktning mot korsningen mellan Stormyrsvägen och Fogdemyrsgatan. 
Möjligen skulle en idrottsyta kunna anordnas där. Sammanfattningsvis får det anses 
angeläget att man vid planeringen av en ny permanent skola även har planer för hur 
man kan tillgodose behoven av ytor för elevernas och de närboendes idrotts- och 
motionsaktiviteter.  

Det är positivt att man i detaljplanen anger att byggnaderna och i första hand idrotts-
hallen ska utformas med anpassning till natur och närliggande bebyggelse så att det ser 
naturligt ut i landskapsbilden. Då det inte finns någon annan idrottshall i det befolk-
ningsmässigt växande området, är det också angeläget att hallen utformas och blir till-
gänglig även för föreningar och boende i närområdet. 

Det är positivt att man i detaljplanen anger att stigar i utkanten av området och genom 
skolgården ska kunna utnyttjas av allmänheten efter skoltid. Dessa stigar ger bra till-
gänglighet till Edsgatsmossen och naturen öster därom, där stigar och den gamla grus-
vägen används flitigt för träning, motion och rekreation.  

Bilparkering med 45 platser. Enligt planen ska en utredning ha gjorts med beaktande 
av god anslutning till GC-vägar och buss, vilken resulterat i ett behov av ca 45 p-
platser. I vilken utsträckning anställda och andra vid skolan kan och vill utnyttja GC-
vägar och kollektivtrafik är emellertid osäkert. Det kan bero på flera saker som tids-
scheman, tidtabeller, kombination med andra resor, standarden på cykelvägar, vädret, 
m.m. Erfarenheten från den nuvarande provisoriska skolan visar att bilister ofta par-
kerar på en gata, så nära skolan som möjligt. Det finns därför en risk att den planerade 
parkeringsytan inte räcker till och att det blir en ökad, men icke önskvärd parkering i 
bostadsområdet väster om Stormyrsvägen, t.ex. på Dalmyrsgatan, Kråkmyrsgatan, 
samt på Granmyrsgatan och andra tvärgator nära skolan. På dessa gator förekommer 
redan parkering av olika slag, då hustomterna är små. En eventuell utbyggnad av för-
skolan vid norra änden av Kråkmyrsgatan (vid nuvarande förskola och rondellen) kan 
också komma att påverka såväl trafiken som parkeringssituationen i området. 
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Cykelparkering. Enligt en utredning ska det finnas ett behov av ca 140 cykelparkering-
ar vid skolan och ca 40 vid idrottshallen. Det kan ifrågasättas om detta är tillräckligt. 
Förhoppningen är ju dessutom att fler ska välja att cykla till skolan. Erfarenheten från 
den nuvarande skolan är att cykelparkeringarna kan bli överbelamrade och röriga, 
samt att även husväggar och staket används för parkering av cyklar. Det är bra att cy-
kelparkeringarna enligt planen ska placeras nära entréerna. Det är också viktigt att cy-
klisterna inte ska behöva kryssa mellan bilar för att komma fram till sin parkeringsyta 
och att det finns möjlighet till fastlåsning med kabellås, e.d. 

Beträffande trafiksäkerhet anges endast att det redan finns ett övergångsställe över 
Stormyrsvägen, vilket förutsätts ses över och hastighetssäkras. Det är i och för sig bra. 
Här bör också beaktas att elever och andra kanske vill ta sig över Stormyrsvägen på 
andra ställen längs skolområdet. Det finns också en risk att vissa väljer att gå och cykla 
längs med Stormyrsvägen. Bussar vid busshållplatsen och väntande bilar mitt för sko-
lan kan också medföra begränsad sikt för gående, cyklister och bilister och stopp i tra-
fiken. Utbyggnad av skola, idrottshall, förskola och ytterligare bostäder kommer att 
höja trafikmängden på Stormyrsvägen, vilket spär på problematiken. Då det inte finns 
någon separat och självklar GC-väg i bostadsområdet väster om Stormyrsvägen, så 
kan även där uppstå fler riskmoment i korsningar och vid möten mellan gående, cy-
klister och bilar. 

Rent allmänt önskar man av bl.a. miljö- och hälsoskäl att fler ska cykla, cykla mer än 
tidigare och under längre perioder under året. I planen tror man även att detta i någon 
mån kan påverka behovet av bilparkeringar vid skolan. För ett ökat cyklande krävs 
dock förutom motivation även en passande och säker infrastruktur. Enligt den före-
slagna detaljplanen har angetts en cykelväg på östra sidan av Stormyrsvägen från cykel-
tunneln mot förskolan och fram till skolan, där cykelvägen sedan tar slut. För den som 
ska cykla vidare eller kommer från andra hållet blir hen därmed hänvisad till att ta sig 
igenom bostadsområdet på någon gata till eller från t.ex. cykelstråket väster om myrga-
torna. Detta cykelstråk går delvis i backar, vilket lätt ger hög fart nedför, har flera 
korsningar med skymd sikt och genom feldoseringar kan rinnande vatten under vin-
tern ge svår halka. Omedelbart väster om Stormyrsvägen finns ingen GC-väg och med 
hänsyn till flera utfarter från lokalgatorna, bilparkeringar och garage vid Brännmyrsga-
tan är det knappast lämpligt att det anordnas eller blir ett etablerat cykelstråk där. Om 
t.ex. cyklande föräldrar lämnar, hämtar eller följer barn till förskolan eller skolan, så 
skulle en fortsatt färd mot t.ex. jobb i centrum eller på Kronoparken gynnas av en för-
längning söderut av GC-vägen på östra sidan av Stormyrsvägen åtminstone fram till 
korsningen med Fogdemyrsgatan, där en övergång till befintliga cykelvägar skulle 
kunna ordnas. Därefter är det en kort bit till Klarälvsbanan (i en brant backe). Antalet 
korsningar med bussgator och färd på lokala bilgator skulle reduceras med en sådan 
förlängning. Även för besökande till idrottshallen och för boende på den övre delen 
av Stockfallet och Edsgatan skulle en sådan GC-förbindelse vara positiv. 

Kommentar 
Se kommentar till Övergripande sammanfattning av inkomna synpunkter under rubrikerna Lo-
kaliseringsalternativ och val av planområdet, behovet av cykelstråk och trafiksäkerhet. När det 
gäller cykelparkering i anslutning till skolan utgår planen från bl.a. närhet till upptagningsområ-
det för skolan, kollektivtrafik och vilken typ av skola som planeras.  

Boende 6  

Vi är boende på Granmyrsgatan 2 och ligger i direkt anknytning till detta planförslag  
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Vi har några synpunkter ang. denna placering och detaljplan. Se följande synpunkter 
nedan från oss på Granmyrsgatan 2 

- Det saknas grönyta för t.ex. fotboll och andra sporter att röra sig på för bar-
nen. det kommer byggas en idrottshall men ingen utomhusaktivitet kommer 
kunna bedrivas vid skolan. 

Kommentar 
Se kommentar till Övergripande sammanfattning av inkomna synpunkter under rubriken 
Behovet av utomhusidrott.  

- Vi vill även ha kvar den fina skog vi har precis vid oss och som många andra 
också utnyttjar för olika ändamål såsom motion och utflykter. Även om sko-
gen behöver avverkning av gran pga. att den är angripen av granbarkborrar så 
kan väl tall och björk få vara kvar så vi kan fortsätta njuta av vår fina natur i 
närområdet. Då Karlstad kommun strävar efter att vara en hållbar kommun 
motsätter vi oss att vi kanske kommer behöva ta bilen för att röra oss i skog 
och natur om denna skog skövlas. 

Kommentar 
Friska och unga träd har i samband med planarbete inmätts och de kommer att i möjligaste 
mån sparas och integreras i skolgården. 

- Att bygga en skola på mark alternativ två skulle sammanföra den nya stadsde-
len Norra Stockfallet mer med sydliga delen och skolan skulle bli en mer cen-
tral del av Stockfallet. 

Kommentar 

Se kommentar till Övergripande sammanfattning av inkomna synpunkter under rubriken 
Lokaliseringsalternativ och val av planområdet. 

- Att bygga skolan på mark alternativ två skulle också även betyda att i framti-
den skulle man kunna få fram en gräsplan för flera olika aktiviteter som skolan 
och föreningar skulle kunna utnyttja. 

Kommentar 

Se kommentar till Övergripande sammanfattning av inkomna synpunkter under rubriken 
Lokaliseringsalternativ och val av planområdet. 

- Idag samlas barn från Norrstrand, Kroppkärr, Lorensberg och Stockfallet för 
att nyttja samma gräsyta på Kroppkärrs IP vilket blir många barn på samma 
plats. Skulle man även satsa på en gräsyta på Stockfallet skulle man kunna dela 
detta på två ytor och tillgång skulle bli lättare för föreningslivet. 

Kommentar 

Se kommentar till Övergripande sammanfattning av inkomna synpunkter under rubriken 
Behovet av utomhusidrott. 

- Cykelväg till skolan på denna planritning är bara planerad från Norra Stockfal-
let på östra sidan men ingen väg från sydligaste delen av stockfallet. 

Kommentar 

Se kommentar till Övergripande sammanfattning av inkomna synpunkter under rubriken 
Behovet av nytt cykelstråk. 
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- Finns ingen tanke på hur barnen ska ta sig till skolan genom alla gator som är 
trafikerade. Tänker då närmast på Getmyrsgatan, Granmyrsgatan och Käll-
myrsgatan som kommer få väldigt många barn gående/springande och cyk-
lande. Tanken är att ca 200 barn ska ta sig på skolan på dessa vägar. 

Kommentar 

Se kommentar till Övergripande sammanfattning av inkomna synpunkter under rubriken 
Behovet av nytt cykelstråk. 

- Slutligen anser vi att barnkonventionen inte tagits i hänseende när denna plan 
utformas. Var ska spontanidrotten ske på Stockfallet nu när vi växer på områ-
det? Och var ska Stockfallets barn kunna röra sig och lära sig om skog och na-
tur om skogen i området ska tas bort? 

Kommentar 

Se kommentar till Övergripande sammanfattning av inkomna synpunkter under rubriken 
Behovet av utomhusidrott. 

Personligen anser vi att hela denna detaljplan är helt fel och informationen till alla bo-
ende runt om har inte nått fram. Alla vi pratat med har inte fått information om denna 
detaljplan och dom ca 10 hushåll vi pratat med på gatan vill ej ha skolan på denna 
plats och har efterfrågat var gräsytan är som dom boende på stockfallet har efterfrågat 
en längre tid. 

Kommentar 
Kommunen informerar de grannar som ligger i direkt anslutning till planområdet. I övrigt är 
det upp till var och en att se vad som sker inom kommunen genom kommunens hemsida. 

Även om vi är boende i direkt anknytning till denna plan så har ju skolan en stor bety-
delse för många på Stockfallet så information om att en detaljplan finns att få på hem-
sidan eller liknande borde alla få ett brev om i brevlådan. 

I denna plan har ni bara kollat på vad Karlstad kommun har för krav och behov av för 
skolan. Ingen som helst planering runt vad vi på Stockfallet anser oss ha för åsikter 
och behov av för barn och ungdomar.  

Vi tycker att denna artikel i NWT idag berättar vad som behövs på Stockfallet för att 
denna stadsdel ska kunna utvecklas åt rätt på sikt. 

Kommentar 
Planuppdraget avser endast planläggning av ett vist område för en ny grundskola. Övriga 
frågeställningar hör inte till den här planen. 

Boende 7 

Jag bor precis intill vägen där den nya skolan är planerad att byggas. Så jag kommer 
alltså få en skola (parkering) mittemot mig istället för att kunna nyttja skogen till pro-
menader/löpning/mountainbikecykling. Sen kommer trafiken på vägen bli VÄL-
DIGT mer trafikerad. Om man istället väljer att bygga på Alternativ 2 som ligger 
bättre beläget med en rondell som leder bort trafiken från den väg som går utanför oss 
på de nedre "myrsgatorna". 

Blir bygget där kommer inte lika många boende ha synpunkter på att skolan kommer 
stå för nära eller att trafiken stör. Eftersom den redan är byggd innan de nya bostä-
derna är uppbyggda. Jag tycker iaf. att det vore väldigt synd att ta bort den lilla skog 
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som finns i anslutning till våra gator Så min önskan är att ni bygger efter alternativ nr 
2.  

Kommentar 

Frågeställningen har redan besvarats och hänvisas till Övergripande av inkomna synpunkter 
under rubrikerna Trafikmängd på Stormyrsvägen och Trafikbuller. 

Boende 8  

Hej jag bor på Stockfallet med min familj. Jag tänkte bara skriva mina synpunkter på 
den nya planerade skolan. Jag tycker att platsen på skolan är bra fast i ritningarna så 
tycker jag att det fattas gräsyta för utomhus fotboll/idrott/spontanidrott. Även bra 
och säkra cykelvägar för barnen. 

Kommentar 
Frågeställningen har redan besvarats och hänvisas till Övergripande av inkomna synpunkter 
under rubriken Behovet av utomhusidrott. 

Boende 9  

Jag är en boende på Stockfallet som tagit del av planen på planerade skolan. Känns 
helt fantastiskt att det äntligen blir av, en riktig skola. Tyvärr hinner båda mina barn bli 
så stora att de inte ens hinner gå på den. Vi flyttade in här för 10 år sedan, omgiven av 
ett enkelt fantastiskt grönområde, som det i dagsläget har naggats på en hel massa. 
Olika förslag om var skolan ska läggas har cirkulerat, men aldrig placeringen som lagts 
fram idag. Vilket är en högst märklig placering. Gamla delen av Stockfallet är planerat 
med en bilfri kärna med fina cykelvägar. Att en skola nu är planerad på "andra sidan" 
ter sig mycket märkligt då alla barn måste vika av ifrån cykelvägarna och transportera 
sig på bostadsgatorna, utan cykelväg. De måste även ta sig över den mest trafikerade 
vägen på stockfallet, känns som om nån snubblade i planeringen där. Som boende på 
just Granmyrsgatan känns det ännu mer som stor brist på trafiksäkerhet för barnen, 
då detta är en av de gator de kommer att passera på väg till skolan. Idag går ca 250 
barn på skolan, det planeras för 350. Om hälften av dem kommer från "gamla" stock-
fallet innebär det många barn som kommer att gå bakom våra bilar vid den där kritiska 
tiden på morgonen när man ska åka till jobbet. Jag tycker att ni kan åka till den befint-
liga skolan på Stockfallet idag och ställa er vid Fallbråtsgatan för att se hur det är idag 
strax efter 0800 på morgonen, när barnen kommer på väg till skolan på en helt vanlig 
bostadsgata utan trottoar. Att placera en ny skola närmare eller i direkt anslutning till 
den nya tunneln närmare det nya området i det outnyttjade myr skogen faller sig som 
en mycket naturligare placering både ur trafiksynpunkt samt att vi inte blir berövade 
på ännu mer grönområde, som nyttjas, till skillnad från myren. 

Boende 10 

- Ni har också valt att skicka information till endast ett fåtal på Stockfallet - i juli 
under semestrar - vilket också försvårat för berörda att ta del. Varför har ni 
gjort så? 

Kommentar: 

Rent generellt ska ett förslag till detaljplan enligt plan- och bygglagen bli föremål för samråd 
minst i 3 veckor. Den här planen har varit ute på samråd under tiden juli och augusti 2020 
vilket innebär att samrådstiden har varit mer än 4 veckor om man inte räkna med juli.  

- Vi vill även ha kvar den fina skog vi har precis vid oss och som många andra 
också utnyttjar för olika ändamål såsom motion och utflykter. Även om sko-
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gen behöver avverkning av gran pga. att den är angripen av granbarkborrar så 
kan väl tall och björk få vara kvar så vi kan fortsätta njuta av vår fina natur i 
närområdet. Då Karlstad kommun strävar efter att vara en hållbar kommun 
motsätter vi oss att vi kanske kommer behöva ta bilen för att röra oss i skog 
och natur om denna skog skövlas. 

- Att bygga en skola på mark alternativ två skulle sammanföra den nya stadsde-
len Norra Stockfallet mer med sydliga delen och skolan skulle bli en mer cen-
tral del av Stockfallet. 

- Citat från lokaliseringsutredningen: ”Osäkra grundförhållanden, ligger på flack 
mark nära våtmarker, silt enligt jordartskartering." Kan ni inte undersöka 
grundförhållanden för att ha jämförbart underlag mellan de olika alternativen? 

- Finns ingen tanke på hur barnen ska ta sig till skolan genom alla gator som är 
trafikerade. Tänker då närmast på Getmyrsgatan, Granmyrsgatan och Käll-
myrsgatan som kommer få väldigt många barn gående/springande och cyk-
lande. Tanken är att ca 200 barn ska ta sig på skolan på dessa vägar. 

- Även om vi är boende i direkt anknytning till denna plan så har ju skolan en 
stor betydelse för många på Stockfallet så information om att en detaljplan 
finns att få på hemsidan - vilket den inte gör under detaljplaner - eller liknande 
borde alla få ett brev om i brevlådan. I denna plan har ni bara kollat på vad 
Karlstad kommun har för krav och behov av för skolan. Ingen som helst pla-
nering runt vad vi på stockfallet anser oss ha för åsikter och behov av för barn 
och ungdomar. 

- Jag menar att schablonvärdet 10% tung trafik som ni använt i bullerberäkning-
en är i underkant. Jordbruksmaskiner, bussar och övriga transporter måste stå 
mer än så. 

- Det finns i princip ingenting i era texter om hur de närmast boende påverkas. 
Skogen finns med, den kommer att stängas av genom skolbyggnader. Mycket 
text om hur skolan påverkas av buller, hittar inget om hur grannar påverkas av 
buller från skolan, borde inte det vara med? 

Kommentar: 
Alla frågeställningar har redan besvarats och hänvisas till kommentar till Övergripande 
sammanfattning av inkomna synpunkter. 

Boende 11 

Angående planerna på ny skola på Stockfallet så tycker jag att mycket ser bra ut, men 
det behövs definitivt läggas till en idrottsplats med gräsytor och även löparbana och 
längdhoppsgrop. Dels behövs detta för möjligheten att bedriva bra gymnastikunder-
visning, sen skulle det också ha ett stort värde för att möjliggöra idrott utanför skoltid. 
Att bygga ny skola utan möjlighet till bra utomhusgymnastik känns helt uppåt väggar-
na, sen är också Stockfallet numera ett ganska stort område i Karlstad där det bor 
många barn och där det verkligen behövs möjligheter till idrott och aktivitet. 

Kommentar: 
Se kommentar till Övergripande sammanfattning av inkomna synpunkter under rubriken behovet 
av utomhusidrott. 
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Boende 12 

- Det saknas grönyta för tex. fotboll och andra sporter att röra sig på för barnen. 
det kommer byggas en idrottshall men ingen utomhusaktivitet kommer kunna 
bedrivas vid skolan. 

- Vi vill även ha kvar den fina skog vi har precis vid oss och som många andra 
också utnyttjar för olika ändamål såsom motion och utflykter. Även om sko-
gen behöver avverkning av gran pga. att den är angripen av granbarkborrar så 
kan väl tall och björk få vara kvar så vi kan fortsätta njuta av vår fina natur i 
närområdet. Då Karlstad kommun strävar efter att vara en hållbar kommun 
motsätter vi oss att vi kanske kommer behöva ta bilen för att röra oss i skog 
och natur om denna skog skövlas. 

- Att bygga en skola på mark alternativ två skulle sammanföra den nya stadsde-
len Norra Stockfallet mer med sydliga delen och skolan skulle bli en mer cen-
tral del av Stockfallet. 

- Att bygga skolan på mark alternativ två skulle också även betyda att i framti-
den skulle man kunna få fram en gräsplan för flera olika aktiviteter som skolan 
och föreningar skulle kunna utnyttja. 

- Idag samlas barn från Norrstrand, Kroppkärr, Lorensberg och Stockfallet för 
att nyttja samma gräsyta på kroppkärrs IP vilket blir många barn på samma 
plats. Skulle man även satsa på at gräsyta på Stockfallet skulle man kunna dela 
detta på två ytor och tillgång skulle bli lättare för föreningslivet. 

- Cykelväg till skolan på denna planritning är bara planerad från Norra Stockfal-
let på östra sidan men ingen väg från sydligaste delen av Stockfallet. 

- Finns ingen tanke på hur barnen ska ta sig till skolan genom alla gator som är 
trafikerade. Tänker då närmast på Getmyrsgatan, Granmyrsgatan och Käll-
myrsgatan som kommer få väldigt många barn gående/springande och cyk-
lande. Tanken är att ca 200 barn ska ta sig till skolan på dessa vägar. 

- Slutligen anser vi att barnkonventionen inte tagits i hänseende när denna plan 
utformas. Var ska spontanidrotten ske på Stockfallet nu när vi växer på områ-
det? Och var ska Stockfallets barn kunna röra sig och lära sig om skog och na-
tur om skogen i området ska tas bort? 

Kommentar: 
Alla frågeställningar har redan besvarats och hänvisas till kommentar till Övergripande 
sammanfattning av inkomna synpunkter. 

Boende 13  

Jag läser i planförslaget att en stor del av skogen runt Stockfallet kommer försvinna i 
samband med ombyggnation och skolbygge. En av de absolut största fördelarna med 
att bo här på Stockfallet är närheten till det fantastiska rekreationsområde som finns i 
denna skog, och som dessutom ligger alldeles runt knuten från så många av våra går-
dar. 

Kommentar: 
Se kommentar till Övergripande sammanfattning av inkomna synpunkter under rubriken Fri-
luftsliv och rekreation. 
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Min farhåga är att trafiken på Stormyrsgatan kommer öka enormt i och med den nya 
skolan och idrottsplatsen. Om skogen dessutom försvinner kommer Stockfallet 
snabbt bli omysigt och få en alldeles för hög bullernivå. Dessutom tvingas de boende 
ta bilen för att få en lugn skogspromenad, vilket känns både synd och onödigt. 

Jag hoppas och önskar verkligen att ni har barnens och övriga Stockfalletboendens 
hälsa och välbefinnande i främsta fokus innan ni klubbar igenom planförslaget. Med 
en förhoppning om ett fortsatt bullerbyliknande idylliskt område. 

Kommentar: 
Rent generellt är planering en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen, och enskilda in-
tressen ges möjlighet till insyn och påverkan på planen. PBL:s krav på planering och utformning 
av byggnader är vägledande för hur ett område kan komma att bebyggas. Planläggning av en ny 
skoltomt i ett centralt och strategiskt läge i stadsdelen Stockfallet anses att vara ett väsentligt 
samhällsintresse vilket prioriteras framför ett fullständigt bevarande av skogen i sin nuvarande 
form. I övrigt hänvisas till Övergripande sammanfattning av inkomna synpunkter.  

Boende 14 

Tycker att det är jättekul att det äntligen byggs en ny skola i området. Dock lite tråkigt 
med utemiljön för att främja lek är lite dålig. Mitt förslag är: bygg en allaktivitetsplan 
där husvagnsparkeringen är idag. Blir då nära för både dagis och skola att använda. 
Bra förbindelse med både cykeltunnel och cykelbro i närheten för barn när de är le-
diga. Även relativt långt från bebyggelse så någon form av belysning vore nog inga 
problem.  

Man får då även bort husvagnsparkeringen som i mitt tycke är en skamfläck för Stock-
fallet. Ingen som tar hand om, den ser förfallen ut. Undrar även om vilket tillstånd de 
har för att bedriva den? 

Kommentar: 
Den utpekade ytan där husvagnsparkeringen ligger idag är planlagd för förskolan. I övrigt hänvi-
sas till kommentar till Övergripande sammanfattning av inkomna synpunkter under rubriken 
Behovet av utomhusidrott. 

Boende 15 

Det saknas grönyta för t.ex. fotboll och andra sporter att röra sig på för barnen. Det 
kommer byggas en idrottshall men ingen utomhusaktivitet kommer kunna bedrivas 
vid skolan. 

- Idag samlas barn från Norrstrand, Kroppkärr, Lorensberg och stockfallet för 
att nyttja samma gräsyta på Kroppkärrs IP vilket blir många barn på samma 
plats. Skulle man även satsa på gräsyta på stockfallet skulle man kunna dela 
detta på två ytor och tillgång skulle bli lättare för föreningslivet. 

Kommentar: 
Se kommentar till Övergripande sammanfattning av inkomna synpunkter under rubriken 
Behovet av utomhusidrott. 

- Cykelväg till skolan på denna planritning är bara planerad från Norra Stockfal-
let på östra sidan men ingen väg från sydligaste delen av Stockfallet. 

Kommentar: 
Se kommentar till Övergripande sammanfattning av inkomna synpunkter under rubriken 
Behovet av nytt cykelstråk. 
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- Finns ingen tanke på hur barnen ska ta sig till skolan genom alla gator som är 
trafikerade. Tänker då närmast på Getmyrsgatan, Granmyrsgatan och Käll-
myrsgatan som kommer få väldigt många barn gående/springande och cyk-
lande. Tanken är att ca 200 barn ska ta sig till skolan på dessa vägar. 

Kommentar: 
Se kommentar till Övergripande sammanfattning av inkomna synpunkter under rubriken 
Behovet av nytt cykelstråk och byggtrafik och trafiksäkerhet. 

- Slutligen anser vi att barnkonventionen inte tagits i hänseende när denna plan 
utformas. Var ska spontanidrotten ske på Stockfallet nu när vi växer på områ-
det? Och var ska Stockfallets barn kunna röra sig och lära sig om skog och na-
tur om skogen i området ska tas bort?  

Kommentar: 
Se kommentar till Övergripande sammanfattning av inkomna synpunkter under rubriken 
Friluftsliv och rekreation. 

Vi tycker att denna artikel i NWT idag berättar vad som behövs på Stockfallet för 
att denna stadsdel ska kunna utvecklas åt rätt på sikt. 

Boende 16 

Vill gärna komma med åsikter ang. skolan som ska byggas på stockfallet. Grönyta är 
ett krav för att idrotten ska kunna flyta på ett bra vis, för utomhus idrott då krävs en 
grönyta för ex fotboll mm. Skogen runt oss måste bevaras annars kommer personer 
på området behöva ta bil för att besöka skog och mark. Skolan behöver byggas på ett 
ställe där de olika delarna (norr och syd) blir tillgängliga, således då välja mark två som 
plats. När vi ändå är inne på Sydligare delar måste dessa ha en väg att ta sig till skolan 
på, nu finns bara norr med i den planen. 

I övrigt håller vi med vad allaktivitetsföreningen på Stockfallet har skickat in som 
punkter ang. detta 

Kommentar: 
Se kommentar till Övergripande sammanfattning av inkomna synpunkter under rubriken Beho-
vet av utomhusidrott. 

 

Samrådsredogörelsen är sammanställd och kommenterad av stadsbyggnadsarkitekt 
Ossman Sharif, den 23 november 2020. 


