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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
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.  

Granskningsutlåtandet innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit un-
der granskningstiden samt stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer och ställnings-
tagande till dessa.  

Planprocessen 

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Stockfallet 1:1 – Stockfallets skola har upp-
rättats den 1 juli 2020 § 163. Förslaget har varit föremål för samråd under tiden 7 juli – 
31 augusti 2020. 

Efter samrådet reviderades planhandlingarna (enligt vad som beskrivs i samrådsredo-
görelsen). Planförslaget var sedan på granskning enligt PBL (2010:900) 5:18, från 4 de-
cember 2020 till 11 januari 2021. Efter granskningen har inga väsentliga förändringar i 
sak utförts.  

Under både samrådet och granskningen har planen skickats till kommunala och stat-
liga remissinstanser samt fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Planen har dessu-
tom funnits tillgänglig för allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, på bibliotekshuset 
och på kommunens hemsida. 

Ändringar i planförslaget efter granskningen 

Inför antagandet har inte gjorts stora förändringar. De justeringar som har genomförts 
i planhandlingarna efter granskningen består huvudsakligen av följande: 

 markanvändningen (P) på plankartan har utökats något 

 plankartan har kompletterats med planbestämmelser (f4 och n2) 

 planbestämmelsen (n1) har omformulerats med att träd ska planterats. 

Övriga synpunkter föranledde inga ändringar av planförslaget.  

Sammanfattning 

Totalt har 20 yttranden inkommit under granskningstiden, varav en del är utan erin-
ringar eller av upplysningskaraktär. Inkomna synpunkter under granskningen berör 
främst lokalisering av planområdet, trafik på Stormyrsvägen, friluftsliv och trafiksä-
kerhet. Även frågor om luftföroreningar har berörts i ett yttrande. 

Remissinstanserna så som Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, Handikappför-
eningarna Karlstad, Region Värmland Kollektivtrafik och Trafikverket och Lantmäte-
rimyndigheten har meddelat att de inte har något att erinra mot förslaget. 
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Nedan sammanfattas först de vanligaste synpunkterna ämnesvis och med kommunens 
kommentarer. 

Övergripande sammanfattning av inkomna synpunkter 

Lokaliseringsalternativ och val av planområdet 

Många närboende som yttrat sig under både samrådet och granskningen 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 störningar och påverkan på boende längs Stormyrsvägens västra sidan. De an-
ser att kommunen istället borde ha satsat och valt andra platsen som benämndes al-
ternativ 2 i lokaliseringsutredningen. 

Kommentar: 

Behoven av både skola och förskola inom stadsdelen Stockfallet har alltid funnits och diskuterats 
sedan kommunen dragit igång planarbete för FÖP Stockfallet -Edsgatan, godkänd 2006, se 
FÖP:en sida 6 under rubriken planeringsmål, citat från FÖP:en ”Möjligheter för att bygga 
skola/förskola och idrottsplats ska finnas inom området” och sidan 16, citat från 
FÖP:en ”Vid planering av områdena närmast Stormyrsgatan bör behoven av ytor för 
förskola/skola särskilt beaktas”. Med anledning av vad FÖP:en har rekommenderat, togs 
fram en översiktlig lokaliseringsutredning (lokaliseringsalternativ). Den översiktliga lokaliserings-
utredningen utpekade inom stadsdelen Stockfallet fyra olika platser, där ett läge längs Stormyrs-
vägen i enlighet med FÖP:en är ett av dem. Lokaliseringsutredningens ställningstaganden avse-
ende den mest lämpliga platsen för etableringen av skolan bedömdes och jämfördes utifrån fyra 
uppsatta kriterier som bestod av tillgänglighet, storlek på skolgård, närhet till bostäder och mar-
kens byggbarhet.  

1-Tillgänglighet 

Det valda alternativet (alternativ 1) som är förenligt med FÖP:en ligger i direkt anslutning till 
bef. busshållplats på Stormyrsvägen och har goda möjligheter att anslutas till det kommunala cy-
kelnätet inom stadsdelen Stockfallet. Utöver detta finns el- och stadsnät, fjärrvärme och vatten- 
och avloppsledningar tillgängliga i anslutning till planområdet i väster som skolan kan ansluta 
till. Detta innebär att det inte krävs stora följdinvesteringar i jämförelsen med andra alternativa 
lägen. Det kan förtydligas att läge som benämndes i alternativ 2 saknas fjärrvärmeledningar och 
med tanke på att marken är låg krävs anslutning till va-ledningar en pumpstation. Det innebär 
att det valda läge (alternativ 1) har god potential att skolan byggs på ett hållbart sätt. Det finns 
redan infrastruktur exempelvis fjärrvärmeledningar, elledningar, vägar, gc-vägar, VA – ledning-
ar och kollektivtrafik mm som kan utnyttjas ännu mer effektivt.  

2-Skolgård och naturvärde 

Val av det aktuella området som tas i anspråk för exploateringen är av lägre naturvärde då sko-
gen redan 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 skogkaraktären i form av ter-
rängen/höjdpartier med värdefulla träd kan sparas och integreras i skolgården på ett naturligt 
sätt.  
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3-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 vilket 
gör att kommunen kan erbjuda skolplatser när behovet blir aktuellt, se figurer nedan 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 extra aspekt som ligger till grund för val av alternativ 1 är närhet till den pågående förskole-
verksamhet - Stockfallets förskola. Val av alternativ 1 öppnar möjlighet till att Stockfallets 
skola och Stockfallets förskola kan samverka och samarbeta på ett effektivt sätt. Samverkan 
mellan båda skolverksamheterna kan ske på olika sätt tex. genom att båda verksamheterna kan 
samnyttja resurser, skolgård, lekplats, bollplan och utomhusidrott osv. Det kan noteras att det 
redan finns en planskild korsning i form av cykeltunnel som binder ihop förskolan med den nya 
skolan vilket underlättar samverkan på ett trafiksäkert sätt.   

4-Geotekniska förutsättningar 

 Markens grundförutsättning är en viktig aspekt som alltid ska beaktas i stadsplanering. Kom-
munen har i tidigare skede genom en omfattande geoteknisk undersökning kartlagt grundförhål-
landen inom planområdet. Undersökningen visade att större delar av det valda området där skol-
byggnaderna ligger, är byggbar vilket gör att det inte kräver extra geotekniska åtgärder eller för-
stärkningar. Den aspekten var ur en samhällsekonomi också viktig som beaktades när val av al-
ternativa lägen övervägdes.  

Trafikmängd på Stormyrsvägen 

Några boende i område har varit oroliga över kommunens uppskattning av trafik-
mängden och har även begärt att kommunen ska utföra en trafikmätning på Stor-
myrsvägen.  

Kommentar: 

Inför granskningen har kommunen under perioden 23 - 29 oktober 2020 utfört en trafikmätning 
på det avsnittet av Stormyrsvägen som ligger i anslutning till planområdet. Mätningen visar att 
trafikmängden ligger på ca 1700 f/d vilket inte bedöms vara så avvikande än kommunens tidi-
gare uppskattning som är till 2000 f/d. Det stämmer att trafikmätningen har utförts under 
pandemin men planförslaget grundar sig på en kommunal trafikprognos för år 2040 vilket upp-
skattas trafikflöde på Stormyrsvägen till ungefär 3100 fordon. Utöver det har planen tagit höjd 
till att exploatering av skolan kan ge upphov till drygt 900 fordon per dygn. Kommunen vill för-
tydliga att trafikmängd som ligger till grund för planen har utgått från 4000 fordon/dygn dock ej 
1700 f/d. Det kan också förtydligas att Stormyrsvägen tidigare har planerats och dimensionerats 
som matargata eller som en länk i stadens trafikstruktur varför en trafikökning till 4000 f/d 
bedöms att vara acceptabel och vägen kan tåla det. Kommunen vill också förtydliga att det inte 
finns någon bostad som har direkt infart från Stormyrsvägen utan bostadsbebyggelse i den delen 
av Stockfallet ansluter till Stormyrsvägen genom mindre gator i form av lokalgator.  

Trafiksäkerhet 

Boende i området har uttryckt oro för att val av alternativ 1 i jämförelse med alternativ 
2 innebär belastning på Stormyrsvägen och att det inte nämns hur man kan säkra 
vägen. 

Kommentar: 

Oavsett var skola och/eller förskola planeras att byggas är det kommunens uppgift att se över tra-
fiksäkerheten i anslutning till skola och/eller förskola. När det gäller trafiksäkerhet för Stock-
fallets skola förutsätter planen att övergångsställe som ligger i direkt anslutning till den tilltänkta 
skolan ska ses över och hastighetsäkras/dämpas ev. genom gupp eller någon annan hastighets-
dämpande åtgärd. Frågan om hastighetsdämpande åtgärd i form ab gupp har redan undersökts 
genom framtagning av geotekniska undersökningar som visar att det är tekniskt möjligt att bygga 
ett gupp på det övergångsstället som ligger i förlängning av Granmyrsgatan alltså på Stormyrsvä-
gen. I övrigt kan det läggas till att den norra sträckningen av Stormyrsvägen som passerar alter-
nativ 2 inte kommer att vara på samma sätt som idag utan det kommer att förlängas norrut mot 
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riksvägen 63 i enlighet med vad FÖP Stockfallet – Edsgatan föreslagit. En förlängning av 
Stormyrsvägen norrut är en förutsättning för tillkommande stadsutveckling inom Norra Stockfal-
let och Edsgatan. Detta innebär att när hela byggrätten i enlighet med detaljplan för Norra 
Stockfallet och FÖP:en tas i anspråk och vägen byggs norrut kommer trafikmängden på Stor-
myrsvägen i norra delen som berör alternativ 2 bli helt annorlunda än det är idag., se översikts-
bild om FÖP Stockfallet -Edsgatan. 

 
Översiktlig karta som visar bl.a. planområde (rödmarkerat), vägstruktur, utbyggandområde mm inom FÖP 
Stockfallet -Edsgatan  

Friluftsliv, rekreation och skog 

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: 

Inför planarbete har kommunen tagit fram en översiktlig naturinventering med syftet att utpeka 
om det finns några naturvärden som kan beröra planområdet. Utredningen har inventerat ett 
större område än det aktuella planområdet vilket gjorde att inventeringsområdet delats in i 3 del-
områden. Det framgår av utredningen att naturvärden inom inventeringsområde består först och 
främst av en stig längs dike i öster, benämns delområde 3, en slänt med blockig och mossig terräng 
längs plangränsens sydöstra del, benämns delområde 2 och några upptrampade stigar, benämns 
delområde 3. Delområde 3 förutsätts inte röras och lämnas utanför planområdet. Ett mindre 
hörn av delområde 2 berör planområdet vilket förutsätts att integreras i skolgården. När det gäl-
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ler delområde 3 som berör planområdet har stigarna mätts in och förutsätts att integreras i skol-
gården så att de kan användas av allmänheten och närboende efter skolans stängningstid. Utöver 
det har planen genom planbestämmelsen (n2) säkerställt att marknivåer och skogskaraktär inom 
större delar av delområde 3 kan bevaras.    

Därför bedöms det att konsekvenserna för naturvärden som är knuten till friskluft och rekreat-
ion inte skulle försämras. I övrigt ska det noteras att skogen inte enbart försvinner pga. exploate-
ring utan den är redan angripen av granbarkborre. Detta kan man redan se att angripna träd 
och lågor avverkats och det kommer i fortsättningen plockas ut mer träd för att förhindra sprid-
ningen av granbarkborren. Sammanfattningsvis anser stadsbyggnadsförvaltningen därför att syn-
punkten angående friluftsliv och rekreation har beaktats. 

  
  Planområdet i förhållande till de berörda delområdena i naturinventering 

Ställningstagande 
Inkomna synpunkter föranleder inga väsentliga ändringar av planförslaget i detta 
skede. Planhandlingarna har justerats i enlighet med detta granskningsutlåtande. Änd-
ringarna och kompletteringarna i planen efter granskningen påverkar inte planens 
syfte, utformning eller innehåll i sådan utsträckning att den behöver ställas ut på nytt. 
Det kan noteras att stora förändringar av förslaget gjorts inför granskningen med an-
ledning av inkomna synpunkter. Flera av dessa synpunkter kvarstår trots stora juste-
ringar. 

Sammanfattning av bedömningsgrunden består av följande: 

 planarbetet har föregåtts av ett lokaliseringsalternativ, lokaliseringsalternativ 
2020 reviderad 2021.  
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 planförslaget grundar sig på fördjupning av översiktsplan för Stockfallet – 
Edsgatan 

 förslaget grundar sig på ett antal planeringsunderlag som bevisar att marken 
enligt plan- och bygglagen 2 kap är lämplig för exploatering av ny skola.  

 planområdet har god potential att bebyggas med ny skola på ett hållbart sätt. 
Det finns redan infrastruktur exempelvis fjärrvärmeledningar, elledningar, 
vägar, gc-vägar, VA – ledningar och kollektivtrafik mm som kan utnyttjas 
ännu mer effektivt.  

 påverkan på naturvärden bedöms inte vara så stor, då den valda platsen redan 
är angripen av granbarkborre.   

 Oavsett var eller hur man bygger, prövas sådana förändringar enligt plan- och 
bygglagen genom krav på avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen, 
och att enskilda intressen 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 skogsmark/ jungfrulig 
mak i närheten till bef. bostadsbebyggelse är ofta en fråga om många och 
svåra avvägningar mellan olika intressen. I detta fall är planläggning av det ak-
tuella området för att åstadkomma en ny skola i stadsdelen Stockfallet, i ett 
centralt läge mellan olika stadsdelar prioriterats framför ett fullständigt beva-
rande av skogsmarken i sin nuvarande form.  

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 i enlighet med 2 kap. plan- 
och bygglagen. Avvägningen mellan de två intressena har resulterat i att åstadkomma 
en ny grundskola i det aktuella läget i enlighet med FÖP:en Stockfallet – Edsgatan 
2006 och enligt lokaliseringsutredningen, som benämns planområdet alternativ 1, an-
ses att vara ett väsentligt samhällsintresse och överväger det enskilda intresset att välja 
andra läget som benämns alternativ 2. 

Det anses därför att det i prövningen av planförslaget har gjorts en rimlig avvägning 
mellan olika intressen och stadsbyggnadsförvaltningen anser därmed att detaljplanen 
är klar för antagande enligt plan- och bygglagens 5 kap 27 §. 

Kvarstående synpunkter 
Det finns kvarstående synpunkter efter samråd och granskning vilka rör val av plan-
området, trafikmängd och trafiksäkerhet. Samtliga synpunkter kommenteras antingen 
under övergripande sammanfattning av synpunkter ovan eller direkt under synpunkter 
nedan. 

Inkomna yttranden 
Yttranden med synpunkter har inkommit enligt nedanstående förteckning. Dessa 
sammanfattas och kommenteras ovan eller nedan (kommentarer i kursiv stil). Vissa 
yttranden återges i sin helhet. 

Yttranden från statliga remissinstanser 

Länsstyrelsen 

Ärendet 
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Rubricerat förslag till detaljplan, upprättat med standardförfarande den 2 december 
2020, har översänts för granskning enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (PBL 
2010:900). Planförslaget har behandlats i samråd med företrädare för berörda enheter 
inom Länsstyrelsen vid planberedning den 17 december 2020. 

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

Länsstyrelsens roll 

Enligt PBL 5 kap. 22 § ska Länsstyrelsen under granskningstiden yttra sig över plan-
förslaget, om förslaget enligt länsstyrelsens bedömning innebär att: 

1. ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses, 

2. en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs, 

3. strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestäm-
melser, 

4. regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden 
som angår flera kommuner inte har samordnats på ett lämpligt sätt, eller 

5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk annars blir olämplig med hänsyn till 
människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller 
erosion. 

Kvarstående synpunkter från samrådet 

I samrådet hade Länsstyrelsen medskick om tillstånd enligt annan lagstiftning gällande 
markavvattning och artskydd. Länsstyrelsen har inga kvarstående synpunkter 

Prövningsgrundande synpunkter 

Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 § PBL besluta att pröva kommunens beslut 
att anta en detaljplan. Länsstyrelsen kan av det nu aktuella planförslaget och av i dags-
läget kända förhållanden inte se att de föreslagna åtgärderna kommer att föranleda nå-
gon prövning. 

Lantmäterimyndigheten 

Lantmäterimyndigheten har tagit del av granskningshandlingen och har följande syn-
punkter: 

På plankartan saknas skala vid skalstocken samt skala är i originalstorlek. 

I genomförandebeskrivningen under ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar och 
servitut kan det var bra att förtydliga att det är u-områdena som avses. 

I övrigt har lantmäterimyndighetens synpunkter från samrådet blivit hanterade. 

Kommentar: 
Planhandlingarna har kompletterats med synpunkten. 

Yttranden från kommunala remissinstanser 

Teknik- och fastighetsnämnden 
Sammanfattning av ärende 

Stadsbyggnadsförvaltningen har, på begäran av teknik- och fastighetsnämnden, upp-
rättat ett förslag till detaljplan för del av Stockfallet 1:1, Stockfallets skola. Stadsbygg-
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nadsförvaltningen har efter samrådsskedet bearbetat planförslaget. Teknik- och fastig-
hetsnämndens tillstyrks planen utan erinran. 

önskemål varför endast ett tjänsteyttrande är aktuellt och antecknas för ärendet. 

Miljönämnden 

Stadsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till detaljplan för del av Stock-
fallet 1:1, Stockfallets skola. Förslaget till detaljplan har delvis beaktat miljönämndens 
samrådsyttrande som att få till ett cykelstråk söderut i samband med utbyggnaden av 
skolan.  

Beträffande val av takmaterial och solpaneler är det inte nödvändigtvis bara en projek-
teringsfråga utan kan anges i plankartan vilket fortsatt föreslås. Stadsbyggnadsförvalt-
ningen menar att det finns gott om plats för cykelparkering. Utan en illustration som 
visar detta känns det inte övertygande, särskilt som den framtagna illustrationen visar 
på ett trångt samutnyttjande med bilparkeringen och ingen cykelparkeringsyta med 
skärmtak på ytan SR för idrottshallen. 

Kommentar: 
Stadsbyggnadsförvaltningen anser att det inte är nödvändigt att låsa planen med de tekniska frå-
gorna så som byggmaterial, taklutning mm utan de ska i samband med bygglovsansökan redovi-
sas i en helhetlig arkitekturpresentation. Behovet av cykelparkering kommer i enlighet med den 
framtagna parkeringsutredningen beaktas vid bygglovsprövning. I övrigt är skolgården enligt pla-
nen ganska stor och flexibel vilket gör att skolgården kan gestaltas på ett sätt som kan tillskapas 
cykelparkering på olika ställen antingen på entrétorg eller/och i direkt anslutning till idrottshal-
len. I övrigt finns frågeställningen kring cykelparkering redan med i gestaltning av utemiljö inom 
kvartersmark för skolan.   

Barn- och ungdomsförvaltningen 
Ärende 

Samråd har ägt rum gällande detaljplan för del av Stockfallet 1:1, Stockfallet skola. 
Under samrådet biföll barn- och ungdomsnämnden detaljplanen med följande syn-
punkt: 

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

I granskningen av detaljplanen har förslaget omarbetats. Barn- och ungdomsnämn-
dens synpunkter på att skolgården ska ge utrymme för idrottsundervisning med yta för 
bollspel har beaktats och säkerställs. Utöver skolgården förutsätter planen en extra yta 
på drygt 6000 kvm med syfte att tillgodose en yta för spontanidrott i form av bollplan, 
lek, friidrott, utomhusidrottsaktiviteter osv. Idrottsytan förutsätts utformas på ett sätt 
som kan utnyttjas av skolverksamhet under skoltid och närboende efter skoltid och 
helger. 

I det funktionsprogram som har tagits fram av barn- och ungdomsförvaltningen besk-
rivs övergripande och pedagogiska kvaliteter för en skolgård och som vidare ska beak-
tas i projekteringen.  

Revideringen av detaljplanen inför granskningsskedet är i enlighet med barn- och 
ungdomsnämndens önskemål varför endast ett tjänsteyttrande är aktuellt och anteck-
nas för ärendet. 
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Yttranden från grannar och allmänhet 

Boende 1  

Vi tycker att det är en bra idé att bygga Stockfallets skola där det är planerat. Place-
ringen är bra och det finns gång och cykelväg till skolan under bron. Det är även nära 
skogsområde som också är bra. Barnen på detta område behöver en ny skolan där de 
kan ha slöjd och idrott på sin egen skola istället för att åka till en annan skola. 

Boende 2  

Enligt det förslag som finns på gc-väg från planområdet för Stockfallets skola söderut 
mot Klarälvsbanan, så är den tänkt att dras på Stormyrsvägens västra sida i det grön-
område som ligger mellan vägen och bostadsområdet. I detta fall så måste gående och 
cyklister korsa fyra gator vilket inte är så trafiksäkert innan man kommer till backen 
som ansluter till Klarälvsbanan. Dessutom naggas det lilla grönområdet som finns där 
idag rejält i storlek och förmodligen också på en del träd som betyder mycket för mil-
jön i området. Detta område används idag ganska mycket trots sin lilla yta till lek och 
spel av familjerna som bor i närheten. 

En annan aspekt är snöröjningen. När våra gator som är återvändsgator snöröjs läggs 
all snö från respektive gata längst upp på gatan i det område som är tänkt för den nya 
gc-vägen. Våra gator är så smala att det inte finns plats för att låta snövallar ligga kvar 
på gatan. Det vore ett bättre alternativ att lägga den planerade gc-vägen på östra sidan 
om Stormyrsvägen och dra den rakt söderut mot Klarälvsbanan, då behöver man inte 
korsa någon bilväg överhuvudtaget utan man kan ansluta direkt till Klarälvsbanan via 
öster sida av Stormyrsvägen. Detta förslag kanske blir dyrare att förverkliga, men man 
vinner väldigt mycket i trafiksäkerhet och i boendemiljö för alla som bor i anslutning 
till den planerade gc-vägen. 

Kommentar 

Planering av cykelvägen på västra sidan av vägen har utgått från att minimera antal övergångs-
ställen på Stormyrsvägen så att skolbarn kan hänvisas till ett övergångsställe som planeras i di-
rekt anslutning till skolan. Att dra cykelvägen på östra sidan av vägen innebär att skolbarn er-
bjuds att korsa Stormyrsvägen på många olika ställen vilket inte är önskvärt ur ett trafiksäker-
hetsperspektiv. Kommunen menar att samla alla som korsar Stormyrsvägen på ett hastighetsdäm-
pande övergångsställe är en viktig aspekt ur trafiksäkerhetsperspektiv. Det kan också noteras att 
framdragning av den nya cykelvägen kommer att ske med hänsyn till cykelnätet i området, dag-
vattnet och snöröjning på anslutande lokalgator.  

Boende 3  

Som boende på Lillmyrsgatan 4 är vi starkt missnöjda med kommunens förslag om 
placeringen för skolan. Vi står bakom boende i Stockfallets förslag om placering 
längre bort efter rondellen.  

Kommentar 

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

Boende 4  

I enlighet med boendegruppen Stockfallets förslag: Stockfallets skola föreslår vi alter-
nativ två för att: 
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Det finns en säkrare direktövergång över den hårt trafikerade bilvägen. Det kommer 
att finnas plats att samla allt på ett ställe: skola, förskola och idrottshall samt parke-
ringsmöjligheter. Vilket kommer att vara smidigare för både elever, personal (närmare 
i anslutning innebär säkrare eftersom de inte behöver förflytta sig utanför skolområ-
det, det blir lättare att schemalägga då det inte behöver räknas med extra tid för bar-
nen att förflytta sig mellan lektionssal och idrottshall vilket i sin tur skapar mindre 
stress för framförallt elever) och bättre utnyttjande av området. 

Alternativ ett skulle innebära att alla barn kommer att behöva korsa en tungt trafikerad 
väg (mätningarna som gjordes vecka 44 kan inte räknas som representativa eftersom 
det både var lov samt covid-19 vilket innebar att mångt färre bilar var ute i trafiken, 
framförallt i detta område). Undergången närmast detta område är inte lika nära som 
övergången är till alternativ två, vilket i praktiken skulle innebära att många barn 
kommer att korsa vägen där det är enklast för dem vilket i mångt och mycket inte 
kommer att vara att ta sig under vägen. 

Trafiken kommer att öka i bostadsområdet eftersom personalparkeringen kommer att 
bli i direkt anslutning till bostadsområdet samt att föräldrarna till barnen som kommer 
att gå på förskolan kör sina barn till förskolan (framförallt eftersom den säkra över-
gången inte finns i direkt anslutning till förskolan vilket innebär att färre barn kan ta 
sig själva till förskola och skola). Vilket i praktiken kommer att innebära närmare 200 
bilar på morgonen och sedan på eftermiddagen (eftersom förskolan är beräknad att ta 
emot närmare 200 barn). Det är många extra bilar som barnen ska ta sig förbi. I bo-
stadsområdet bor även många familjer med barn, hundar och katter vilket alternativ 
ett kommer att innebära en större risk för än alternativ två. 

Sammanfattningsvis så kommer alternativ två att innebära mycket mindre risk för bar-
nen då det finns säkrare övergång över vägen i direkt anslutning och barnen behöver 
inte utsättas för lika hårt trafikerade vägar samt att det finns större potential att samla 
allt på ett ställe gällande förskola, skola, idrottshall och parkering. 

Kommentar 

Kommunen delar inte uppfattning om trafikmängden på Stormyrsvägen. Det stämmer att trafik-
mätningen har utfört under pandemin men planförslaget grundar sig på en kommunal trafikpro-
gnos för år 2040 vilket uppskattas trafikflöde på Stormyrsvägen till ungefär 3100 fordon. Utö-
ver det har planen tagit höjd till att exploatering av skolan kan ge upphov till drygt 900 fordon 
per dag. Kommunen vill förtydliga att trafikmängd som ligger till grund för planen har utgått från 
4000 fordon/dygn dock ej 1700 f/d. Det kan också förtydligas att Stormyrsvägen tidigare har 
planerats och dimensionerats som matargata eller som en länk i stadens trafikstruktur varför en 
trafikökning till 4000 f/d bedöms att vara acceptabel och vägen kan tåla med. Kommunen vill 
också förtydliga att det inte finns någon bostad som har direkt infart från Stormyrsvägen eller 
utan bostadsbebyggelse i den delen av Stockfallet ansluter till Stormyrsvägen genom mindre gator i 
form av lokalgata. Det kan också läggas till att Stormyrsvägens norra sträckning inte kommer 
vara på samma sätt som idag utan det kommer att förlängas norrut mot riksvägen 63 i enlighet 
med FÖP Stockfallet – Edsgatan 2006. Den nya vägsträckningen är en förutsättning för till-
kommande stadsutveckling inom FÖP:s område.  

När det gäller behovet av p-platser för den tilltänkta skolan har planförslaget beaktat frågan ge-
nom att avse en särskild yta för minst 45 p-plaster i direkt anslutning till den tilltänkta skolan 
och idrottshallen. 
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I övrigt se kommentar till Övergripande sammanfattning av inkomna synpunkter under rubri-
kerna Lokaliseringsalternativ och val av planområdet, Trafiksäkerhet och Friskluft, rekreation 
och skog. 

Boende 5  

Jag anser att placeringen av den nya skolan är felaktig. Att placera en skola där det är 
en väldigt stor genomfart av fordon framför skola kommer att bidraga till ökad risk 
för olyckor. Har sett Stockfallets förslag på placering som jag anser vara en betydligt 
bättre placering, skolan skulle då hamna längre norrut och ej vara utsatt för lika stor 
trafik.  

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

Boende 6  

Vi kan se två förändringar sedan tidigare förslag om detaljplan. Dels ny cykelväg och 
bollplan för 7 manna lag. När det gäller dragningen av cykelväg. I dag finns en 
träddunge mellan Stormyrsgatan och Dalmyrsgatan. Det är enda tydliga befintliga in-
synsskyddet som finns idag, mellan bostadsområdet och planerad idrottshall/skola. 
Som det ser ut nu dras en cykelväg genom denna träddunge. Det vore en katastrof om 
några träd tas bort i detta insynsskydd. 

Kommentar 

Framdragning av den nya cykelvägen kommer att ske med hänsyn till att bevara så mycket som 
möjligt av träddungen som finns längs vägen. Det kan förtydligas att det föreslagna cykelstråket 
ligger utanför planområdet vilket gör att frågan vidarebefordras till projektledare för betraktande 
vi projektering.  

Trafikproblemet kvarstår, barnen ska passera över den trafikerade vägen. Vi tror inte 
att den nya cykelvägen kommer att innebära någon skillnad i trafik från backagatorna 
m.m., till skolan. Utan cykeltrafik kommer att ske genom närmaste myrgata. Trots 
närhet och cykelvägar så kommer det att ske lämning och hämtning med bil, även i 
kombination med förskola. Vi saknar planering för dessa stopp med bilar. Finns det 
inte så riskeras infarterna till Kråkmyrsgatan och Dalmyrsgatan att bli trafikstopp uti-
från dessa lämning/hämtningar. 

Kommentar 

Lämning och hämtning i anslutning till förskolan ligger utanför den här planen vilket gör att det 
inte går att behandlas i den här planen. I övrigt har planförslaget beaktat behovet av p-platser för 
den att avse en särskild yta för minst 45 p-plaster i direkt anslutning till den tilltänkta skolan 
och idrottshallen. 

Det grundläggande behovet av gräsytor för idrott kvarstår. Befintliga planer på 
Kroppkärr klarar inte dagens behov. Nu har en idrottsyta med fotbollsplan för 7 
manna tillkommit i förslaget. Men detta på ett mycket fuktigt myrområde, så vi undrar 
är det ens möjligt med en idrottsplan på denna mark.  

Kommentar 

Placering av den avsedda ytan för spontanidrott på det läge enligt planen har utgått från en geo-
teknisk undersökning. Enligt den utförda geotekniska undersökningen daterad 21 dec 2018 lig-
ger förslagna idrottsytan utanför den fuktiga delen av marken. Behovet att en stor yta för idrotts-
plan hanteras inte i den här planen utan det avvaktas ett politiskt uppdrag. 
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Vi ser fram emot att äntligen få en ny skola och idrottshall på Stockfallet. Själva de-
taljplanen är väl genomarbetad och hänsyn har tagits till rekreation. Men vi ser plan-
område 2 fortsatt som ett bättre långsiktigt alternativ. Dels utifrån möjligheten till 
bättre grönområde med idrott, samt trafikproblemen där det utifrån planområde 2, 
finns tunnel med naturlig passage för barnen från nedre Stockfallet.  

Kommentar 

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

Boende 7  

Tycker att varje bostadsområde av den storleken som Stockfallet numera har blivit, 
ska ha en fotbollsplan i full storlek och att den ska ligga i angränsning till skolan som 
ska byggas. Den perfekta platsen är ju naturligtvis i kärret norr om skolan. 

Kommentar 

Planuppdraget avser endast planläggning av ett område för skoländamål. Det pågår diskussion 
mellan de tre tekniska förvaltningar (stadsbyggnadsförvaltningen, teknik- och fastighetsförvalt-
ningen och kultur- och fritidsförvaltningen) om planläggning av ett område för idrottsändamål. 
När fråga blir ett politiskt uppdrag kommer ett område inom FÖP Stockfallet – Edsgatan väl-
jas av projektgruppen och därefter dras planarbete igång. 

Boende 8  

Grön ytan är fortsatt för liten. finns ingen framförhållning om att tex kunna spela fot-
boll på Stockfallet. nu när ni bygger ut Kroppkärs än mer så kommer det bli än fler 
barn på Kroppkärs IP vilket inte blir alls bra att så många ska försöka få in aktiviteter 
på den gräsytan. 

Kommentar 

Planuppdraget avser endast planläggning av ett område för skoländamål. Det pågår diskussion 
mellan de tre tekniska förvaltningar (stadsbyggnadsförvaltningen, teknik- och fastighetsförvalt-
ningen och Kultur- och fritidsförvaltningen) om planläggning av ett område för idrottsändamål. 
När fråga blir ett politiskt uppdrag kommer ett område inom FÖP Stockfallet – Edsgatan dis-
kuteras och väljas av projektgruppen och därefter dras planarbete igång. 

Fortsatt ska inte skolan ligga intill en sådan trafikerad väg. Nu när snön kommit så har 
flera barn åkt pulka rakt ut i vägen och massa bilar är tvungna att stanna eller sänka 
farten kraftigt. och här intill vill ni bygga en skola. 

Finns fortsatt ingen bra logisk lösning på hur barnen ska ta sig till skolan att alla dessa 
hundratals barn ska gå på dessa villagator är inte en bra lösning. skulle skolan ligga på 
mark nr 2 så transporteras alla barn på cykelväg och under Stormyrsvägen. 

Hur är det tänk med sol och skugga när ni ska bygga en skola mitt i skogen och ha en 
idrottshall i söderläge som ska va ca 11 meter hög vilket kommer blockera solen på 
vår och höst? 

Nej vi står fast vid att ni måste göra om göra rätt och utvärdera mark nr.2 mer. 

Kommentar 

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att med tanke på att det finns ett gott avstånd och ett stort 
släpp mellan skolbyggnader och idrottshallen kommer skolgården inte bli skuggat. En annan 
aspekt som gör att skolgården inte blir skuggad är placering av skolgården på den höjdryggen som 
ligger i östra delen av skoltomten. I övrigt se kommentarer till Övergripande sammanfattning av 
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inkomna synpunkter under rubrikerna Trafikmängd resp. Lokaliseringsalternativ och val av 
planområdet. 

Boende 9 – gemensamt yttrande för 8 st. boende 

Som närboende och sakägare lämnar vi följande yttrande i ärendet. Vi förordar alter-
nativ 2 utifrån att 

- Det skapar en säkrare trafikmiljö för skolbarnen och för oss närboende. Trafiksituat-
ionen på Stormyrsvägen är idag redan kraftigt trafikerad av trafik av oss boende, när-
boende i området, samt att det är en väl använd väg till och från Kronoparken med 
boende och universitet samt handelsområdet Välsviken. Att förlägga skolan till alt. 2 
innebär mindre ökning av trafiken på Stormyrsvägen. 

- Vid rusningstrafik (morgon och kväll) när skolan börjar och slutar ingen bra kombi-
nation på alt 1.  

- Skolgården på alt 1 är minimal solbelyst. Stort avstånd mellan idrottshallen och 
idrottsyta. Ny gång och cykelväg väster om Stormyrsvägen kommer att hindra snöröj-
ningsuppläggning från våra gator i närområdet.  

- Alternativ 2 ger säkrare av- och påstigningszoner för att lämna och hämta skolbarn. 
Det blir också säkrare för barnen att själva ta sig till skolan som gående eller på cykel 
då undergången under Stormyrsvägen utnyttjas bättre, vilket inte blir fallet enligt alter-
nativ 1 där barn får passera vägen ovan mark. 

- Alternativ 2 är också bättre ur ett helhetsperspektiv när det gäller utvecklingsmöjlig-
heter. Alternativ 2 ger mer och bättre utemiljö för idrott, och det finns mer utveckl-
ingspotential till utbyggnad av skolbyggnader och idrottsytor. Om alternativ 1 blir ak-
tuellt kan det i framtiden bli problem att utvidga både skol- och idrottsområde, både 
med hänsyn till markförutsättningar men även trafikmässigt då trafiksituationen inte 
tillåter en utbyggnad. 

- Vi vill att alt 2 utreds så att det blir ett beslutsunderlag beträffande markförhållande 
och kostnader.  

Utifrån en samlad bedömning så ger alternativ 2 en bättre samlokalisering av skola, id-
rottshall, idrottsytor samt en det finns utrymme för en förskola inom området. Vi 
hänvisar till Barnkonversionen för barnens bästa. 

Kommentar 

Se kommentar ovan till boende 8 och även kommentar till Övergripande sammanfattning av in-
komna synpunkter under rubrikerna Lokaliseringsalternativ och val av planområdet och trafik-
mängd. 

Boende 10  

Som närboende och sakägare lämnar jag följande yttrande i ärendet. Jag förordar al-
ternativ 2 utifrån att 

- Det skapar en säkrare trafikmiljö för skolbarnen och för oss närboende. Trafiksituat-
ionen på Stormyrsvägen är idag redan kraftigt trafikerad av trafik av oss boende, när-
boende i området, samt att det är en väl använd väg till och från Kronoparken med 
boende och universitet samt handelsområdet Välsviken. Att förlägga skolan till alt. 2 
innebär mindre ökning av trafiken på Stormyrsvägen. 

- Alternativ 2 ger säkrare av- och påstigningszoner för att lämna och hämta skolbarn. 
Det blir också säkrare för barnen att själva ta sig till skolan som gående eller på cykel 
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då undergången under Stormyrsvägen utnyttjas bättre, vilket inte blir fallet enligt alter-
nativ 1 där barn får passera vägen ovan mark. 

- Alternativ 2 är också bättre ur ett helhetsperspektiv när det gäller utvecklingsmöjlig-
heter. Alternativ 2 ger mer och bättre utemiljö för idrott, och det finns mer utveckl-
ingspotential till utbyggnad av skolbyggnader och idrottsytor. Om alternativ 1 blir ak-
tuellt kan det i framtiden bli problem att utvidga både skol- och idrottsområde, både 
med hänsyn till markförutsättningar men även trafikmässigt då trafiksituationen inte 
tillåter en utbyggnad. 

Utifrån en samlad bedömning så ger alternativ 2 en bättre samlokalisering av skola, id-
rottshall, idrottsytor samt att en det finns utrymme för en förskola inom området. 

Kommentar 

Se kommentar ovan till boende 8 och även kommentar till Övergripande sammanfattning av in-
komna synpunkter under rubrikerna Trafikmängd och Lokaliseringsalternativ och val av plan-
området. 

Boende 10 – gemensamt yttrande för 3 st. boende 

Utöver tidigare inlämnade synpunkter 2020-08-30 på detaljplan (planförslaget) och lo-
kaliseringsutredningen vill vi anföra följande tillägg; 

Stadsbyggnadsförvaltningen har haft lång tid på sig för att titta på alternativa platser 
för skolbygget initialt enligt FÖP 2006 skulle skolan byggas på tomten där Stockfallets 
förskola är idag, då skolgården inte fick tillräcklig yta gick man tillbaka till FÖP:en som 
sa att ny skola bör (m.a.o inte ett krav) mark för ny skola/förskola reserveras i anslut-
ning till Stormyrsgatan (numer omdöpt till Stormyrsvägen samt att den förlängts från 
nybyggda rondellen och norrut, norra Stockfallet/Edsgatan).  

Kommentar 

Behoven av både skola och förskola har alltid funnits och diskuterats sedan kommunen dragit 
igång planarbete för FÖP Stockfallet -Edsgatan, se FÖP:en sida 6 under rubriken planerings-
mål citat från FÖP:en ”Möjligheter för att bygga skola/förskola och idrottsplats ska 
finnas inom området) och sida 10 under rubriken Service, citat från FÖP:en ”För närva-
rande pågår en omstrukturering inom bostadsbebyggelsen i Stockfallet och unga 
familjer med små barn ersätter äldre med vuxna barn. Det innebär att trycket på 
skolorna inom Stockfallet är mycket stort och ytterligare lokaler för förskola och 
skola kan behövas inom området” samt sidan 16, citat från FÖP:en ”Vid planering av 
områdena närmast Stormyrsgatan bör behoven av ytor för förskola/skola särskilt 
beaktas”. Det är därför FÖP:en inte har utpekat en specifik plats inom Stockfallet utan det 
hänvisat till ett område längs dåvarande Stormyrsgatans sträckning.   

Stadsbyggnadsförvaltningen bestämde sig för att utreda det område som idag är för-
slag för skolans kommande placering. I det läget, maj 2019, presenterades av boende 
på Stockfallet för Stadsbyggnadsförvaltningen fyra alternativa platser att bygga på ur 
följande perspektiv, dels för barnens bästa (trafiksäkerhet, luftkvalitet, buller och stora 
ytor) och dels där den minst stör befintlig bebyggelse. Detta mynnade ut i en lokalise-
ringsutredning (bifogad som bilaga till detaljplanen av Karlstad kommun) där kom-
munen jämförde sitt eget förslag (Alt.1) jämfört med de av boende på Stockfallet in-
lämnade förslag (Alternativ 2,3 och 4). Stadsbyggnadsförvaltningen förordade Alt 1 
som lämplig placering av skola men skrev också att Alt.2 kan också vara ett alterna-
tiv.  
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Stadsbyggnadsförvaltningen har därmed inbjudit till att värdera de olika alternativen 
som vi förväntade oss skulle ske på likvärdiga villkor angående fakta och kvalitet. De 
fyra alternativen utvärderades i en matris i lokaliseringsutredningen som utvärderade 
kriterierna Närhet, GC koppling, Byggbarhet och Utemiljö. I samrådsredogörel-
sen skriver kommunen följande: ”Med anledning av att FÖP:en inte har utpekat en 
specifik plats för Stockfallets skola inom området, har stadsbyggnadsförvaltningen ini-
tierat att ta fram ett översiktligt lokaliseringsalternativ (lokaliseringsutredning) så att 
det kan motivera varför ett av de alternativa lägena är mest lämplig för etableringen.”.  

Ni skriver alltså att ni initierat att jämföra flera alternativ och då så anser vi att åt-
minstone Alt.2, som ni själva skriver kan vara ett alternativ att bygga på och som även 
del av oss boende på Stockfallet förordar. Då borde Alt. 2 genomgått en mark- och 
VA-avlopp undersökning mm. såsom Alt. 1 för att kunna få två faktabaserade och 
kvalitetsmässigt likvärdiga alternativ för våra politiker (stadsbyggnadsnämnden) att 
ta ställning till och fatta beslut om. Detta har inte i nuläget gjorts och då får politikerna 
ett skevt underlag att ta ställning till eftersom Alt. 1 är utformad till en detaljplan och 
argument för Alt.2 enbart är bedömda enligt en kartlösning. Alt.2 är dessutom fel ri-
tat, då området ligger i närheten av våtmark, vilket inte stämmer med den redovisning 
som gjordes maj 2019 av boende på Stockfallet för Stadsbyggnadsförvaltningen. 
Denna felritning påtalades för Stadsbyggnadsnämnden över telefon och mail hösten 
2020 och det sades att detta kan justeras. Detta är inte åtgärdat i december 2020. Vil-
ket innebär att texten som är införd i lokaliseringsutredningens matris är felakt-
ig angående kriteriet Byggbarhet. Exempelvis har detta fått som följd att Barn- 
och Ungdomsförvaltningen skrivit i Samrådsredogörelsen gällande Alt. 1 bl. a att 
”… är markunderlaget bättre att bygga ovanpå,….”. Vi kan förstå deras resonemang 
om de har utgått från att Alt. 2 ligger nära våtmarker enligt matrisen, vilket är direkt 
felaktigt då kartbilden och texten i lokaliseringsutredningen inte är justerad. De skriver 
vidare att ”även trafiksäkerheten anses vara bättre med denna placering.” Torde vara 
en felskrivning då Alt.1 är det sämsta alternativet ur trafiksäkerhet- och trafikflödes-
synpunkt. Exempelvis kommer den tunga yrkestrafik som idag passerar Alt.1 på väg 
till (Rv 63, återvinningscentral Djupdalen, Skåre/Ilanda) att reduceras kraftigt vid val 
av Alt.2. 

Kommentar 

Texten i Lokaliseringsalternativ daterad 1 juni 2020 har reviderats. Trafiksäkerhetsfrågan i an-
slutning till skola och förskola är en fråga som alltid ska ses över oavsett var skola/förskola pla-
neras. När det gäller trafiksäkerhet i anslutning till Stockfallets skola ställer planen krav på att 
övergångsställe ska ses över och hastighetsäkras ev. genom gupp eller någon annan hastighetsdäm-
pande åtgärd. I övrigt se kommentar till Övergripande sammanfattning av inkomna synpunkter 
under rubrikerna Lokaliseringsalternativ och val av planområdet samt Trafikmängd. 

Stadsbyggnadsförvaltningen framhåller alla tänkbara argument för att motivera och 
framhålla Alt.1 och skolans placering där. Dessa argument är vi inte okritiska till i jäm-
förelse med de mycket stora fördelar Alt.2 genererar för våra skolungdomar och dess 
framtida skolmiljö. Dessa fördelar består exempelvis av ökad trafiksäkerhet. Speciellt 
med tanke trafikvolymen och flödet under morgon och eftermiddagar som passerar 
Alt1. Den trafikmätning som gjordes under höstlovet 2020 (mindre flöde under ett 
lov…) påvisade en trafikmängd på ca 1 700 fordon/dygn, vilket ni skriver bekräftade 
kommunens tidigare uppfattning. (I FÖP:en 2006 visade mätningarna 1 800 for-
don/dygn). Mätningen är ju fakta, men man bortser från att trafikflödet har minskat 
avsevärt under pandemitiden (många jobbar hemifrån) och exempelvis trafiken till 
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skolor, universitet och Välsvikens handelsområde är starkt reducerad. Den tunga yr-
kestrafiken som idag trafikerar Stormyrsvägen från bl.a. Karlstads östra industriområ-
den till väg 63, återvinningscentralen Djupdalen, Skåre/Ilanda kommer inte att trafi-
kera Alt.2. Detta i sin tur ökar även trafiksäkerheten på Stormyrsvägen vid alt 2 och 
genererar mindre trafikbuller. Vi får inte bortse från att Sweco, ändock skriver, angå-
ende Alt. 1, ”Området utsätts för dominerade bullerpåverkan från Stormyrsvä-
gen väster om den planerade skolan”. Vidare skriver Sweco ”i området mellan 
skolbyggnaderna och Stormyrsvägen överskrids riktvärdena och kan inte an-
vändas som skolgård utan bullerskydd. I detaljplanen avses skolbyggnaderna att 
användas som bullerskydd mot skolgården för att få ner trafikbullret. Dock finns 
inget skydd för den yta avsatt spontanitetsidrott och liten fotbollsplan som lig-
ger närmast Stormyrsvägen. Med anledning av detta, är det önskvärt att denna yta 
förläggs så långt öster om Stormyrsvägen som möjligt. Bör också tas hänsyn till att 
Sweco i sin bullerutredning har mätt fasadbuller till de tre skolkropparna på ett 
ungefärligt avstånd enligt kartan på 18 m. 24 m och drygt 40 m. Detta innebär att 
fasadbullret rimligen ökar jämfört med de mätningar och avstånd som Sweco gjort till 
fasaderna. om närmsta skolbyggnad placeras på 12 m från Stormyrsvägen. 

Hela denna trafikproblematik slipper man vid val av Alt.2 dessutom där skol-
byggnaderna har möjlighet att placeras avsevärt längre bort från Stormyrsvägen 
(Alt.1, ca 12 meter från Stormyrsvägen, terrängen/topografi gör att placeringen inte 
kan göras längre in enligt Stadsbyggnadsförvaltningen). 

Kommentar 

Planförslaget med nuvarande utformning klarar bullerkravet i enlighet med bullerförordningen 
SFS 2015:216 för skolgården. Detta framgår tydligt av bullerkartor som finns i den framtagna 
bullerutredningen daterad 25 maj 2020 - SWECO. Det kan noteras att det är bara en 
huskropp som ligger på ett avstånd av 12 meter från vägkant. Övriga huskroppar ligger ännu 
längre ut från vägkanten.    

Angående luftkvalitet, bedömer Stadsbyggnadsförvaltningen inte att planförslaget på-
verkas av eller ger upphov till försämrad luftkvalitet. Den bedömningen bygger bl. a 
på att förändringarna i trafikflödet pga. exploateringen i närområdet, inte bedöms vara 
märkbar. När pandemitiden, är över är 1 700 fordon/dygn en alldeles för låg 
siffra och dessutom skriver ni att trafikalstringen efter utbyggnad av skola ger ytterli-
gare 900 fordon per årsmedeldygn i ökning och att denna ökning inte är märkbar och 
anses som marginell, dock är en trafikflödesökning, som ni skriver med 900 fordon 
per dygn = 45% trafikflödesökning. Detta kan knappast som betecknas som 
”icke märkbar eller marginell.”  Detta sammantaget bör entydigt peka på att en 
luftkvalitetsutredning skall göras tekniskt och inte bara grunda sig på en bedömning. 
Då skolan i alt 1 byggs så nära som ca12 meter från vägkant föreställer vi oss att en del 
luftföroreningar i vindriktningen når skolgården och detta oaktat att skolhus-kroppen 
står närmast vägen. 

Kommentar 

Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning om luftkvalitén har utgått från andra luftkvalitetsberäk-
ningar som utfört för några instängda gatusträckningar i staden där beräknade trafikmängden 
var över 5000 f/d. Ett gott exempel som kan nämnas i det sammanhanget är luftberäkning för 
Rudsvägen (6 000 f/d, hastighet 40 km/h och ett instängt gaturum) där det framgår av luftut-
redningen att miljökvalitetsnormerna och miljömålen för luft inte kommer överskridas. Därför be-
döms att framtagning av luftberäkning för Stormyrsvägen som har en öppen gatukaraktär och 
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mindre trafik inte är relevant. Det kan förtydligas att bedömning ang. luftkvalitén godkänts av 
Länsstyrelsen och Miljönämnden som är tillsynsmyndighet för bl.a. miljökvalitetsnorm för luft.    
I övrigt se kommentar till Övergripande sammanfattning av inkomna synpunkter under rubri-
kerna Lokaliseringsalternativ och val av planområdet samt Trafikmängd.  

I samrådsredogörelsen under rubriken lokaliseringsalternativ och val av planområdet 
skriver ni under kriteriet Tillgänglighet att det inte krävs stora följdinvesteringar i 
jämförelsen med andra alternativa lägen då det gäller vatten- och avloppsledningar. 
Märkligt att detta inte 2020 var med i matrisen i juli då vi boende haft mer tid 
att sätta oss in i den frågan. Vi vill veta vad mellanskillnaden mellan Alt.1 och Alt.2 
blir i kronor beträffande att anlägga VA och avloppsledningar från den befintliga be-
byggelse som finns väster och norr om Alt.2. Vilka följdinvesteringar pratar vi om? 
Ni kan inte endast skriva att det inte krävs stora följdinvesteringar för alt 1 i jämförelse 
med alt 2 utan att redovisa dessa. Detta måste upp på bordet så att våra politiker 
har två jämförbara ekonomiska alternativ. I händelse av att man måste bygga ex-
empelvis en pumpstation så bör den kostnaden redovisas. Även om en följdinveste-
ring måste göras och det genererar i en fördyrning så är den investeringen enligt vårt 
förmenande värd att ta med tanke på att vi bygger för skolungdomars framtid och 
skolmiljö. Angående Alt. 2 så är naturvärdet ännu lägre och samtidigt ett område som 
inte nämnvärt används som rekreation.  

Kommentar 

En så detaljerad ekonomisk beräkning är inte en detaljplanefråga utan arbetsgruppen för varje 
projekt undersöker översiktlig om ett projekt skulle kunna innebära mer eller mindre följdinveste-
ring. Stadsbyggnadsförvaltningen menar att sådana detaljerade kostnadsberäkningar är en projek-
teringsfråga. Det ska noteras att läge som benämns alternativ 2 innebär att kommunen måste in-
stallera en pumpstation för vatten och avlopp och det finns inte i närheten några fjärrvärmeled-
ningar och inte heller elledningar i jämförelse med val av alternativ 1. 

Kriteriet Geotekniska förutsättningar. Ni skriver att undersökningen visar att mar-
ken är byggbar vid Alt.1. Vidare skriver ni att den aspekten var ur en samhällsekonomi 
extra viktig som beaktades när val av alternativa lägen övervägdes. Då ni inte har un-
dersökt marken vid Alt.2 (som dessutom är avsatt för bebyggelse) utan gjort en kart-
lösning som svar av dess beskaffenhet textmässigt i matrisen under kriteriet Byggbar-
het. Detta faktum gör att politikerna inte får två likvärdiga faktabaserade alter-
nativ att ta ställning till i matrisunderlaget i lokaliseringsutredningen. 

Kommentar 

Det är inte rimligt att kommunen tar fram planeringsunderlag för mer än det aktuella planområ-
det som är föremål för prövning. Det är inte hållbart och försvarbart ekonomiskt. I övrigt se 
kommentar till Övergripande sammanfattning av inkomna synpunkter under rubriken Lokalise-
ringsalternativ och val av planområdet. 

Under Kriteriet Närhet har ni lagt till närhet till förskoleverksamhet som inte fanns 
upptaget i matrisen 2020. Ni skriver att val av Alt.1 har ett centralt strategiskt läge med 
rimligt avstånd från stadsdelarna Lorensberg, Norra Kroppkärr, Stockfallet och även 
stadsutveckling inom Norra Stockfallet. Här tar ni upp Lorensberg, Norra Kroppkärr 
angående närhet och de är naturligtvis välkomna till den nya skolan, detaljplanen sä-
ger dock att planes syfte är att skapa möjlighet att uppföra en ny skola med id-
rottshall för att möta behovet av grundskoleplatser i stadsdelarna Stockfallet 
och Edsgatan.     
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Kommentar 

Det stämmer att huvudsyftet med planen är för barnen som bor i stadsdelarna Stockfallet och 
Edsgatan men skolan ska vara tillgänglig till alla barn i kommunen men först och främst för de 
som bor runt omkring skolan om det finns lediga platser. Kommunen ska erbjuda skolplatser där 
lediga platser finns tillgängliga.  

Vi anser att Alt.2 i allt väsentligt fångar upp det elevunderlag som planförslaget syftar 
till nämligen att möta upp behovet av grundskoleplatser i stadsdelarna Stockfallet och 
Edsgatan. Vi har tidigare inlämnat underlag i augusti 2020, som visar att avståndet från 
södra Stockfallet i Alt.2 är ca 1300 m och från den nya bebyggelsen i norra delen av 
Edsgatan till Alt.2 också är ca 1300 m. Det innebär att även Alt.2 har ett centralt 
och strategiskt läge. Vidare blir det lätt en lek med siffror enligt det kartunderlag ni 
har på sidan 3 i Samrådsredogörelsen där ni inte har tagit hänsyn till vårt tidigare in-
lämnade underlag- Då kartan för Alt.2 saknar 300 m i sydlig riktning i förhållande till 
vår mätning. Angående närhet till Stockfallets förskola, ifrån cykeltunneln skriver 
ni att den binder ihop förskolan med den nya skolan vilket underlättar samverkan på 
ett trafiksäkert sätt. Gång-cykelväg från tunneln och norrut till Alt.2 finns på 
plats redan idag däremot finns inte någon gång-cykelväg till Alt.1 idag, så redan där 
sker en besparing gällande byggkostnader för kommunen. Ni skriver att en annan 
aspekt som ligger till grund för val av Alt.1 är närheten till Stockfallets förskola, av-
stånd gångtunnel till Alt.1 är ca 200 m och till Alt.2  350 m. Vi betecknar båda som 
rimliga avstånd.    

Kommentar 

Det är kommunen uppdrag att välja ett centralt och strategiskt läge som fungerar för alla berörda 
kommunala verksamheter. Det kan också noteras att behovet av förlängning av cykelstråket 
längs Stormyrsvägen är nödvändig oavsett var skolan borde planeras. Den ny cykelvägen kommer 
att vara en viktig länk som sammanbinder Edsgatan och Norra Stockfallet med Stockfallet och 
vidare söderut mot Stockfallsstråket vid Fogdemyrsgatan.  

Teknik- och fastighetsförvaltning skriver att de kan, ”om det finns ett sådant in-
tresse från barn- och ungdomsförvaltningen, inom ramen för skolbygget i dialog 
med kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen se över 
hur de anläggningar som finns inom Stockfallsstråket behöver och kan rustas utifrån 
skolverksamhetens behov.” Vidare skriver man att ”i de fall skolan har behov av akti-
viteter som inte ryms inom nämnda ytor finns befintliga lek- och bollytor inom park-
området vid Stockfallsstråket som ligger inne i bostadsbebyggelsen väster om Stor-
myrsvägen”. Vi menar att dessa ytor för lek och bollspel kan användas för för-
skolans ändamål. När det gäller samverkan mellan skolverksamheterna så kan detta 
ske likvärdigt i både Alt.1 som Alt.2 och i synnerhet i Alt.2 om man bygger kom-
mande förskola i det helhetskoncept vi tidigare har beskrivit. 

Kommentar 

Läge som benämns alternativ 2 ligger långt bort från det aktuella planområdet som är avsett för 
Stockfallets förskola och även bef. förskolan. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen skriver vidare ”I de fall skolverksamheten ef-
terfrågar idrottsplatsliknade faciliteter är de hänvisade till Kroppkärrs IP tills en ny 
idrottsplats byggs inom ramen för den fortsatt bostadsutbyggnaden inom Edsga-
tan. Kultur- och fritidsförvaltningen har med denna i sitt underlag för kommunens 
långsiktiga investeringsplanering (LIP). Teknik- och fastighetsförvaltningen delar här 
kultur- och fritidsförvaltningen arbetslinje att en lokalisering av en sådan idrottsplats 
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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.”                                                                                                                   
Denna ståndpunkt stärker Alt.2 då denna idrottsplats kan byggas på fältet 
(78 000 kvm) omedelbart öster om skogen vid Alt.2 och som vi tidigare har be-
skrivit är en komponent i ett helhetskoncept och helt enligt vår vilja att skapa detta 
helhetskoncept bestående av skola, idrottshall, idrottsplats, spontanitetsyta för 
idrott samt eventuellt förskola på ett och samma ställe. Denna unika möjlighet 
kommer troligen inte att finnas avseende ytor i framtiden då vår infrastrukturella ut-
veckling framöver kommer att förtäta området med annan typ av bebyggelse. 

Kommentar 

Frågan om en yta för idrottsplan ligger utanför det uppdraget. När ett uppdrag för planläggning 
av en idrottsplan kommer till stadsbyggnadsförvaltningen bildas arbetsgrupp av alla berörda 
kommunala förvaltningar så att det kan väljas läge, storlek mm. 

Gällande Friluftsliv och rekreation skriver ni att stigar och rekreationsytor som är vik-
tiga är sparade enligt den utförda naturinventeringen. Vi anser att detta inte gäller 
Delområde 1 i planförslaget. 

Kommentar 

Se kommentar till Övergripande sammanfattning av inkomna synpunkter under rubriken 
Friskluft, rekreation och skog. 

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.”. 

Hur kan Alt.2 inte vara ett väsentligt samhällsintresse när det innebär en säk-
rare trafikmiljö, mindre buller och avgaser samt större ytor för skola med skol-
gård, idrottshall, idrottsplats, yta för spontanitetsidrott samt eventuellt place-
ring av kommande förskola. Då skolverksamheten kan förläggas vid skogen i Alt.2 
kan övrig verksamhet för idrott byggas på det stora fältet (78 000 kvm) öster om och i 
omedelbar anslutning till Alt.2. Detta helhetskoncept anser vi är det bästa framtida al-
ternativ för våra barn och skolungdomar. Vi är många som lyft fram Alt.2 främst 
för barnens bästa. Detta omnämns överhuvudtaget inte. 

Kommentar 

Stadsbyggnadsförvaltningen menar att det enskilda intresset i den här planen handlar om närbo-
ende vill inte skolan byggs på det området som benämns alternativ 1 i lokaliseringsutredningen. 

Ytterligare kommentarer till Samrådsredogörelsen 

Ni skriver ”Marknivåer och geotekniks förutsättningar gör att det är omöjligt att flytta 
byggrätten ännu mer österut.” Med den terräng som omger Stockfallet har det tidigare 
bevisats vara möjligt exempelvis under ett antal år av sprängningar av berg vid byg-
gandet av väg och huskroppar norra rondellen. Ni skriver vidare ”en dragning av ny 
tillfartsväg från Edsgatevägen till planområdet i samband med den här planen är ur na-
turvärden, fågelarter och samhällsekonomi omöjligt.” Märkligt då ni skriver under 
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punkten skolgård och naturvärde att val av det aktuella området som tas i anspråk för 
exploateringen är av lägre naturvärde!? Beträffande fågelarter bedömer vi att detta är 
görligt efter att, ånyo har läst fågelinventeringen bl.a. spillkråka/kungsfågel. Avseende 
den samhällsekonomiska aspekten bör ni utveckla vad ni avser med detta. 

Kommentar 

En indragning av en ny tillfartsväg från Edsgatevägen och vidare västerut innebär att en stor del 
av skogen mellan planområdet och Edsgatevägen ska tas i anspråk. Det handlar inte endast om 
ett brett område av 8-9 meter för vägen utan det krävs mer utrymme i form av vägdike, slänter, 
lutningar osv. I övrigt se kommentar till Övergripande sammanfattning av inkomna synpunkter 
under rubriken Friskluft, rekreation och skog. 

Angående ert svar att planförslaget med nuvarande utformning inte har rört de delar 
som är värdefulla för friluftsliv och rekreation. Här missade ni poängen, vi har tidigare 
påtalat att alla delområden (1,2,3) inom planområdet är lika viktiga för oss bo-
ende. Ni använder nu delområde 1 för bebyggelse, då kan man inte hävda att ni inte 
rört de delar som är värdefulla för friluftsliv och rekreation inom delområde 1. 

Kommentar 

Oavsett var eller hur man bygger, prövas sådana förändringar enligt plan- och bygglagen genom 
krav på avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen, och att enskilda intressen ges möj-
lighet 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 eller planändring i sta-
den är oftast en fråga om många och svåra avvägningar mellan olika intressen. I detta fall har 
önskemålet att åstadkomma en ny grundskola i ett centralt läge i Stockfallet prioriterats framför 
ett bevarande av skogen i sin nuvarande form.  

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

Vi har noterat att detaljplanen säger att hastigheten ska ses över och sänkas eventuellt 
till 40 km/h istället för 30 km/h. Vi känner inte till någon skola i Karlstad kommun 
som inte har 30 km/h förbi skolbyggnader så varför Stockfallets skola skulle utgöra ett 
undantag i detta fall är för oss fullständigt obegripligt.  

Kommentar 

Frågan är inte en detaljplanefråga utan vidarebefordras till Trafik- och gatuenheten för att se över 
hastighetssänkning. 

Ni skriver, ”Med tanke på att trafikmängden är så låg och området längs Stor-
myrsvägen är luftigt bedömer kommunen inte att miljökvalitetsnormen resp. miljökva-
litetsmålen för luftkvalitén över huvud taget skulle kunna överskridas.”  Vi skrev tidi-
gare att vi inte får matematiken kring trafikflödet att stämma kopplat till olika tidsper-
spektiv. I exempelvis FÖP 2006-06-21 anges trafikflödet till 1800 fordon/dygn. 
Detta skulle innebära en ökning 200 fordon/dygn under en tidsperiod av 14 år vilket 
torde vara en för låg beräkning med tanke på den stora byggnationen av bostadsom-
råden som tillkommit norr och nordväst/öst Stockfallet. Välsvikens handelsområde 
(som inte existerade 2006) samt trafiken till Universitetet ökar också trafikflödet på 
Stormyrsvägen samt trafik från Djupdalsvägen/RV 63. Beaktas bör vidare att många 
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hushåll nu för tiden innehar två bilar. Utöver detta tillkommer nybyggnation av Stock-
fallets förskola vid Stormyrsvägen som även det kommer att generera ett ökat trafik-
flöde. 

Ni noterar att trafikflödet år 2040 uppskattas till 3100 fordon samtidigt som ni upp-
skattar trafikmängden efter byggnation till 4000 fordon/dygn?!.   

Ni har nu utfört en trafikmätning på Stormyrsvägen under höstlovet 23-29 okt 2020.      
Denna visade att trafikflödet på Stormyrsvägen är 1700 fordon/dygn, detta är obe-
stridliga fakta och kan förklaras av att Pandemin genererar mycket mindre trafik än 
normalfallet. Detta kan bekräftas av boende som bott i över 30 år längs med Stor-
myrsvägen att trafikflödet sedan pandemin startade, har minskat kraftfullt längs vägen 
och då i synnerhet personbilstrafiken. 

Kommentar 

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

Det som är anmärkningsvärt är att Stadsbyggnadsförvaltningen enligt vår uppfattning 
tar denna siffra som intäkt för att den är adekvat även i normalfallet dvs. i icke pan-
demitider, då man skriver i Samrådsredogörelsen att 1700 fordon per dygn bekräftar 
kommunens tidigare uppskattning. Till detta kan tilläggas att stadsbyggnadsförvalt-
ningen skriver att förändringarna i trafikflödet pga. exploateringen i närområdet 
kommer att generera en trafikflödesökning med 900 fordon/dygn vilket ger en 45% 
ökning av trafiken på Stormyrsvägen. 

Kommentar 

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

Kvarstående funderingar är följande; 

Ur Karlstad kommuns nämnders yttrande Strategisk plan och budget 2021-2023, kan 
man läsa att stadsbyggnadsförvaltningen ska verka för en långsiktig hållbar samhälls-
planering – där människan är i centrum. Vidare skriver man att barnperspektivet be-
höver bättre tillgodoses då barnkonventionen blir lag 2020 och att det vid stadsbyg-
gandet ska beaktas fullt ut. På vilket sätt beaktas ovanstående vid val av Alt.1 vid byg-
gande av Stockfallets framtida skola?                                                                                                                       

Kommentar 

Frågan om barnperspektiv bedöms att beaktats i den planen genom komplettering/förbättring av 
gång- och cykelvägar i området, skoltomten ligger direkt intill busshållplats, placering av skoltom-
ten i jämnt avstånd mellan olika stadsdelar och en tillräcklig skolgård (30 kvm/barn) med hög 
kvalité där befintlig skog och terrängen med naturlig vegetation kan användas som lekfull miljö 
för skolbarn. Placering av skolgården på den kuperade delen av skoltomten enligt planen ger bra 
förutsättningar för naturliga lekmiljöer som uppskattas av barnen och förstärker jämlik lek, mo-
torisk förmåga och inlärning hos barn. Inom skolgården kommer att finnas olika slag av lekplat-
ser och naturmiljöer där barnen kan leka fritt under skoltid och även efter skoltid alltså helger 
och kväller. Utöver skolgården har planen också säkerställt en extra yta på 6000 kvm för spon-
tanidrott vilket kan utnyttjas av både barn och ungdomar i området efter skoltid. Kommunen 
menar att fler barn och ungdomar i område kommer att få möjligheter att träna inomhus i id-
rottshallen och utomhus på den idrottsytan i norr.  
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_____________________________________________________________ 

Granskningsutlåtandet är sammanställt och kommenterat av stadsbyggnadsarkitekt 
Ossman Sharif, den 8 februari 2021. 


