KVARTERSSTUDIE
STÖCKE 24:5 inom Stöcke i Umeå kommun
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Bakgrund
Syfte
Syftet med studien är att undersöka förtätningsmöjligheterna för fastigheten Stöcke
24:5, med anledning av inkommen ansökan om detaljplan för fastigheten.
Inledning
Befolkningsmålet 200 000 invånare år 2050 är ett centralt mål som genomsyrar alla
delar av den kommunala planprocessen. I översiktsplanens fördjupning för Umeå står
att större delen av stadens tillväxt bör koncentreras inom en radie på 5 km från stadskärnan och universitetsområdet. Samtidigt pågår en snabb förtätning av byar utanför
staden inom kommunikations- och utvecklingsstråk.
Stöcke ligger på ca 11 km avstånd från stadskärnan, och planområdet ligger centralt
inom Stöcke tätort, längs väg 523 och med närhet till kommunal busshållplats.
Stöcke
Stöcke är en jordbruksby belägen i flack terräng på Umeälvens södra sida. Bebyggelsen
ligger i huvudsak i nära anslutning till väg 523. Med närhet både till stad och natur och
med goda kommunikationer är bygden ett attraktivt alternativ för de som inte vill bo
inne i Umeå. Detta gör att antalet inflyttade barnfamiljer ökar för varje år, en utveckling
som förutspås fortsätta.
Sträckan mellan Umeå tätort och kusten längs väg 523, på vilken Stöcke är den största
tätorten, tillhör ett av Umeå kommuns prioriterade tillväxtstråk. Detta innebär att det
är ett av de områden som kommer att prioriteras för utveckling för att nå Umeå kommuns tillväxtmål att vara 200 000 invånare till 2050.

Ansökan
Stöcke 24:5 var tidigare bebyggt med en snickerifabrik, som drabbades av en brand
sommaren 2016 och totalförstördes. Ägarna till fastigheten har nu ansökt om att
uppföra bostäder på platsen, och har inlett samtal med ett antal entreprenörer. Marknadsanalysen pekar mot att radhus är det bästa alternativet, men syftet med denna
kvartersanalys är att utreda vilken typologi och exploateringsgrad som är lämplig.
Tidigare ställningstaganden
Idag berörs Stöcke 24:5 av ”Områdesbestämmelser för del av Stöcke by” 2480K-P93/18.
Bestämmelserna medger småindustri på fastigheten.

Platsanalys
Stöcke 24:5
Kvarteret är uppdelat i två tydligt separerade delar, en ut mot väg 523 och en bakomliggande (se illustration). Den främre delen har potential att även kunna inhysa
viss handel eller centrumfunktioner, den bakre lämpar sig för bostäder men kräver
att in- och utfart kan lösas på ett bra sätt.
Servitut och ledningar
Inom fastigheten finns huvudledningar för vatten och spillvatten.
Den del av väg 523 som går utanför Stöcke 24:5, samt vägen in till söder om fastigheten, ägs av annan enskild fastighetsägare, vilket kommer att kräva servitut eller
fastighetsreglering för in- och utfart.
Omkringliggande attraktionspunkter
Planområdet ligger alldeles söder om en idrottsplats, som kan nås via väg 523 men
också via en stig genom skogen från den bakre tomtdelen. Alldeles utanför Stöcke
24:5 finns en busshållplats, och lite längre söderut på samma sida vägen ligger
Stöcke skola.
Mångfald
Stöcke består idag till stor del av villabebyggelse, och behovet av mindre bostäder
och lägenheter har ökat i takt med att samhället växer. Radhus kan därför bli ett bra
komplement. Värdet av att lämna planmässiga förutsättningar för flerbostadshus
bör också utredas.
Särskild hänsyn
På platsen har tidigare funnits småindustri vilket kräver att marken utreds.
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Friytor
I enlighet med plan- och bygglagen (PBL) och Boverkets byggregler (BBR) ska en viss
andel av fastigheten utgöras av friyta. Enligt översiktplanens fördjupning för Umeå
finns riktlinjer för friyta på kvartersmark, som anger att ytan ska innehålla buskar
och träd och ge möjlighet att följa årstidsväxlingarna, att barns behov särskilt ska
beaktas, att friytan ska ha ett skyddat läge från buller och avgaser samt att ytans
storlek ska uppgå till minst en tredjedel av total BTA. I en situation där Umeå förtätas i snabb takt bör det ställas höga krav på utformningen av och tillgängligheten till
friytor på kvartersmark.
Fastighetens totala storlek är 15192m2, och total BTA räknat på 20 radhus om
150m2 blir 3000m2. Den kvalitativa friytan ska då uppgå till minst 1000m2.
Parkering
Området faller inom parkeringszon C, vilket ställer krav på 0,9 parkeringsplatser per
bostad för lägenheter under 55m2, 1,2 för större lägenheter och 1,5 för enbostadshus. Detta innebär för 20 radhus att 25-30 parkeringsplatser ska anordnas på
fastigheten.
Grönska
Planområdet är idag grusbelagt och saknar vegetation, men fastighetens bakre del
angränsar till skog. För att skydda området från vägen och för att skapa goda gröna
miljöer för de boende är det viktigt att grönska tillkommer. Utmed väg 523 i övrigt
är miljön generellt uppvuxen och grön.

Vy från busshållplatsen söderut på väg 523

Vy över fastigheten med väg 523 i bakgrunden.

Gestaltning
Bebyggelsen längs väg 523 består i huvudsak av villor med fasader i jordnära
färger. Fasaderna är övervägande av träpanel, men även tegel förekommer. Våningshöjden är framför allt 1,5 plan men även 2,5 förekommer. Hyresbostäder
finns i viss utsträckning i enplanshus och i några fall tvåplanshus. Utformningen
liknar villabebyggelsen.
Förtätningar och urbaniseringsprojekt är på gång på flera håll i Stöcke, och det
bedöms som positivt att åstadkomma en något mer stadsmässig miljö i utvalda
delar av samhället. Radhus kan med fördel utformas i 2 plan, och ut mot gatan
kan en högre bebyggelse bidra till ett tydligare definierat gaturum, men 3 plan
bör inte överskridas.
Dagsljus
Tomterna på Stöcke 24:5 ligger fritt från skuggning och insynsstörningar, och
om husen orienteras väl så kan ljusförhållandena för de boende bli mycket bra.
Det finns heller ingen större risk för att ny bebyggelse ska skugga den befintliga
då vi talar om en låg bebyggelse på en relativt stor yta som inte kommer riktigt
nära befintliga hus.
Bebyggelsen bör placeras i öst-västlig riktning för att ta vara på morgon- och
kvällssol. Att placera byggnader med en huvudfasad ut mot gatan skapar också
en mer urban gatumiljö.

1. Hyreshus i två plan Antfällavägen

2. Hyreshus i två plan Logvägen
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3. Hyreshus i ett plan Stamvägen
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Bebyggelse längs väg 523

Ljudmiljö
Trafiken längs väg 523 orsakar inte buller i någon större omfattning.
Hållbara resor
Avståndet till Umeå centrum är ca 12 km. Busshållplats finns i direkt anslutning till
planområdet. Buss linje 126, går 12 gånger per dygn med högst intensitet kring pendlingstider morgon och eftermiddag. Resan tar 13 min till Umeå Vasaplan och 27 min
med ett byte till universitetet / sjukhuset.
Övrig infrastruktur
Stöcke skola (F-6) samt förskola finns ca 650m från planområdet. Livsmedelsbutik saknas i närområdet.

Stöcksjön
Stöcke skola och förskola
Busshållplats för lokaltrafik

Slutsats
Stöcke pekas ut som bebyggelseområde i översiktsplanen och är ett område med högt
bebyggelsetryck och mycket intresse. Det finns ett intresse för blandade upplåtelseformer och bostadsstorlekar för att möjliggöra en mer blandad demografi. I takt med att
inflyttningen ökar blir också behovet av service och handel större.
Föreslagen förtätningsåtgärd stämmer väl överens med översiktplanens mål, och bidrar
till ökad variation i ett område som annars domineras av enfamiljsvillor. Då aktuell
fastighet dessutom ligger nära en större väg känns det särskilt lämpligt att blanda upp
typologierna här. Planområdet har länge stått obebyggt och det är troligt att bostadsbebyggelse här kommer att uppfattas som ett lyft såväl för närboende som för området i
stort.
Fastighetens storlek gör det möjligt att förtäta samtidigt som krav om parkering och
friytor uppfylls, och förändringar beräknas inte medföra några ökade risker i trafiksituationen. Snarare kan ett tillskott av mindre lägenheter bidra till ökad gång- och cykeltrafik i området, vilket ses som positivt.
Rekommendationer
Utformning, materialval och färgsättning bör anpassas till befintlig bebyggelse, även om
den inte nödvändigtvis behöver efterlikna den helt. Det är också intressant att den nya
bebyggelsen utmärker sig som ett tillskott av någonting nytt.
Trafiksituationen inom och i anslutning till planområdet bör studeras noga för att åstadkomma en god livsmiljö för befintliga liksom tillkommande boende. Allmänna platser
inom planområdet bör utformas omsorgsfullt då de privata utemiljöerna kommer att
bli mindre.
Det är intressant att låta bebyggelsen inom planområdet bli lite högre än omgivande
hus, och därmed erbjuda andra kvaliteter som kan locka till radhusboende i området.
En utförlig skuggstudie måste göras.
Bebyggelsen bör i huvudsak utgöras av radhus, men konsekvenserna / effekterna av att
placera flerbostadshus närmast väg 523 bör utredas.
Vidare utredningar
En markundersökning måste genomföras innan planläggning kan påbörjas.
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