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Naturskyddsföreningen i Västerås har tagit del av samrådsunderlaget och ber att få lämna 
nedanstående synpunkter.  
Fortsättningsvis förkortas Naturskyddsföreningen i Västerås enbart som 
Naturskyddsföreningen.  
 
Naturskyddsföreningen står kvar med sin synpunkt att de två punkthusen tas bort och att 
den marken utnyttjas för sporthall samt en tennisplan / utomhusplan. Denna utomhusplan 
kan även användas av barn / ungdomar för t.ex. skateboardåkning. Genom denna 
förändring skapas mer möjligheter för fritidsaktiviteter och samtidigt kan strandskydd 25 
meter till bäcken bibehållas.  
 
I detaljplanen framhålls bl.a. under rubrikerna ”Landskapsvärden” samt ”Park/ Natur” att  
- Skydda de naturvärden som finns och utveckla parkens vistelsevärden  
- Parken har ett värde som första etableringsplats på fastlandet för arter som sprids från 

mälaröarna  
- Parken är en skogsmiljö med en skötselplan för att bevara naturvärdena  
- Området längst i öster restaureras till torräng med bryneffekter mot skogen  
- Asken väster om bäckfåran skall skyddas. Asken har, som påpekats, nyligen blivit 

rödlistad.  
 
För all typ av skog och naturmark är brynena av stor vikt. Dessa brynen får ett högt 
biologiskt värde med bl.a. växter, insekter och fåglar. Tillgången av solljus och värme är 
viktigt för livet och mångfalden i brynen.  
För att kunna garantera tillgång av sol vid tiden mars – t.om. september måste man ta 
hänsyn till solbanan och solvinkeln. Denna ligger i mars och september mellan 20 – och 
25 grader vilket ger en omräkningsfaktor för hushöjd och avstånd till skogsbrynet på 0,4  
( 0,36 – 0,47 ). Detta ger sol drygt halva tiden solen är uppe i början av mars och slutet av 
september. 
En strandskyddsgräns på 25 m ger då att inga byggnader bör vara högre än max 10 m för 
att få solljus till bäcken. Vidare bör byggnaderna ligga så långt från skogskanten för 
strandskyddet att solljus även når brynet.  
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På sidan 11 står att planerade punkthus skall kunna vara 15 våningar (47 m). Dessa måste 
då placeras 100 – 115 m från Mälarparkens skogsbryn.  
Sammantaget så motsätter Naturskyddsföreningen sig att punkthusen byggs då dessa 
kommer att  starkt begränsa solljuset från söder och väster. Vårt förslag att flytta 
sporthallen kommer däremot att få en mycket mindre eller ingen påverkan på solljus till 
skogsbrynet och klara dessutom strandskyddsgränsen 25 m.  
 
Naturskyddsföreningen vill dessutom här framföra att eventuell fortsatt byggnation 
västerut längs Mälarparken skall ta hänsyn till solljusets betydelse för den biologiska 
mångfalden i skogsbrynen.  
 
Länsstyrelsen har i sitt tidigare yttrande ifrågasatt nödvändigheten att upphäva 
strandskyddet 25 m.  
Naturskyddsföreningen ser inget behov att upphäva strandskyddet. Västerås stad måste 
bygga så många nya lägenheter till år 2050 att staden måste leta stora nya markområden 
och måste därför inte ta i anspråk strandskyddat område. Naturskyddsföreningen stödjer 
här länsstyrelsens yttrande om att bevara strandskyddet 25 m.  
 
Dp s 15, skolgård.  
Planerad skolverksamhet är förskola och upp till F6. Utgående från liggande förslag så blir 
den fria ytan 10,5 kvm/ barn. Västerås stads ”generösa” räkneexempel, för att komma upp 
till 35 kvm/ barn, förutsätter att barnen på rasterna släpps fria att lämna skolområdet och 
vistas i anslutande parkmark och passera bäcken. Vi tror inte detta är bra ur t.ex. 
säkerhetssynpunkt och är troligen inte förenligt med skolans ansvar för barnen under 
skoltiden. 
Även här anser Naturskyddsföreningen att förslaget att slopa punkthusen och flytta 
sporthallen ger mer yta för barnen intill skolan.  
 

Sammanfattningsvis så står naturskyddsföreningen kvar vid sina tidigare framförda 
synpunkter. Vi vill dessutom med detta yttrande ytterligare motivera våra ståndpunkter för 
att främja skydd och vård av Mälarparken och dess natur och biologiska mångfald.  
 
För Naturskyddsföreningen i Västerås  
Med vänlig hälsning  
Bengt Jönsson, (ordf.)  
070-2904020  
Bengt.eb.jonsson@gmail.com  
 
 


