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Remiss: Dp 1827 Kornknarren 1 m fl 
 
Naturskyddsföreningen i Västerås har tagit del av samrådsunderlaget och lämnar 
nedanstående synpunkter. Fortsättningsvis förkortas Naturskyddsföreningen i Västerås 
enbart som Naturskyddsföreningen.  
 
 
Om Råbyskogen 
 
Råbyskogen är en av de viktiga stadsdelsskogarna i Västerås. Dessa har en mycket 
stor betydelse för stadens invånare för rekreation, motion, lek för barnen, skolornas 
idrottsutövning, social verksamhet och inte minst för att bevara en viss miniminivå av 
biologisk mångfald även inom staden. Dessa områdens storlek har en avgörande 
betydelse för många arters möjlighet att födosöka och finna lämpliga boplatser, 
växtbetingelser och möjlighet att finna en ostörd plats. I dagens Råbyskog finns en 
hel del av detta, p.g.a. sin storlek och att det finns områden där det är relativt lugnt. I 
kommunens skötselplan för skogen från 2010, finns en hel del redovisat av befintliga 
naturvärden. 
 
Naturskyddsföreningen anser att det var olyckligt att bygga en skola så långt in i skogen 
från början. Skolan har dock endast låga byggnader och naturmarken fick gå ända fram till 
skolbyggnaderna, så det präglade inte omkringliggande landskap så hårt. Eleverna som 
gick där hade en mycket fin "skolgård" med natur inpå knuten. Skogsmiljö är mycket 
berikande för barn, och läroplatser i skogen kan utvecklas i högre grad än vad som görs 
idag. Det finns gott om forskning på både barns och vuxnas själsliga behov av någorlunda 
orörd naturmiljö för att behålla sin hälsa. Just detta borde kommunen ta fasta på, eftersom 
det innebär att stora belopp kan inbesparas på sjukvård och psykisk ohälsa. 
Det samråd kommunen redan haft med befolkningen runt Råbyskogen gav resultatet ett 
massivt NEJ till att förstöra naturvärden. "Rör inte vår skog" var det allmänna omdömet. 
 
Den nu planerade byggnationen i området ser ut att bli helt annorlunda. Dels tänker man 
sig att öka exploaterat område till c:a dubbelt så stor areal, dels kommer det att bli höga 
hus som kommer att dominera en stor del av Råbyskogen. En följd kommer att bli att 
befolkningsmängden i området ökar drastiskt och därmed ett helt annat tryck och slitage på 
hela den delen av skogen som omger kvarteret. Detta utöver de nuvarande Råbybornas och 
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Hammarbybornas användning av skogen. Det finns ingen anledning att tro att detta inte 
kommer att vara negativt för skogens mångfald. De planerade höga husen kommer förutom 
sin stora dominans även att påverka omgivningen med beskuggning. 
 
 
DP 1827 Kornknarren 1 m fl.  
Naturskyddsföreningen anser att Kornknarren 1 inte ska utvecklas till ett så stort 
bostadsområde, och inte heller med så höga hus. Helst ser vi att endast låg bebyggelse 
tillåts och endast på den redan bebyggda marken. Den del av skoltomten som inte hittills 
varit bebyggd, och fortfarande är en del av skogsmarken bör förbli en del av skogsmarken. 
Behovet av skolor kanske är stort, så varför inte en ny skola som uppfyller dagens krav, 
och kanske i kombination med trygghetsboende för äldre personer? Naturskyddsföreningen 
anser att "förtätning överallt i staden" inte är något gott ändamål när det gäller naturmark. 
Staden bör se till att invånarna har god tillgång till kvalitativa naturområden för att hålla 
folkhälsan uppe och kostnaderna nere. Staden bör se en större helhet i planarbetet och inte 
inskränka sig till vissa delar. Det är många som anser att Västerås är en bra stad att bo i för 
att det är så god tillgång till gröna rum. Ta inte bort kvalitén på de gröna rummen genom 
att göra dem mindre och söndersplittrade. 
Byggnadsnämnden har bedömt att miljöpåverkan inte är så stor att MKB behöver göras. 
Naturskyddsföreningen är av annan åsikt. Miljöpåverkan lokalt i Råbyskogen är så stor att 
en MKB hade varit motiverad. Detta för att få en djupare analys och belysning av t.ex. de 
konsekvenser vi tagit upp. 
 
 
 
Sammanfattning.  
Naturskyddsföreningen anser att DP 1827 innebär en urbanisering av en stor del av 
Råbyskogen, liksom att natur- och socialvärden går förlorade, och avslår därför förslaget. 
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