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Remissvar: Samråd Dp 1886 Regattan 46 och Kryssen 3 

 

Naturskyddsföreningen i Västerås har tagit del av samrådsunderlaget och lämnar 

nedanstående synpunkter. Fortsättningsvis förkortas Naturskyddsföreningen i Västerås enbart 

som Naturskyddsföreningen.  

 

Naturskyddsföreningen är kritisk till planförslaget och anser att antalet hus inom området 

skall minskas.  

 

Naturskyddsföreningen anser att grönstråket genom området är för smalt. För att verkligen 

gynna den biologiska mångfalden skall spridningsvägar vara bredare än vad som visas på 

kartan över kvartersindelning. 

Vi anser att kvarteret Terrassen skall göras om så att området med naturvärdesklass 2 (högt 

värde) skyddas i sin helhet. Som förslaget nu är utformat så byggs det på hela utbredningen åt 

väster samt ned åt sydost. Området måste bevaras då det är så pass högt värderat, då det 

innehåller flera naturvårdsarter, då här finns en stor samling naturvårdsträd och då här finns 

livsmiljöer för skalbaggar knutna till äldre tall. Området förbättrar också konnektiviteten med 

grönområden som finns ner till Mälaren till gagn för naturvärden och friluftslivet.   

 

I kvarteret Ekarna anser vi att husen skall utformas och placeras så att minst området med 

naturvärdesklass 3 skall sparas men helst också området en bit västerut. Det skall säkerställas 

att en koppling finns mellan naturvärdesobjekten 2 och 3.  

 

I kvarteret Tallarna anser vi att minimum de tre nordligaste husen skall tas bort och att 

området i stället förstärks som ett skogs- och grönområde att vistas i. Gårdsmark kan inte 

kompensera för brist på allmän park- och naturmark. Därför bör den allmänna marken utökas. 

Området blir då också bevarat som en betydligt bättre spridningslänk åt öster. 

 

Vi anser att båda förskolorna skall vara kvar. Förskolan i norr bör flyttas åt väster och 

placeras så att spridningslänken mellan område 5 och 6 kan fungera liksom kopplingen mot 

nordost.   

 

Vi menar att kvarteret stråket utformas så att grönstråket genom området dels blir bredare och 

dels får en fungerande koppling från naturvärdesobjekt 2 (naturvärdesklass hög) mot nordost 

samt sydväst. Den röda linjen ”Parkstråk” figuren ”Omgivning” på sidan 16 blir med vårt 

förslag ett fungerande grönt stråk. 

 



Naturskyddsföreningens förslag ovan ger visserligen färre bostäder, men om Västerås stad 

anser sig vilja gynna den biologiska mångfalden genom att bevara värdefulla områden och 

spridningsvägar mellan dom så bör man göra det fullt ut. Detta förslag ger dessutom ett 

luftigare uttryck i respektive kvarter. Förslitningen på områdena minskar också. Vi hänvisar 

här också till Omgivningsbeskrivningen s 16 där det står bl.a. ” De områden som inte uppnått 

någon naturvärdesklass utgörs till stor del av hårdgjorda ytor, klippta gräsytor eller byggnader. Den 

centrala placeringen med såväl industri- och kontorsverksamhet som skolverksamhet, gör att de 

grönområden som finns, nyttjas ganska omfattande av verksamma och boende i närområdet. ” 

Med den tillkommande bebyggelsen och två nya förskolor så blir förslitningen naturligt större.  
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