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Remissvar: Samråd Dp 1940 Detaljplan för del av Västerås 4:86 och Norra Vallbyskolan 9, 

Vallby, Västerås  

 
Naturskyddsföreningen i Västerås har tagit del av samrådsunderlaget och lämnar 

nedanstående synpunkter. Fortsättningsvis förkortas Naturskyddsföreningen i Västerås enbart 

som Naturskyddsföreningen.  

 

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för bostadsbebyggelse intill korsningen vid 

Vallbygatan/Vallbyleden, för cirka 40 nya lägenheter i två våningar fördelade på 8 byggnader 

samt en idrottshall på 10 000 kvadratmeter (s. 3). 

 

Planen syftar på att bygga på parkmark och grönområde. Dessa kvarvarande icke hårdgjorda 

ytor kommer att fylla ett stort behov i framtidens Västerås, när befolkningen ska öka med den 

beräknade expansionen av industrin och teknologiska företag samt den tillväxten av staden 

som det nya universitetet medför.  

 

Trots att inga höga naturvärden påverkas och en del natur och parkmark bevaras säger 

Naturskyddsföreningen klart nej till att bygga bostäder i området. Däremot anser 

Naturskyddsföreningen att det står i sin ordning att bygga den nya skolan. Vår motivering är 

att en ny skola är nödvändig men inte fler bostäder på en yta som idag inte är en hård yta. Ett 

sådant bygge skulle utgöra en irreversibel förändring. Vi ser gärna att den nya skolan byggs i 

anslutning till korsningen Vallbygatan/Vallbyleden och att man behåller den stora arealen vid 

Vallbyskolgata/Härbregatan obyggd. 

 

Det är orimligt att ta i anspråk icke hårdgjord yta för att bygga eftersom dessa ytor kommer att 

få en stor relevans i en snar framtid då befolkningstäthet ökar. Dessa få områden som finns 

kvar måste vi bevara för Västerås ökande befolkning. Den växande Västerås kommer att 

behöva behålla varje kvadratmeteryta inom tätorten som inte är hårdgjord för att utveckla dem 

till grönområden. Därför anser Naturskyddsföreningen att det är bra att det kommer att bli en 

ny park där skolan ligger idag, efter att den rivs. Det är inte bara människorna som mår bra av 

grönskan utan väl planerade grönområden utgör även en resurs för en bättre biologisk 

mångfald i staden och de ekosystemtjänster som bidrar till vår livskvalité. 
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