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 Frånvarande ledamöter 

 Anna Östholm (L) 

  

 Närvarande ersättare 

 Mattias Hedman (S) 

Ann-Christine Alkazhami (S) 

Jan  Thunberg (C) 

Johannes Wretljung Persson (MP) 

Joakim Widell (KD) 

  

 Övriga närvarande 

 Hans Näslund, direktör 

Linnea Viklund, enhetschef/biträdande direktör 

Lars Wiberg, enhetschef/stadsträdgårdsmästare 

Thomas Wulcan, enhetschef 

Tony Gahm, verksamhetschef 

Armin Kühnert, controller 

Ulf Palm, kommunikationsstrateg 

Emma Rimbe, utvecklingsstrateg 

Jenny Bergström, transportrådgivare 

Jan Persson, trafikplanerare 

Kerstin Isaksson, stadsbiolog 

Geert Schaap, Svealandstrafiken 

Kerstin Herbertsson, nämndsekreterare 
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§ 192 Dnr TN 2019/00670-1.7.1 

Yttrande över Grönstrukturplan för Västerås tätort och 
serviceorter 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden med följande 

tillägg: 

Grönytor har en central roll i kommunens utveckling och för trivseln för 

medborgarna. Nämnden vill lyfta fram att grönytorna ska få en hög prioritet i 

den framtida planeringen. Den totala grönytan bör inte minska i 

exploateringsprojekt. Äldreboende ska ha tillgång till grönytor. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Anna Hård af Segerstad (M), Stefan Lindh (M) och Carl-Johan Aberger (M) 

deltar inte i beslutet med hänvisning till Moderaternas partiyttrande.    

Särskilt yttrande 

Kenneth Nilsson (SD) lämnar särskilt yttrande enligt nedan: 

SD håller i stort med i yttrandet. Planen är mycket viktig för förvaltningen 

och för en levande, attraktiv stad med stort välbefinnande för befolkningen. 

Kartläggning och analyser är ambitiösa och delvis bra. Att förtäta staden 

ytterligare kommer i strid med denna plan. 

Men det finns ställningstaganden och konstateranden som vi anser är 

kontraproduktivt i planens syfte. 

I förordet anges svepande att den biologiska mångfalden är tusenfalt större 

än den naturliga och att det främst beror på förändrad markanvändning. Det 

finns fler orsaker och bör framgå. 

Klimatförändringar nämns ofta i planen och redan I förordet. I presens. Det 

bör påvisas var dessa effekter finns. Att vi har varierande väder från säsong 

till säsong innebär inte att det finns en permanent klimatförändring. 

Naturligtvis hjälper en grönstruktur till att utjämna effekter i det lokala 

klimatet. 

På sidan 7 räknas det upp ett antal effekter som anses härröra från 

klimatförändringarna. Dessa effekter har funnits historiskt under lång tid 

men kan numera anses ge mer skada i urbaniserade områden. 

På sidan 9 anses grönstruktur kunna mildra höga temperaturer. Jovisst om 

det kan ge skugga. En förtätad urban stad är i sig en temperaturhöjande 

objekt. 

Förtätning kan stå i bjärt kontrast till hälsa och välbefinnande. Vi måste välja 

vilken som ska ha prioritet, förtätning eller planen. Det finns tecken på att 

vissa områden inte har plats för grönstruktur framöver i förtätningsplanerna. 
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Detta verkar man acceptera. Det är ohållbart att på sikt trycka in 14000 nya 

bostäder i centrala staden utan att ha plats för "Det gröna och blå". 

Vi tycker att planen ska begränsa sina skrivningar till lokala förhållanden. 

Landsbygdsperspektivet berörs knappast. Vi menar att utan en levande 

livskraftig landsbygd så kan inte värdefulla rekreationsområden och 

aktiviteter upprätthållas. 

Sid 49 

Motion och utevistelse är bra för hälsan och kan förebygga ohälsa senare i 

livet. 

Men resonemanget är förenklat och fokuserar endast på motion. 

Perspektiven på hälsa är mer komplexa än så. 

Att skjutsa barn i bil till aktiviteter utanför närområdet är i sig inte negativt. 

Intressen står mot varann. I en tätare bebyggelse kan inte anläggningar finnas 

i närområdet för barnens intresse. 

Bäckby har en adekvat bollplan numera som ska kompletteras med läktare. 

Sid 50 

Delar av dessa skogsmarker kommer att behöva avverkas för att ge plats för 

nya bostäder, skolor och verksamheter, men samtidigt kommer behovet av 

tillgång till stadsdelskogar för rekreation att växa. Motstående intressen. 

Sid 63 

”Nationellt och internationellt pågår det ett intensivt arbete med 

klimatfrågan. Idag är det väl känt att ett förändrat klimat kommer att påverka 

Sveriges natur, men ett förändrat klimat kommer också att påverka 

samhället, särskilt urbana miljöer. Det handlar om högre temperaturer, ökad 

nederbörd, stigande havsnivå, förändrade vattenflöden och större risk för ras, 

skred och erosion. Årsmedelvärden vad gäller till exempel temperatur 

kommer att stiga men dessutom förväntas stora konsekvenser på samhället 

som följd av extrema händelser som värmeböljor och kraftiga skyfall.” 

 

Det här är utsagor som saknar vetenskaplig grund och är endast resultat av 

modeller. Det är allmänt känt sedan länge att skyfall är väldigt lokala och 

kan inte i sig härledas till global uppvärmning. 100 års regn kan man inte 

skydda sig mot. För dyrt. 30 års regn möjligen i viss omfattning men också 

det tveksamt. 

Man måste vara varsam med skrivningarna. De ska vara lokalt orienterade. 

Västerås får ingen effekt av eventuell havsnivåhöjning. Mälaren ligger ca 1 

m högre än Östersjön och det mest alarmistiska scenariot är att havet kan 

stiga ca 0.5 m. Inte Mälaren. 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

5 (6) 
Tekniska nämnden 2019-11-21 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Ogillar följande. Har inte med grönstruktur att göra. Skulle en grönstruktur i 

sig minska temperaturen på en värmebölja? Hur många grader? 

"Det finns mätbart negativa hälsoeffekter med ökad dödlighet under flera på 

varandra följande dagar med ihållande höga temperaturer. De grupper som är 

särskilt utsatta är små barn, äldre och personer med psykisk sjukdom och ju 

längre period desto större effekter. En värmebölja definieras av SMHI som 

en sammanhängande period när varmaste temperaturen är över 25°C under 

fem dagar i rad." 

 

Sid 65 

Det är klart att ny bebyggelse ska planeras efter översvämningsrisk. I övrigt 

är texten alarmistiska och svepande. Hur stora var översvämningarna 2011? 

Sid 66. USA? Hur är värderingar här då? 

Situationer och tillgänglighet vintertid berörs inte. Det är ju symptomatiskt 

att värmetoppar kl 11 mäts och läggs ut i karta men inte det omvända. 

Grönstruktur har inget värde vintertid? Skridskoåkning nämns ju och 

skidspår.   

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har mottagit förslaget till 

Grönstrukturplan för Västerås tätort och serviceorter på remiss. Planen ska 

ersätta Grönstrukturplan för Västerås tätort som togs fram 2004 och har 

fokus på tätorten och serviceorterna. Planen ska vara ett redskap vid 

stadsplanering och stöd i samband med skötsel av, och investeringar i, 

stadens parker, stadsdelsskogar och övriga naturområden. I planen 

formuleras mål och strategier för hur de gröna naturmiljöerna ska bevaras, 

stärkas och utvecklas, samt hur en sammanhängande grönstruktur kan 

uppnås. Planen är på en översiktlig nivå och detaljerade inventeringar av 

natur- och sociala värden kommer även fortsättningsvis behöva göras. 

 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 1 

november 2019, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden. 

2. Paragrafen justeras omedelbart.              

Yrkanden 

Jan van det Horst (S) yrkar på följande tillägg till förvaltningens yttrande: 

Grönytor har en central roll i kommunens utveckling och för trivseln för 

medborgarna. Nämnden vill lyfta fram att grönytorna ska få en hög prioritet i 

den framtida planeringen. Den totala grönytan bör inte minska i 

exploateringsprojekt. Äldreboende ska ha tillgång till grönytor. 
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Kenneth Nilsson (SD) yrkar bifall till Jan van der Horsts (S) tilläggsyrkande.   

Proposition 

Ordföranden frågar nämnden om de kan besluta enligt förvaltningens förslag 

till beslut med Jan van der Horsts (S) tillägg och finner att nämnden beslutar 

så.  

Kopia till 

byggnadsnamnd@vasteras.se              

 

 


