
DETALJPLAN 1940

Detaljplanen för del av Västerås 
4:86 och Norra Vallbyskolan 9  
har varit ute på samråd och ställs 
nu ut för granskning 

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar just nu med att ta fram en detaljplan för området 
mellan Vallbyleden, Vallby skolgata och Härbregatan, samt fastigheten där Norra Vallby-
skolan och Norra Vallby förskola finns idag.

I en detaljplan bestäms hur ett begränsat område får användas och vad som får byggas 
där. Vi tittar nu på möjligheten att planera för en ny skola och ersätta Norra Vallbyskolan 
med parkmark. Du får den här informationen för att du bor i närheten och för att du 
ska veta om att du kan lämna synpunkter på planerna.  

Dnr: 2020/00676

GRANSKNINGSUNDERRÄTTELSE
Detaljplan för del av Västerås 4:86 och Norra Vallbyskolan 9, 
Norra Vallby (dp 1940)

Standardförfarande
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Tack till alla som lämnat synpunkter!
Vi har gått igenom synpunkterna och bearbetat förslaget. I det bearbetade förslaget har 
vi försökt tillmötesgå flera av synpunkterna. 

HUVUDSAKLIGA ÄNDRINGAR SOM GJORTS SEDAN SAMRÅDET: 
• Detaljplanens syfte och planområde har ändrats. Det nya planförslaget innehåller 

bara förslag om ny skola, nytt parkområde, och befintlig förskola. Detaljplanen inne-
håller inte längre bostäder. 

• Byggrätten för den nya skolan har utökats något för att säkerställa att den är tillräcklig 
för skola, idrottshall, skyddsrum och komplementbyggnader.

• Området där den nya skolan kan byggas har begränsats så att den placeras minst 80 
meter från kraftledningen, i enlighet med Svenska kraftnäts rekommendationer.

Vilka synpunkter 
kom fram under 

samrådet?

Mellan den 1 december 2021 och 30 januari 2022 var detaljplanen på samråd. 

Tre digitala samrådsmöten hölls i januari 2022 där sammanlagt 10 personer deltog. 
Representanter från staden deltog för att berätta om förslaget och svara på frågor. 

Under samrådet kom det in 62 yttranden (varav tre utan erinran). Ett av yttrandena var 
en namnlista med ungefär 460 underskrifter.

FLERA SYNPUNKTER HANDLADE OM: 
• Nya bostäder

• Grönytor

• Trafiksituationen på Vallbyleden

• Storlek för skola, idrottshall och skolgård

• Skyddsavstånd mellan kraftledning och skolbyggnad 

Vill du läsa en sammanfattning av alla synpunkter och stadens bemötande på synpunk-
terna finns dessa i en samrådsredogörelse på stadens hemsida. 



Om du vill läsa mer om planförslaget finns plankarta, planbeskrivning och genomförda 
utredningar att hämta på Västerås stads hemsida: vasteras.se/tycktill. Planförslaget 
finns även  tillgängligt i stadshusentrén och stadsbiblioteket. 

Planhandlingar som tillhör denna detaljplan är: 

• Plankarta med bestämmelser

• Planbeskrivning

• Dagvattenutredning, WSP, 2022-03-22

• Skyfallsutredning, WSP, 2021-11-30

• Naturvärdesinventering, Calluna, 2021-09-16

• Trafikbullerutredning, Efterklang, 2021-10-01

• Bullerutredning, Bjerking, 2019-11-11

• Geoteknisk undersökning, Loxia Group, 2018-05-02, rev. 2020-11-03

• Barnkonsekvensanalys, Västerås stad, 2021-09-28, rev. 2022-03-30

OM DU HAR FRÅGOR, KONTAKTA 
Linda Langefors,     Malin Björklund
Planarkitekt, Stadsbyggnadsförvaltningen  Planstrateg, Stadsbyggnadsförvaltningen
Telefon 021-39 02 87    Telefon 021- 39 32 52
linda.langefors@vasteras.se.   malin.bjorklund@vasteras.se

Du kan lämna synpunkter på det nya förslaget
Granskning är en del i arbetet med att ta fram en detaljplan. Under granskningen 
samlar vi in information, önskemål och synpunkter om förslaget. Det är för att 
slutresultatet ska bli så bra som möjligt. 

Skriv dina synpunkter på förslaget och skicka till:
Västerås stad, Byggnadsnämnden, Stadshuset, 721 87 Västerås eller
mejla till byggnadsnamnd@vasteras.se
Yttranden som skickas in till Västerås stad under granskningen registreras som allmänna 
handlingar och är möjliga att begära ut.

För att underlätta hanteringen av synpunkterna önskar staden att kontaktuppgifter 
(namn och adress) skickas tillsammans med synpunkterna. 

Granskningstiden för planförslaget är  
9 maj - 5 juni 2022
Byggnadsnämnden måste få dina synpunkter senast 5 juni 2022.

Synpunkter på detaljplanen måste lämnas skriftligen senast vid granskningsskedet. 
 Annars kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Vill du
veta mer?




