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UTVECKLINGSPLAN LAGERSBERG. RÅBERGSTORP, FRÖSLUNDA

Naturskyddsföreningen Eskilstuna ser positivt på att det tas ett helhetsgrepp på 
utvecklingen av ovanstående områden. Föreningen har i ett tidigare yttrande kring 
kommunens Grönstrukturplan framfört en del synpunkter kopplade till det aktuella
området. Dessa upprepas inte här.

Markanvändning

Naturskyddsföreningen Eskilstuna vänder sig principiellt mot att åkermark tas i 
anspråk för bebyggelse. Sverige behöver all åkermark för att trygga vår försörjning
med livsmedel.
I miljöbalken 3 kap. 4 § gäller följande: "Brukningsvärd jordbruksmark får tas i 
anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.” Kommunen 
har i annat sammanhang hävdat, att man får ta i anspråk den jordbruksmark, som 
ligger inom ett område på 500 meter från Trafikverkets vägar. Detta synsätt vänder
vi oss bestämt emot med stöd av bestämmelserna i Miljöbalken. Vi är också 
negativa till att man tar jordbruksmark i anspråk för att skapa en dagvattenrecipient
vid Lagersbergs säteri. Vi är måna om att jordbruket får fortsätta på Lagersbergs 
säteri.

Skolor och skoltomter

Vi ser positivt på att de planerade nya för- och grundskolorna får tillgång till väl 
tilltagna grönområden. Tendensen i kommunen har varit, att man tagit bort 
grönytor från skolorna för annat ändamål. För fristående gymnasieskolor i 
kommunen finns idag inga grönytor.

Vägar

Kommunalrådet Jimmy Jansson har i många sammanhang pläderat för en 
utbyggnad av Västerleden/Väg 230 väster om Eskilstuna. En sådan utbyggnad av 
den aktuella vägen kommer med stor sannolikhet att påverka det aktuella området. 
Det är viktigt, att det finns väl tilltagna gång- och cykelpassager under väg 230 
med anslutning till framtida GC-vägar. Även ytor för hantering av dagvatten från 
vägen bör beaktas i förslaget till utvecklingsplan för Lagersberg m.fl.



Dagvatten

Vid planering av dagvatten i anslutning till den blivande centrumnoden i kors-
ningen Gillbergavägen/Fröslundavägen bör man vid dimensioneringen även ta med
de dagvattenmängder, som alstras i Gillbergavägen från vattendelaren vid 
Stålforsskolan fram till Myrtorp.

Energiförsörjning

Vi saknar en plan för hur de tre stadsdelarna skall försörjas med energi. Det antyds,
att man vill prioritera solanläggningar, men inte mer. Hushållning med och själv-
produktion av energi måste vara en ledstjärna av klimatskäl.

Biologisk mångfald

Föreningen är mån om att värna Kronskogen. Det är ett viktigt grönområde med 
många naturvärden, som ett stort antal invånare har nära till.
Det är också av intresse att så många fastigheter som möjligt får ”ekologiska tak” 
med växter, som gynnar den biologiska mångfalden. Den kan även gynnas av 
biodling på taken. Dessa frågor bör regleras i kommande exploateringsavtal.

Omgivningar

Vi förutsätter, att Fröslunda inte bara får kopplingar till Vilsta Friluftsområde utan 
även till Vilsta Naturreservat.
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