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Utvecklingen av Vilstabacken
Förslag till beslut
1. Godkänna förslaget att höja Vilstabacken
2. Ge förvaltningen i uppdrag att teckna nödvändiga överenskommelser med
föreningslivet för drift och underhåll

Sammanfattning
Ärendebeskrivning
Vilsta friluftsområde är en av kommunens stadsanläggningar för friluftsliv och
rekreation, det är plats för många olika fritidsaktiviteter. Området är även ett
naturreservat. I Vilsta finns det möjlighet till aktiviteter året runt och vilket gör det till
ett mycket omtyckt område av föreningsliv och invånare.
Det finns flera olika aktörer i Vilsta friluftsområde, dels är det kommunala aktörer;
Kultur- och fritidsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden och Eskilstuna energi och miljö,
dels aktörer från föreningsliv och näringsliv som har verksamhet i området. Att
utveckla Vilsta friluftsområde är ett uppdrag som förvaltningen fick av Kultur- och
fritidsnämnden 2015, arbetet är ännu inte klart och en utvecklingsplan för området
presenteras preliminärt under 2017. Syftet är att planen ska peka ut inriktning för
investeringar, åtgärder och aktiviteter som ska bidra till att göra Vilsta ännu bättre och
mer attraktiv för fler invånare i kommunen.
Vilsta skidstadion
Vilsta skidstadion har vuxit fram under de senaste åren, arbetet har skett i bred
samverkan med föreningslivet och aktörer i näringslivet.
Möjligheterna för att åka längskidor har stärkts genom en konstsnöanläggning.
genom föreningslivet finns det även möjligheter att hyra utrustning (vid ett tillfälle
eller under en längre period) för att testa på skidåkning (både längdskidor och för
utförsåkning). Anläggningen har varit mycket populär och vid skrivande stund har alla
skidåkare lyckas åka motsvarade ett varav runt jorden. Andra investeringar som har
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genomförts är tillkomsten av en rullbandslift för nybörjare och barn samt en ny
pistmaskin.
Höjning av Vilstabacken
Nästa steg i utvecklingen är att se till den alpina sidan av skidstadion. För att förbättra
möjligheterna för olika typer av utförsåkning är en höjning av backen en viktig del.
Genom att höja backen med 10 meter skapas förutsättningar för fler nedfarter, det
möjliggör en blandad svårighetsgrad vilket gör backen attraktiv för olika grupper.
Fler personer kommer kunna åka i backen samtidigt vilket skapar bättre
förutsättningar för både föreningsliv och allmänhet.
För att undersöka om det går att höja backen har en geoteknisk markundersökning
genomförs. Den visade på att det inte kommer ske någon negativ markpåverkan med
en höjning på 10 meter av backen. Vidare har förvaltningen varit i kontakt med
länsstyrelsen och beslut enligt 12 kap paragraf §6 miljöbalken kring samråd. Samt haft
en dialog med dialog med kommunekolog och kommunbiolog för att säkerställa att
åtgärden inte påverkar naturreservatet negativt. Anmälan av marklov har skett till
stadsbyggnadsförvaltningen, bedömningen från stadsbyggnadsförvaltningen var att
ärendet avskrivs för att åtgärden inte kräver marklov, då en eventuell höjning sker
utanför detaljplanerat område. Förvaltningen har även varit i kontakt med
miljökontoret på miljö-och räddningstjänstförvaltningen och anmält en eventull
höjning av backen och har en dialog för att säkerställa dokumentation och hantering
av fyllnadsmassor.
Under uppbyggnadsarbetet av backen är det endast toppen av backen som inte är
tillgänglig. Tillgång till motionsspår och naturreservatet bedöms inte påverkas av
uppbyggnationen av backen.
Utvecklingen av vilstabacken hanteras som ett separat ärenden för att det ska gå i takt
med den planerade investeringen med en ny skidlift år 2019. Det är viktigt att
höjningen av backen är färdigställd under 2017 och att åtgärder som t ex att etablera
växtlighet på toppen för att förhindra erosion och för att minska att regnvatten tränger
ner i backen är klara innan en ny skidlift kan placeras.
Finansiering
Det tillkommer ingen större kostnaderna för att höja backen. Att rivningsmassor
placeras på vilstabacken för att höja den innebär minskade konstader för Eskilstuna
Strängsnäs energi och miljö som inte behöver hantera massorna på annat sätt.
Kostnader som tillkommer är vägunderhåll för vägen som leder upp till backen,
skyltning och information samt en vägbom. Kostnaderna inryms i Arenor och
föreningsstöds budget och innebär inga tillkommande kostander för Kultur- och
fritidsnämnden.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Höjning av backen bidrar till en attraktiv plats och ökar möjlighet för att fler barn och
unga ska få åka utförsåkning. Möjlighet att återbruka rivningsmassor som får ett nytt
syfte och stärker möjligheterna till utförsåkning i Eskilstuna kommun.
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