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Nu finns ett förslag på Utvecklingsplan 
Fröslunda Lagersberg Råbergstorp
Eskilstuna ska vara en attraktiv stad för boende, besökare och verksamma. För att 
detta ska bli möjligt behöver stadsdelar utvecklas med bostäder, samhällsservice 
och möjligheter till arbete och att förverkliga drömmar. I stadsdelarna Fröslunda 
Lagersberg och Råbergstorp finns förutsättningar för att stärka Eskilstuna som 
helhet. Utvecklingsplanen ska vara ett stöd i stadens och stadsdelarnas fortsatta 
utveckling mot en hållbar framtid och som tar höjd för ett föränderligt klimat.

Hela utvecklingsplanen finns på: 
stadsutveckling.eskilstuna.se

30 september är sista dagen du kan tycka till om förslaget. Du kan lämna dina 
synpunkter skriftligt till Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 631 86 
Eskilstuna.

UTVECKLINGSPLAN

Fröslunda 
Lagersberg 
Råbergstorp

Utvecklingsplanen ska fungera som ett stöd och ge riktning i fortsatt arbete med 
att bygga bostäder, skapa förutsättningar för verksamheter och arbetstillfällen. 
Den ska också ge förslag på lämpliga platser för skolor, förskolor, samhällsservice, 
idrott, rekreation och kultur.

Förslaget tar sikte på 2030 och vidare mot 2050 och ska ge en gemensam 
målbild för näringsliv, föreningsliv, kommunen och eldsjälar som alla är med och 
bidrar till staden och stadsdelarnas utveckling.

Du kan ställa frågor, lämna dina synpunkter skriftligt till Eskilstuna kommun, Stads-
byggnadsförvaltningen, 631 86 Eskilstuna, eller epost.
stadsbyggnadsforvaltningen@eskilstuna.se
Ange ämne: ”Utvecklingsplan Fröslunda Lagersberg Råbergstorp” 

Du är också välkommen att anmäla intresse till att vara med på de möten som 
sker i augusti och september.

stadsutveckling.eskilstuna.se /geografiska-omraden/lagersberg-rabergstorp-och-froslunda

Samråd 18 juni - 30 september



Målbilder för 
stadsutvecklingen
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VILSTA Industriområde

MESTA
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LAGERSBERG

FRÖSLUNDA

RÅBERGSTORP

MYRTORP

Lorem ipsum

VILSTA

VILSTA Friluftsområde

Bostäder

Radhus

Äldreomsorg

Skola/förskola

Handel/lokal/kontor/service i 
bottenvåning med bostäder ovanpå

Verksamheter/småskalig industri

Religiös verksamhet

Särskild verksamhet kultur och idrott

Befintliga bostäder

Befintlig handel/service

Befintlig skola/förskola

Befintliga äldrehem

Befintlig religiös verksamhet

Befintlig särskild verksamhet

Befintlig småskalig industri

Mycket höga ekologiska värden

Höga ekologiska värden

Ekologiska värden

Angränsande grönområde

Gång/cykel

Biltrafik

Riktning fordonstrafik

Yta för vattenhantering

Övergång

Smitväg

Vegetation

Idrottsplats
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Förslag på Strukturplan

1. Vi ses 
Handlar om att skapa sammanlänkade 
stadsdelar med överlappande funktioner. 
Ny bebyggelse fogas in på ett sätt som 
kompletterar den befintliga strukturen. 
Stråk koncentreras och efterlängtade nya 
noder där människor från befintliga och 
nya delar möts.

2. Ännu stoltare 
Handlar om stolthet över stadsdelarna och  
kvarteren, det handlar om trygghet, identitet 
och kvalitet. I mötet mellan befintlig och ny 
bebyggelse, gaturum och grönstruktur bildas 
olika stadsrum. Blandningen skapar en kvalita-
tiv, intressant och upplevelserik stadsmiljö som 
kan bli en destination i sig. I den nya centrum-
punkten finns identitetsskapande arkitektur, 
aktiviteter och mötesplatser som skapar en ny 
tyngdpunkt och ett ansikte för södra Eskilstuna.

3. Vår blågröna ryggrad
Handlar om att arbeta med grönstrukturen och 
landskapet som värdeskapare. I den befintliga 
grönstrukturen finns stora värden som knyts 
ihop och görs mer tillgängliga. Det offentliga 
rummet planeras och gestaltas för att stads-
delen ska kunna ta emot stora regnmängder 
samtidigt som det blå och gröna ger unika 
stadskvaliteér.

Illustration
Eskilstuna Kommun

Illustrationen syftar till att visa på möjliga delar av utvecklingsplanens innehåll. 

Förslaget bygger på ett arbete med tjänstepersoner på olika 
förvaltningar, dialogarbete, Vision 2030, tidigare processer och planer. 


