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Planförslaget presenterar inriktningen för den 
framtida utvecklingen av de prioriterade stads-
delarna Fröslunda, Råbergstorp och Lagersberg. 
Syftet är att strategiskt planera den fysiska utveck-
lingen av området så att den stödjer implemente-
ringen av översiktsplanens utpekade intentioner 
tillsammans med det kommunalt övergripande 
målet om stadsläkning.

Ett av huvudsyftena med stadsläkningen är att ska-
pa sammankopplade och integrerade stadsdelar. 
Genom att planera nya bebyggelsekvarter med ut-
gångspunkt i etablerade stråk kan befintliga stads-
delar växa ihop samtidigt som stråken blir tryggare 
och mer befolkade. Målet är att den nya bebyggel-
sen på ett naturligt sätt kompletterar området med 
sådant som saknas: större funktionsblandning, fler 
boendeformer och tydligt definierade offentliga 
rum. Genom ny bebyggelse förtätas befintlig be-
byggelse av arkitektonisk kvalitet som skapar intres-
santa brytningar och möten till den befintliga arki-
tekturen.

Den föreslagna strukturplanen visar på potentialen 
till cirka 3800 nya bostäder och möjligheter för cir-
ka 1750 nya arbetstillfällen. De framtida stadsdelar-
na behöver ha en god blandning av bebyggelsety-
per och upplåtelseformer. Utvecklingsplanen syftar 
till att minska sociala klyftor genom att skapa förut-
sättningar för jämlikhet, social sammanhållning och 
integration, i synnerhet för rätten till en god boen-
destandard och att kunna göra en bostadskarriär. 
Utbyggnadstakten, bostadstyper och behov av in-
vesteringar samt andra ekonomiska aspekter i pro-
jektet har uppskattats i en exploateringskalkyl vilket 
utgör en viktig grund för att säkerställa utvecklings-
planens genomförande.

I utvecklingsförslaget presenteras temaområden 
för mark- och vattenanvändning som kopplar an till 
översiktsplanen; Blå- och grönstruktur, kulturmiljö, 
transport och mobilitet, mötesplatser, teknisk för-
sörjning, bostäder, samhällsservice och verksamhe-
ter. Dessa teman kopplas samman i den framtagna 
strukturplanen (Figur 16) där olika avvägningar och 
prioriteringar samsas i en hållbar stadsbyggnads-
struktur.

Platsens landskapskaraktär och naturvärden kopp-
las samman genom hela området med stöd av ett 
nytt grönt parkstråk för natur och rekreation mel-
lan Fröslundaskolan och Lagersbergs säteri. Här er-
bjuds boende en plats för möten, rörelsefrihet och 
rekreation. Dagvattenhantering integreras längs 
hela parkstråket och utgör en rekreativ kvalitet. Sko-
lor och förskolor planeras utifrån ett framtida behov 
och placeras för att garantera tillräcklig friyta för lek 
och utevistelse.

Sammanfattning | summerande planförslag

Ett av stadens huvudstråk för buss, cykel och grön 
infrastruktur löper igenom planområdet. Huvud-
stråket omvandlas till områdets nya huvudgata med 
ett prioriterat stråk för kollektivtrafik, cykelbanor för 
pendling samt väl tilltagna ytor för gående, möble-
ring och grönska. Längs huvudgatan skapas  tre nya 
centrumnoder med det nya torget centralt placerat 
mellan stadsdelarna. Gestaltning och grönska utgör 
en viktig del i gatans utformning. Det lokala gatu-
nätet kompletterar mobilitetsstrukturen och utgör 
en potential för gena kopplingar mellan områdets 
olika målpunkter samt en lokal känsla med lugna 
och trygga miljöer.

De befintliga kulturmiljö- och landskapsvärdena ut-
gör en viktig grund för områdets identitet och stolt-
het i framtiden. Den tillkommande bebyggelsen in-
tegreras och tar vara på områdets befintliga värden. 
Specifika platser som Fröslunda, Myrtorp och La-
gersbergs säteri lyfts fram och integreras med nya 
investeringar i den offentliga miljön med målbilden 
att locka besökande från andra stadsdelar.

Utvecklingsplanen skapar möjligheter för boende 
och verksamma att vara delaktiga i områdets fram-
tida utveckling. I nästa steg kommer invånarnas del-
aktighet att säkerställas genom olika typer av dialog 
och samverkan. Vi gör Eskilstuna tillsammans!

Bild Tovatt Architects & Planners del av Sweco
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Figur 1. Utvecklingsplanen – vy från söder över den nya planerade bebyggelsen i Fröslunda, Råbergstorp och Lagersberg. Flygvy producerad av stadsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna kommun.



98

Inledning

Uppdragsbeskrivning 

Bakgrund  
I översiktsplanen visas kommunens viljeinriktning 
kring hur mark- och vattenområden och hur den 
byggda miljön ska användas, utvecklas och beva-
ras. Översiktsplanen ger vägledning till bland annat 
kommuninvånare, myndigheter, exploatörer och 
byggherrar om kommunens planering för mark- 
och vattenanvändning. I översiktsplanen föreslås 
ett antal stadsdelar/tätorter där avsikterna fördjupas 
genom så kallade utvecklingsplaner, fördjupande 
översiktsplaner och planprogram. De olika utveck-
lingsplanerna syftar till att vägleda och kvalitetssäkra 
arbetet med att konkretisera Eskilstunas Översikts-
plan för att nå en hållbar samhällsutveckling. 

Utvecklingsplaner ska utreda lämplig markanvänd-
ning inom ett geografiskt avgränsat område. Ut-
vecklingsplaner ska ta ett helhetsgrepp över det 
geografiska området och visa på en huvudstruktur 
inför kommande detaljplanering samt identifiera 
potential och föreslå inriktning för fortsatt utveck-
ling. De kan också fungera som en samlande kraft 
och vägledning för olika utvecklingsprojekt som in-
volverar olika initiativtagare. Utvecklingsplaner ger 
också stöd för de kommunala investeringar som 
beslutas löpande i de olika förvaltningarna. 

Syfte
Utvecklingsplanens syfte är att ge riktlinjer och ska-
pa förutsättningar till en positiv och långsiktig håll-
bar stadsutveckling för området och verka för att 
uppnå målen för stadsläkning och dess vision; 
 
Att skapa ökad livskvalitet genom attraktiva håll-
bara stadsdelar med fler bostäder, sysselsättning 
och innovativa lösningar.

Området har ett antal fysiska utmaningar såsom in-
frastrukturella barriärer med få kopplingar mellan de 
olika stadsdelarna, allmänna ytor av låg till måttlig 
kvalitet, dålig tillgång på levande och trygga stråk 
och mötesplatser samt ett homogent bostadsbe-
stånd. Projektet syftar till att peka ut riktningen för 
hur dessa utmaningar kan lösas..

1.
 Inledning

Vad är en utvecklingsplan?
En utvecklingsplan är ett strategiskt doku-
ment där ett om¬råde studeras med syftet 
att implementera intentionerna i kommunens 
översiktsplan. En utvecklingsplan innehåller 
konkretiseringar av olika mål och ställningsta-
ganden och syftar till att tidigt sätta ett område 
i ett större samman¬hang. Den ligger till grund 
för olika investeringar och de¬taljplanering 
inom kommunen och är sektorsövergripande.
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Inledning

Avgränsning

Utvecklingsplanen formuleras inom ramen för de 
kommunövergripande målen och konkretiseras 
inom en tydlig geografisk avgränsning för att möj-
liggöra en fördjupad fysisk planering. Detta resul-
terar i en konkret inriktning för områdets framtida 
utveckling. 

Tidshorisont
Utvecklingsplanen har liksom översiktsplanen en 
tidshorisont som sträcker sig fram till 2030 med ut-
blick mot 2050. Detta innebär att förslaget ska bidra 
till de översiktsplanens planeringsmässiga höjd för 
15 000 nya bostäder och 18 000 nya jobb. I planens 
genomförande del föreslås utbyggnadstakten vilket 
utgör ett underlag till de löpande kommunala be-
sluten om byggnation och investeringar framöver.

Agenda 2030 
Agenda 2030 med FN:s globala mål för hållbar ut-
veckling är en viktig utgångspunkt för att utveckla 
Eskilstuna mot en hållbar kommun och detta ram-
verk är ett verktyg som hjälper oss att nå en hållbar 
utveckling i kommunerna. 

De globala målen ska vara vägledande i fortsatt pla-
nering av Fröslunda, Råbergstorp och Lagersberg. 
De 17 globala målen är integrerade och odelbara. 
De har visserligen nummer, men de betyder inte att 
ett mål prioriteras över ett annat. Genom att ett mål 
uppfylls förenklar det vägen att uppnå ett annat.

Eskilstunas översiktsplan 2030 med utblick mot 
2050
För Eskilstuna kommun är det viktigt att samverka 
över gränserna. Vi är en del i en funktionell region. 
Genom långsiktiga samarbeten kan regionens att-
raktivitet och konkurrenskraft höjas. Regioner byggs 
upp av kommuner och samverkan liksom samord-
ning blir allt viktigare. Koppling mellan ekonomisk 
utveckling och fysisk planering behöver utvecklas 
och stärkas. I långsiktiga samarbeten kan regionens 
attraktionskraft och konkurrenskraft höjas. Över-
siktsplanens mål för den fysiska planeringen med 
tillhörande ställningstaganden är kommunens fysis-
ka konkretisering av Vision 2030 och dess målbil-
der. 

Kommunen ska växa genom förtätning av städer-
na och utveckling av noder och serviceorter samt 
stråk. En hållbar utveckling bygger på att både stad 
och land utvecklas. Som en del i den rullande över-
siktsplaneringen arbetar Eskilstuna kommun med 

strategiska planer som fördjupar den kommunt-
äckande översiktsplanen och bidrar till en effektiv 
stadsbyggnadsprocess. För Fröslunda, Råbergstorp 
och Lagersberg var formen utvecklingsplan lämplig 
för områdets utveckling.
 
Klimatplan
I klimatplanen läggs kommunens mål, strategier 
och åtgärder fast för vad man kan och vill åstad-
komma i klimatfråganw på kort och på lång sikt. 
Målen anger konkreta utsläppsnivåer och takten 
i omställningen för att kunna omsättas i åtgärder. 
Läs mer om klimatplanen

Planens mål:
• Minska utsläpp av koldioxid
• Förnybar energi
• Effektiv användning av energi
• Reduktion av fossila bränslen och el för upp-

värmning 
• Reduktion av fossila bränslen för transporter 
• Minskad klimatpåverkan av kost och konsum-

tion 
• Aktiv upphandling 

Utbyggnadsstrategin
Utbyggnadsstrategin ska vara vägledande för plane-
rings- och exploateringsarbetet och säkerställa att 
översiktsplanens intentioner följs så att exploatering 
sker på ett sätt som både bidrar till kommunens mål 
om tillväxt och om hållbar utveckling. 

Läs mer om utbyggnadsstrategin.
 

Eskilstuna växer kraftigt, med ett ökat behov av bostäder 
och arbetsplatser, och ett starkt etableringstryck till följd. 
Kommunfullmäktige har pekat ut en tillväxttakt på 600 
bostäder1, 500 nya företag och 300 nya arbetstillfällen2 
per år. Samtidigt har Eskilstuna kommun höga mål gäl-
lande ekologiskt hållbar utveckling.  God framförhållning 
är avgörande för att klara tillväxten och dess utmaningar. 
Finns inte förberedd mark tar det ca fyra år innan bosta-
den eller etableringen är klar. En strategi för utbyggnaden 
möjliggör god framförhållning i planeringen.

Figur 2. Trender fram till 2030. Karl Tuikkanen, stadsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna kommun.

Geografisk lokalisering och avgränsning
Utvecklingsplanens område omfattar stadsdelarna 
Fröslunda, Råbergstorp och Lagersberg samt inklu-
derar i analysen och förslaget intill liggande stads-
delar eller områden som anses viktiga för att kom-
plettera områdets fysiska planering, exempelvis, 
naturreservatet Kronskogen, Vilsta friluftsområde, 
Vilsta industriområde, och stadsdelar som Myrtop 
och Stenby.

Förhållningssätt till styrdokument och 
strategiska dokument

https://www.eskilstuna.se/bygga-bo-och-miljo/miljo-och-klimat/klimatplan-eskilstuna.html
https://www.eskilstuna.se/download/18.1a881ef01623de044115f78/1521546639662/13. Revidering av utbyggnadsstrategin f%C3%B6r bostadsbyggande.pdf
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Figur 3. Utvecklingsplanens geografiska område. Karta producerad av 
stadsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna kommun.
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Vision för stadsläkning
Stadsläkning skapar en ökad livskvalitet genom 
attraktiva hållbara stadsdelar med fler bostäder, 
sysselsättning och innovativa lösningar, och drivs 
gemensamt med boende, företag, fastighetsägare 
och kommun. 

Metod för hållbar stadsutveckling 
I arbetet har Metod för hållbar stadsutveckling an-
vänts. Metoden är framtagen för att vara ett stöd 
främst för nybyggnation på kommunalt ägd mark 
men även ett stöd vid utveckling av befintliga stads-
delar.

Metoden är ett verktyg med syfte att i ett tidigt ske-
de säkerställa bred involvering, att projekten hante-
rar de målområden som krävs för en hållbar stads-
utveckling, att skapa förutsättningar för sam¬verkan 
och synergier, tydliggöra vilka resurser som krävs 
för att driva projektet och följa upp resultaten samt 
att anpassa och prioritera insatserna till det specifika 
projektet. 
Metoden har 17 övergripande målområden med 
kompletterande mål som alla bi¬drar till att nå öns-
kade effekter. Specifika mål inom projektet priorite-
ras enligt pyramiden (se nedan). Prioritering sker ut-
ifrån ekologisk, social och eko¬nomisk hållbarhet. 
 

I arbetet med utvecklingsplanen har metoden va-
rit ett stöd i kommunikationen mellan olika förvalt-
ningar kring på vilket sätt stadsdelarna ska utvecklas 
och exploateras på ett hållbart sätt. Metodens olika 
mål låg tidigt till grund för olika bedömningar kring 
vad som är viktigt att prioritera. Vissa delar av meto-
dens övergripande mål fick högre prioritet, som bo-
städer, arbete och skola. Hög prioritet är också de 
offentliga rummen och stråk. I förslaget lyfts dessa 
fram i olika strategier. Energieffektivitet, soloptime-
ring, trä och dagvattenhantering lyftes fram som fo-
kus och spetsområden.

Läs mer om metod för hållbar stadsutveckling här
 
Stadsläkning
Utvecklingsplanen är en del i stadsläkningsarbetet 
och utgår från stadsläkningens vision, mål och dess 
fyra strategier; Integration, Förtätning, Mångfald 
och Kvalitet.

Stadsläkning lyfts både fram i kommunens över-
siktsplan samt i kommunens utbyggnadsstrategi 
som viktig för att nå de uppställda mål kommunen 
har ställt när det gäller att skapa nya bostäder, skapa 

Figur 4. Pyramiden illustrerar hur de 17 målområ-
den för hållbar stadsutveckling fördelas efter vilka 
som ska utgöra grund, bas, fokus och spets. Ur 
Metod för hållbar stadsutveckling, Eskilstuna kom-
mun.  

Stadsläkning
Utvecklingsplanen är en del i stadsläkningsarbetet 
och utgår från stadsläkningens vision, mål och dess 
fyra strategier; Integration, Förtätning, Mångfald 
och Kvalitet.

Stadsläkning lyfts både fram i kommunens över-
siktsplan samt i kommunens utbyggnadsstrategi 
som viktig för att nå de uppställda mål kommunen 
har ställt när det gäller att skapa nya bostäder, skapa 
förutsättningar för fler företag att kunna etablera sig 
samt att nya jobb kan skapas.

 
Stadsläknings fyra strategier 

Integration
Vi skapar förbättrad tillgänglighet genom att kopp-
la samman och stärka förbindelserna mellan och 
inom stadsdelen med övriga Eskilstuna. Vi skapar 
fysiska strukturer som understödjer integration ge-
nom att överbrygga fysiska och mentala avstånd. 
Då skapas förutsättningar för människor att få till-
gång till stadens utbud och i större utsträckning 
mötas i vardagen. 

Förtätning 
Genom att öka mängden och variationen av bostä-
der genom förtätningar på lämpliga platser, skapas 
förutsättningar för hållbara transporter, ökat utbud 
av service, möten och ökad trygghet. 

Mångfald 
Vi skapar ett brett utbud av kvalitativa platser, rum 
och stråk och ökad diversitet i bostadsutbudet för 
att bidra till levande och attraktiva stadsdelar liksom 
ökad mångfald i grönstrukturen vilket skapar förut-
sättning för robusthet ur ekosystemperspektiv. 

Kvalitet
Genom att sträva efter hög kvalitet i tillskott och 
förändringar av bebyggelse och platser kan om-
rådets attraktivitet som helhet förbättras. Attraktivt 
utformade och trygga rum ger förutsättningar för 
naturliga möten i vardagen.
 

Mål 
Mål för stadsläkningsarbetet är att konkretisera och 
fördjupa ställningstaganden från översiktsplan 2030 
samt de mål som är fastslagna i utbyggnadsstrate-
gin. Detta ska göras genom att bidra till kommu-
nens tillväxttakt på 600 bostäder, 500 nya företag 
och 300 nya arbetstillfällen per år. 

Det vill vi göra genom att bygga en tätare, varie-
rad och mer sammanhållen stad i kollektivtrafiknära 
lägen. Det är en stad som nyttjar redan gjorda in-
vesteringar och minskar investeringar i helt ny infra-
struktur och som klarar balansen med grönytor och 
ökar den biologiska mångfalden. För att konkretise-
ra översiktsplanen och nå målen i utbyggnadsstra-
tegin analyserar vi förtätningspotential och begräs-
ningar med höjd exploateringsnivå 
och möjligheter för att koppla samman staden 
genom att stärka förbindelserna mellan centrum/ 
innerstaden och de prioriterade stadsdelarna Årby, 
Skiftinge, Lagersberg, Råbergstorp, Fröslunda och 
Skogsängen. 

• Inom stadsläkningsarbetet är ett antal effekt-
mål uppsatta som:

• Att långsiktigt höja livskvaliteten/välfärden i ett 
antal utpekade stadsdelar 

• Att minska boendesegregationen 
• Att vitalisera lokal service och ekonomi 
• Att skapa en bättre sammanhållen stad 
• Att uppfylla en del av stadens behov av ny-

byggnation av bostäder 
• Att bidra till att utveckla stadens hållbara trans-

porter 
• Att nyttja resurser effektivt och utveckla staden 

med god kommunalekonomi 
• Att öka mängden och variationen av ekosys-

temtjänster 
• Att uppnå hög grad av resiliens (klimatföränd-

ringar, teknisk sårbarhet, etc.) 
• Att skapa en högre grad av energi- och resurs-

effektivitet

Inledning

Metod

https://www.eskilstuna.se/kommun-och-politik/hallbar-utveckling-och-socialt-ansvarstagande/metod-for-hallbar-stadsutveckling.html
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Inledning

Demokrati & dialog

Att människor ska få möjlighet att bli involverade 
i stadsbyggnadsprocessen är viktigt för att stärka 
demokratin och för att nå en hållbar utveckling. 
Därför inleddes ett dialogarbete för att samla in 
kunskap om stadsdelarna på plats. Stadsbyggnads-
förvaltningen arbetade tillsammans med sex an-
ställda ungdomar bosatta i stadsdelarna där målet 
var att samla in kunskap om Lagersberg, Fröslunda 
och -Råbergstorp¬ inför det fortsatta arbetet med 
utvecklingsplanen. 

Dialogen skedde dels vid en fysisk plats i korsningen 
Tallåsvägen och Gillbergavägen där en mötesplats 
skapades med en dialogcontainer som hade gra-
tis wifi samt belysning dygnet runt. En beachvolly-
bollplan anlades för att testa nya former för dialog 
samtidigt som en investering skedde på en plats i 
området där många rör sig men lite händer. Denna 
har fortsättningsvis använts av skola och förskolor i 
området som en ny målpunkt.
 
Dialogprocess 
Dialogarbetet skedde även mobilt i stadsdelarna 
med intervjuer om offentliga rum. Ungdomarna 
genomförde 185 intervjuer utifrån en mall för ut-
värdering av offentliga rum som Gehl Arkitekter ta-
git fram (se intervjumall på nästa sida). 

Vid beachvollybollplanen fanns tjänstepersoner på 
plats dagtid under en månad för att svara på frågor 
och föra en öppen dialog kring hur stadsdelarna 
upplevs och bör utvecklas. Resultaten från denna 
dialog har sedan tagits vidare in i bearbetningen av 
utvecklingsplanen. Detta dialogarbete ska ses som 
ett startskott och många tillfällen till vidare dialog 
kommer att hållas beroende på vilken fas i utveck-
lingsplanens kommande etapper projektet befin-
ner sig i. 

Figur 5. Dialogplats – Container vid Fröslundaskolan. Bild från stadsbyggnadsförvaltningen, 
Eskilstuna kommun.

Figur 6. Dialogplats – beachvollybollplanen. Bild 
från stadsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna kom-
mun.



1918

2.
Nulägesanalys

Stadsdelarna Fröslunda, Lagersberg och Råbergs-
torp ligger strax sydväst om Eskilstuna Centrum. 
Stadsdelarna präglas av bebyggelse och de plane-
ringsideal som gällde under 50-,60- och 70-talen. 
Stadsdelarna ligger nära stora gröna rekreations-
områden som Kronskogen¬ och Vilsta¬ friluftsom-
råde. En utvecklingsplan för Vilsta friluftsområde hat 
tagits fram med fokus på tillgänglighet och attrakti-
vitet, vilket förbättrar möjligheterna till rekreation för 
Fröslunda, Råbergstorp och Lagersberg. ¬Kronsko-
gen¬ är en stor tillgång till natur med motionsspår 
och som kopplar an till många andra stadsdelar 
samt till Parken zoo. Eskilstunaån flyter förbi syd-
öst om stadsdelarna och på den östra sidan om ån 
finns en badplats, minigolf, hästar, skidbacke och 
mycket mer. 

Stadsdelarna angränsar i söder och sydöst till Vilsta 
industriområde som erbjuder många olika verksam-
heter och arbetsplatser. I södra delen ligger Lagers-
bergsskolan som många barn i området går i. I den 
sydvästra delen avområdetet  finns planens äldsta 
bebyggelse, Lagersbergs säteri, som kopplar an till 
områdets historia. Väster om planområdet ligger 
Stenby som domineras av villor och radhus men 
också bostadsrätter och hyresrätter. I öster utmed 
ån finns ett område inom Fröslunda med små villor. 

Nulägesanalys

Platsen idag
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Sett till utvecklingsplanens fördelning av byggrätter 
ligger tre femtedelar av dessa på Eskilstuna kom-
muns fastigheter. Kommunens fastighetsbolag 
innehar tolv procent av byggrätterna inom sitt mar-
kinnehav inklusive tomträtter. Victoria park är den 
tredje största innehavaren av nya byggrätter med 
6 procent. Den återstående femtedelen av bygg-
rätterna fördelas mellan tolv olika fastighetsägare. 
Stadsdelarna är uppskattade av boende.  
 

Det finns ett starkt lokalt engagemang som speglas 
i olika aktiviteter , bland annat stadsodling och an-
dra exempel på hur boende umgås och samverkar 
kring trivsel, traditioner, mat, kultur, trygghet och 
andlighet. Aktiviteter såsom musikarrangemang, 
nattvandring, barnaktiviteter, loppmarknader ar-
rangeras av lokala och kommunala aktörer under 
året 

Energi- och hållbarhetsprojekt har drivits mellan in-
tressenter och boende för att förbättra miljön och 
uppmuntra till hållbara livsstilar. Det finns en hög 
medvetenhet kring samhällets olika utmaningar 
bland de som bor i stadsdelarna idag, inte minst 
bland de unga som utgör en större andel än snittet 
för andra stadsdelar i Eskilstuna. Närheten till cen-
trum och till tågstationen, samt en väl utvecklad 
kollektivtrafik gör att området är strategiskt placerat 
för ny bebyggelse. 

Den fysiska strukturen
Nulägesanalysen fokuserar på den fysiska struktu-
ren och de värden och brister som finns i området 
idag. Den fysiska strukturen påverkar människors 
vardag, den kan exempelvis påverka förutsättning-
arna för att göra hållbara val i vardagen, leva häl-
sosamt, ingå i sociala nätverk, försörjning, hantera 
vardagspusslet, känna samhörighet och trygghet. 

Analysen av den fysiska strukturen kompletteras 
med demografiska förutsättningar i området och 
information om hur människor upplever områdets 
offentliga miljöer. De boendes upplevelse inhäm-
tades genom ett dialogarbete och intervjuer med 
människor i området. Tjänstepersoner som arbetar 
med stadsdelarna har också genom lokala stads-
delsnätverk, Fröet och LaRS, lyft fram olika nyckel-
frågor. 

En ekosystemtjänstanalys genomfördes under 2017 
där områdets ekosystemtjänster och ekologiska 
värden kartlades som finns i stadsdelarna. 

En kulturmiljöanalys har tagits fram i samband med 
detaljplanen för Lagmannen 1:3 i Råbergstorp, där 
stadsdelens sammanhängande gröna och bilfria 
gårdsstruktur samt dess säckgator lyfts fram som 
värdefulla miljöer från denna tids planeringsideal. 
I den del av det nya kulturmiljöprogrammet (antas 
under 2021) för Eskilstuna kommun som omfattar 
staden Eskilstuna lyfts stadsdelen Fröslunda och 
Lagersbergs säteri fram som särskilt intressanta ur 
kulturmiljöhänseende. Fröslunda för dess tidiga 
exempel på en så kallad ABC-stad (Arbete, Bostad, 
Centrum) och Lagersberg Säteri för den äldsta be-
byggelsen i området. 

Figur 7. Lagersbergs säteri. Bild från stadsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna kommun.

Figur 9. Bilder från stadsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna kommun.

Nulägesanalys

Figur 8. Värdefulla ekar vid Lagmansgatan. Bild från 
stadsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna kommun.
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Nulägesanalys

Service, arbetsplatser & målpunkter

Figur 10. Service, arbetsplatser och målpunkter. Karta producerad av stadsbyggnadsförvaltningen, 
Eskilstuna kommun.

Fördelar Utmaningar

Fröslunda centrum fungerar som en mötes-
plats med viktiga stadsrumskvaliteter.

Behov av fler verksamheter, caféer, restau-
ranger, butiker

Verksamheter som har en karaktär av mö-
tesplats, bland annat, exempelvis kyrkor och 
föreningar

Lagersbergs Säteri upplevs av invånarna som 
otillgängligt och ligger undanskymt.

Lagersberg Säteri utgör den äldsta bebyggels-
en i stadsdelen Lagersberg och är en kultur-
miljö med potential.

Behov av utökad kapacitet av förskolor i när-
heten av Fröslunda

Nära till Vilsta industriområde vilket är områ-
dets största arbetsplats

Figur 11. Idrott & rekreation. Karta producerad av stadsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna kommun.

Idrott & rekreation

Fördelar Utmaningar

En del idrottsplatser och ytor för sponta-
nidrott, utegym, lek m.m. i området.

Allmänhetens tillgång till idrottsplatser har 
devis begränsats då planer stängslats in och 
dedikerats för elitidrott. 

Starkt föreningsliv Otydliga entréer till de större rekreationsom-
rådena. 

18 lag spelar i områdets fotbollsplaner inom 
ett brett åldersspann

Minigolfbana på Sturehöjden övergiven och 
igenvuxen.

Otydligt hur man rör sig mellan olika områ-
den för idrott och rekreation.

Bortglömda och igenvuxna bollplaner finns 
på flera ställen
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Nulägesanalys

Grönstruktur & landskapsförhållanden

Fördelar Utmaningar

Stora gröna inslag ger området identitet och 
levererar många olika ekosystemtjänster.

Grönområden bitvis otillgängliga. 

Karaktärsstarkt landskap med relativt hög 
biologisk mångfald.

Vissa spridningssamband är svaga. 

Närhet till Naturreservatet Kronskogen Utmaningar med lokal dagvattenhantering.

Närhet till Vilsta friluftsområde

Starka kulturmiljövärden kopplade till natur-
värden.

Figur 12. Grönstruktur. Karta producerad av stadsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna kommun.

Lagersbergs säteri. fotograf Anna Götzlinger. Stadsantikvarie. Eskilstuna kommun

Tallar Domaregatan. Ekosystemtjänsanalysen. Lagersbergs säteri. fotograf Anna Götzlinger. Stadsantikvarie. 
Eskilstuna kommun

Skogsbacke. Ekosystemtjänstana-
lysen

Lagersbergs säteri. fotograf Anna Götzlinger. Stadsantikvarie. 
Eskilstuna kommun
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Gång & cykel

Figur 14. Gång- och cykelnät. Karta producerad av stadsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna kommun.

Fördelar Utmaningar

Omfattande utrymme för gång- och cykelnät 
som kopplar bostadsgårdar till överordnade 
stråk. 

Ej separerat mellan gång och cykel. 

Gent cykelnät som kopplar mot de centrala 
delarna.

Saknas ett prioriterat gångnät.

Underdimensionerat för cykeltrafik

Saknar nivåer i systemet som snabbcykelvä-
gar

Nulägesanalys

Bebyggelse och identitet

Figur 13. Bebyggelse och identitet. Karta producerad av stadsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna kommun.

Fördelar Utmaningar

Tydliga stadsdelar där boende identifierar sig 
med sitt område / sin gård.

Enhetliga områden kan uppfattas som mono-
tona och kan resultera i en svag identitet. 

Tydliga halvprivata gårdsrum som bör värnas 
och utvecklas.

Få tydligt definierade offentliga platser 

Fröslunda centrum har en stark identitet med 
höga kulturvärden. 

Bottenvåningar i befintlig bebyggelse är ofta 
slutna vilket kan skapa otrygghet.

Kulturmiljön vid Lagersbergs säteri är en de-
stination med stark identitet.

Utbredda offentliga och halvoffentliga rum 
som är svårnyttjade och delvis otrygga. 

Tillgång till föreningslokaler och andra typer 
av mötesplatser i bostadsområdena ger förut-
sättningar för ett rikt föreningsliv

Zonering av utemiljö saknas, privat utemiljö 
saknas i princip helt.

Stort antal rymliga hyresrätter gör att många 
barnfamiljer kan bo i området

Relativt låg täthet i området som helhet på-
verkar serviceunderlag.
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Biltrafik

Figur 16. Biltrafik. Karta producerad av stadsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna kommun.

Fördelar Utmaningar

Tydlig styrning till huvudvägnätet som tål 
höga flöden

Bildominerad trafikled med stor andel ge-
nomfartstrafik.

Höga hastigheter som skapar osäkerhet och 
otrygghet

Markparkering tar stora ytor i anspråk. 

Återvändsgator i bostadsområdena, otrygga 
baksidor.

Figur 15. Kollektivtrafik. Karta producerad av stadsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna kommun.

Nulägesanalys

Kollektivtrafik

Fördelar Utmaningar

Bra koppling med stadens mest trafikerade 
busslinjer

Bristande kapacitet vid busshållplatser med 
mest påstigande passagerare i området (Se 
bilaga 6, kollektivtrafikutredning)

Hög turtäthet på den mest centrala delen i 
området med två stomlinjebussar (1 & 2) som 
möts

Brist på cykelparkeringar vid busshållplatser

God upptagning för busshållplatser (korta 
avstånd från boende till hållplats)

Behov av ökad standard i busshållplatser. 
Saknas bland annat, väderskydd och infotav-
lor m.m

Bristande punktlighet av avgångar enligt 
tidtabellen



3130

Nulägesanalys

Offentliga rum och kvalitéer

En specifik metod framtagen av Gehl architetcs sammanställds här. Diagrammet visar vilka offentliga mö-
tesplatser som undersöktes genom uppsökande intervjuer och resultaten av hur människor 
upplever den offentliga miljön. Sammanlagt tillfrågades 185 personer
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Nulägesanalys

Platsens utmaningar
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Nulägesanalys

Platsens potential
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3.
 Utvecklings-

förslag
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Utvecklingsförslag

Framtidsbild 

Mångfald, kvalitet, integration och förtätning är 
stadsläkningens fyra strategier, dessa genomsyrar 
framtidsbilden för Fröslunda, Råbergstorp och La-
gersberg som syns nedan. Arkitekturen skapar sam-
mankopplade och integrerade stadsdelar där trygga 
mötesplatser och hållbart resande tar plats i stads-
rummet. Nya gröna kopplingar stärker tillgången till 
områdets befintliga parker och grönområden samt 
skapar nya ekosystemtjänster. Gaturum och grön-
struktur samverkar och bildar olika stadsrum som 
bjuder in till att upplevas i promenadtakt. 

Framtidsbild

Gemensam bild för områdets önskade framtida utveckling

Mål och strategier

Inriktning för fortsatt arbete

Genomförande

Tre mål med tillhörande strategier som presenterar försla-
gets tyngdpunkter och krafter för att nå önskad utveckling.

Temaområden:
• Strukturplan
• Bostäder, samhällsservice och verksamheter
• Social Hållbarhet
• Blå- och grönstruktur, rekreation och friluftsliv
• Mobilitet och hållbara resande
• Kulturmiljö

Exploateringskalkyl som underlättar processen framåt 

Utvecklingsförslagets struktur

Figur 17. Framtidsbild för Fröslunda, Råbergstorp och Lagersberg. White arkitekter.
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I arbetet med utvecklingsplanen har tre mål pekats ut 
för Fröslunda, Råbergstorp och Lagersberg. Dessa tre 
mål är Vi ses, Ännu Stoltare och Blågrön ryggrad. För 
varje mål har ett antal strategier pekats ut som viktiga 
för att uppnå målsättningarna.

Utvecklingsförslag

Mål och strategier 

Vi ses – Attraktiva och inkluderande mötesplatser
Vi ses handlar om att skapa sammanlän¬kade stads-
delar med överlappande funk¬tioner såsom grön 
infrastruktur, sociala stråk och hållbart resande. Ny 
bebyggelse fogas in på ett sätt som kompletterar 
den befintliga struktu¬ren. Stråk koncentreras och 
efterlängtade nya noder där människor från befintli-
ga och nya delar möts. 
 
Strategier
• Stadsdelarna länkas samman med komplette-

rande bebyggelse samt överlappande funktio-
ner såsom grön infrastruktur, sociala stråk och 
hållbart resande.

• Nya noder och stråk skapas som bjuder in till 
vistelse och rörelse där människor i alla åldrar 
möts.

• Nya och befintliga mötesplatser integreras med 
fler aktiviteter både utomhus och inomhus.

• Förutsättningar för ett starkt näringsliv skapas 
genom att koncentrera och länka samman oli-
ka verksamheter vid platser med störst flöden 
av människor.

• Ett inkluderande transportsystem säkerställs 
som underlättar för hållbart resande.

Ännu stoltare – livsmiljöer som stödjer vardags-
livet och skapar identitet
Ännu stoltare över min stadsdel och mina kvarter 
handlar om trygghet, identitet och kvalitet. I mötet 
mellan befintlig och ny bebyggelse, gaturum och 
grönstruktur bildas olika stadsrum. Blandningen ska-
par en kvalitativ, intressant och upplevelserik stads-
miljö. I den nya centrumpunkten finns identitets¬-
skapande arkitektur, aktiviteter och mötes¬platser 
som skapar en ny tyngdpunkt och ett ansikte för 
södra Eskilstuna. 
 
Strategier
• Stadsrummet skapar trygga och kvalitativa kvar-

ter där befintlig och ny bebyggelse samspelar 
och stärker områdets identitet.

• Förutsättningar för nyskapande arkitektur och 
miljöer skapas för att locka besökare från andra 
delar av kommunen och landet.

• Kulturella resurser tillgängliggörs i stadsdelarna 
och integreras i områdets centrumnoder.

• Upplevelserika mötesplatser skapas med hän-
syn till människors behov och till de naturvär-
den som finns i området.

• Ett bredare bostadsutbud möjliggörs i området 
genom livets alla skeden.

• Kvalitativa gatumiljöer skapas som stödjer allas 
behov av att förflytta sig i vardagen samtidigt 
som den bidrar till attraktiva stadsrum.

Blågrön ryggrad – En robust och hållbar struktur
Vår blågröna ryggrad, handlar om att arbeta med 
grönstrukturen och landska¬pet som värdeskapa-
re. I den befintliga grönstrukturen finns stora vär-
den som knyts ihop och görs mer tillgängliga. Det 
offentliga rummet planeras och gestaltas för att 
stadsdelen ska kunna ta emot stora regnmängder 
samtidigt som det blå och gröna ger unika stads-
kvaliteter.
 

Strategier
• De befintliga gröna värdena tillgängliggörs och 

sammankopplas med den nya fysiska struktu-
ren.

• Det offentliga rummet och gatumiljöerna pla-
neras och gestaltas för att kunna ta emot stora 
regnmängder samtidigt som den nya blå- och 
grönstrukturen ger unika stadskvaliteter för om-
rådet.

• Kultur och konstupplevelser kopplas ihop med 
den blågröna ryggraden och hjälper till att ska-
pa identitet, orientering och upplevelse
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Figur 18. Strukturplan för Fröslunda, Råbergstorp och Lagersberg. Ny bebyggelse är fet, befintlig bebyggelse är vit och samhällsservice är rosa. Illustration Tovatt Architects & Planners del av Sweco

Utvecklingsförslag

Strukturplan 
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Strukturplanen (Se Figur 18) har som utgångspunkt 
att bland annat komplettera bebyggelse på så sätt 
att människor ska kunna röra sig mer tryggt och 
tydligare mellan och inom stadsdelarna. Stadsdelar-
na byggs samman med hus, parker och gator som 
placeras på överblivna markområden, vägar samt 
park- och naturområden så att områdets invånare 
kommer närmare varandra. Den nya bebyggelse-
strukturen skapar fler mötesplatser och sociala stråk 
vilket kommer att resultera i fler möten mellan in-
vånarna i Fröslunda, Råbergstorp och Lagersberg.

Utvecklingsförslag

Vad är en strukturplan? 
En strukturplan är ett förslag för ett område 
eller en stadsdel som visar visionen i en håll-
bar stadsbyggnadsstruktur. Den har som upp-
gift att vara kvalitetssäkrande för det fortsatta 
arbetet genom att redovisa arkitekturens och 
stadsrummets kvaliteter kopplat till bostäder, 
parker, mötesplatser, naturvärden, bostadsgår-
dar, skolor och idrottsplatser. Den säkerställer 
att affärsverksamhet och bostäder planeras i 
synergi. Den lyfter tidigt olika knäckfrågor och 
förebygger dessa konflikter på ett övergripan-
de sätt.

Ett av huvudsyftena med stadsläkningen är att 
skapa sammankopplade och integrerade stads-
delar. Genom att planera nya bebyggelsekvarter 
med utgångspunkt i etablerade stråk kan befintli-
ga stadsdelar växa ihop samtidigt som stråken blir 
tryggare och mer befolkade. De nya byggnaderna 
kompletterar området på ett naturligt sätt med fler 
bostadstyper, mer service och attraktiva offentliga 
stadsrum.
 
Strukturplanen är ritad så att det skapas tydlighet 
mellan offentliga och privata platser. Detta ger sto-
ra vinster för en effektiv markanvändning men ger 
också en inbyggd upplevd trygghet i de nya områ-
dena. Fler passager skapas i det rörelsenät och mel-
lanrummen som finns mellan tydliga kvarter och 
målpunkter såsom torg och parker. Grönområden 
som bebyggs ersätts, förädlas och förstärks. Ande-
len park- och naturmark kommer fortfarande vara 
hög och kvalitativ även efter ny bebyggelse med 
upp till 8000 nya invånare.

Den nya bebyggelsen ingår i tydliga kvarter och 
kompletterar befintliga hus så att det även där ska-
pas tydligare kvarter. Inom kvarteren ges möjlighet 
för varierade husstorlekar och upplåtelseformer 
med privata bostadsgårdar. Genom tillskott förtätas 
befintlig bebyggelse av arkitektonisk kvalitet som 
skapar intressanta brytningar och möten till den be-
fintliga arkitekturen.

Att samla och koncentrera husen gör att befintliga 
platser stärks och nya platser bildas och blir små 
stadsdelscentrum och mötesplatser. Vägar blir ga-
tor som kantas av bebyggelse som skapar större 
trygghet och ett starkare stadsliv.

Hushöjderna och tätheten i området kommer att 
öka för att uppnå en befolkningsmängd i en nivå 
som ger möjlighet för både samhällsservice, kul-
turverksamheter och kommersiell service såsom 

kontor, caféer och apotek. Den nya bebyggelsen 
kommer på så sätt skilja sig från den befintliga be-
byggelsen genom att skapa flerfunktionella stads-
kvarter mer än endast bostadsområden.

En mänsklig skala där gatans bredd och husens 
höjd är väl avvägda eftersträvas så att ljus, ljud och 
klimataspekter samspelar till att bli välkomnande. 
God tillgång till dagsljus och energieffektivitet efter-
strävas i varje enskild fastighet och kvarter. Solceller 
kan generera mindre kostnader och överskottsel 
kan med fördel ledas ner till att lagras i elbilar och 
andra elfordon.

Det finns stora fördelar ur klimathänseende att 
bygga i trä. Det binder koldioxid och minskar kol-
dioxidutsläpp under byggtid. Eskilstuna Kommun-
fastigheter AB planerar att bygga fler trähus och ut-
vecklingsplanen är ett passande område att börja i.

Figur 19. Utvecklingsplanen – vy från Lagersbergs säteri.  Flygvy producerad av stadsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna kommun.
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Det nya torget
Det nya torget i korsningen mellan Fröslundavägen 
och Gillbergavägen kopplar samman Lagersberg 
och Råbergstorp och skapar samtidigt en gång-
fartsyta med prioritet för gående, cyklister och kol-
lektivtrafiken. Här finns bostäder, kultur, skola, kom-
mersiella lokaler och blir en naturlig mötesplats för 
området. (se Figur 23)

Torget ramas in med ny bebyggelse, två hus, ett läg-
re och ett hög för att förtydliga platsen och särskild 
markera platsen i Eskilstuna. Bägge torghusen visu-
aliseras som trähus som olika karaktärer med tydli-
ga trästrukturer och bottenvåningar. I direkt närhet 
till torget planeras två mobilitetshus och precis bak-
om husen ser man grönstråket titta fram. Bebyggel-
sens L-form ger en sydvästvänd platsbildning som 
ger fina solljusförhållanden under dagen, allt för att 
möjliggöra ett aktiv café- och torgliv. Mittemot tor-
get finns den mest centrala parken med ursprunlig 
skogskaraktär såsom stenblock, äldre tallar och ekar 
i överblickbar terräng. Parkdelen närmst torget hålls 
öppen och gestaltas med grönska som viktig inslag. 
Torget blir en naturlig mötesplats då ”allt” möts och 
finns i denna korsning.

Förutom torget så skapas två nya mindre omfat-
tande centrumnoder inom området (Se Figur 25), 
en vid korsningen Stenbygatan och Gillbergaleden 
samt en vid korsningen Råbergsparken och Gillber-
gavägen. Till dessa centrumnoder knyts så kallade 
mobilitetshus med effektiv bilparkering, cykelparke-
ring och service samt hållplatser för kollektivtrafik. 
Noderna blir en naturlig mötesplats på grund av 
dess funktioner för verksamheter, samhällsservice 
samt samlingspunkt för gator och rörelsestråk.

Figur 20. Områdets framtida viktigaste torg. 

Illustration Tovatt Architects & Planners/Sweco
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Det gröna parkstråket 
Det centrala nya parkstråket ger en grön koppling 
och naturlig mötesplats. Parkstråket sträcker sig 
från Fröslundaskolan ner till Lagersbergs säteri och 
skapar ett rekreativt socialt stråk genom stora delar 
av planområdet. Inom parkstråket föreslås en park 
vid Fröslundaskolan, en ny placering för Fröslunda 
IP, en allaktivitetspark samt en rekreativ park vid La-
gersbergs säteri (se Figur 34)

Längs hela parkstråket sträcker sig ett gestaltat dag-
vattenstråk ner till parken vid säteriet med syftet att 
omhänderta det lokala dagvattnet och bidra till den 
rekreativa funktion som parkstråket utgör. Mellan 
Parken och bostäderna byggs ett gång- och cykel-
stråk som samsa med en infartsmöjlighet till bostä-
dernas gårdar och entréer.  

Figur 21. Det gröna parkstråket – en viktig blågrön 
ryggrad genom stadsdelarna. 
Bild Tovatt Architects & Planners del av Sweco
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Den nya platsbildningen i korsningen mellan Tallås-
vägen och Gillbergavägen kopplar samman Frö-
slunda och Råbergstorp. Platsen blir en viktig nod 
för kollektivtrafik, handel, rekreation och idrott, det 
resulterar i viktiga målpunkter för området vilket 
bjuder till trivsel och fler möten mellan människor. 
Huvudgatan som löper längs sträckan Gillberga-
vägen, Fröslundavägen och Gilbergaleden kopplar 
samman områdets funktioner och blir en livsnerv. 
Mångfunktionalitet och gestaltning bidrar till att 
samspelet mellan hållbart resande, mötesplatser, 
handel, kulturverksamheter, dagvattenhantering 
och ekosystemtjänster skapar en hel ny upplevel-
se för människor och stödjer deras vardag. Bilder 
visar hur det nya parken vid Tallåsplan förskolan blir 
ett med gatan samt skapar ett lågfartsområde där 
gående prioriteras. Byggnaderna i olika skalor och 
uttryck ramar in, förtydligar och stödjer platsen.  

Figur 22. Huvudgatan vid den nya platsbildningen 
vid Råbergsparken och Gillbergagatan.
Bild Tovatt Architects & Planners del av Sweco
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Bostäder | bebyggelsetyper och upplåtelseformer
De framtida stadsdelarna behöver ha en god bland-
ning av bebyggelsetyper och upplåtelseformer (se 
Figur 25). På så sätt skapas förutsättningar för att 
områdets invånare på sikt speglar kommunen som 
helhet. Utvecklingsplanen syftar till att minska so-
ciala klyftor genom att skapa förutsättningar för 
jämlikhet, social sammanhållning och integration, i 
synnerhet för rätten till en god boendestandard och 
att kunna göra en bostadskarriär. 

Inom området bör olika ekonomiska verktyg och 
pilotprojekt provas för att säkerställa att en socialt 
hållbar bostadsmarknad uppnås. Eskilstuna Kom-
munfastigheters projekt Tuna BRF syftar till att göra 
det lättare för de som aldrig har ägt en lägenhet ti-
digare att komma in på bostadsmarknaden genom 
en lägre kontantinsats.

I bebyggelsen syns detta genom nya boendefor-
mer som bokaler, etagelägenheter, flerbostads-
hus, radhus med privat tomt samt friliggande villor. 
Sär-skilda boendeformer, till exempel vård- och 
omsorgsboenden och bostäder med särskild servi-
ce, ska så långt som möjligt integreras i den övriga 
bebyggelsen.

Utvecklingsförslag

Utvecklingsförslag för bostäder, 
samhällsservice och verksamheter

Figur 24. Utvecklingsplanen – Vy från Eskilstunaån västerut. Planerad bebyggelse vid Sturehöjden i för-
grunden och i horisonten  syns den nya planerade bebyggelsen i Fröslunda, Råbergstorp och Lagersberg. 
Flygvy producerad av stadsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna kommun.

Samhällsservice
Det är viktigt att samhällsservice planeras in i ett ti-
digt skede och i ett hel¬hetsperspektiv så att rätt 
plats och tillräckligt stor yta kan avsättas i sam-
band med kommande detaljplaneläggning. Möj-
ligheterna till mångfunktionalitet, samordning och 
samnyttjande ska eftersträvas för effektiv använd-
ning av ytor och lokaler. Samhällsservice ska lokali-
seras nära bostaden eller vara tillgängligt med cykel 
och kollektivtrafik.

Utbyggnaden av området kommer över tid att ge-
nerera mellan 515 till 960 förskolebarn, ett genom-
snittligt tillskott på 750 barn.

Vid Lagersbergs säteri längs Borgmästaregatan pla-
neras en kombinerad förskola och ett äldreboende 
för att samnyttja lokaler. Fröslundavägens förskola 

flyttas och byggs om vid Tallåsvägen, Fogdegatans 
förskola byggs om och vid Stenbygatan byggs en 
ny förskola (se Figur 30).

Utbyggnaden av området kommer över tid att ge-
nerera mellan 880 och 1300 barn i grundskoleål-
der, ett genomsnittligt tillskott på 1100 barn.

Lagersbergsskolan byggs om till en nyare och mo-
dernare skola med en fullstor idrottshall och får en 
ny fasad ut mot huvudgatan och därmed en mer 
skyddad skolgård. Fröslundaskolan byggs på sikt 
till med mer yta och friyta för att klara av framti-
da behov av elever. I planområdets västra del längs 
Gillbergaleden reserveras mark för en framtida 
grundskola och idrottshall för att på lång sikt möta 
framtidens behov av fler barn och unga i området.

Figur 25. Förskola i trä. Råå, Helsingborg. Dorte Mandrup arkitekter.

Bokal = Kombination av bostad och lokal 
avsedd för att samma person ska kunna 
både bo och arbeta inom en byggnad el-
ler i två sammanbyggda byggnader. Direkt 
förbindelse bör finnas mellan bostaden 
och lokalen. Från Möjligheter att etablera 
bokaler – Boverket, rapport 2015

https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2015/mojligheter-att-etablera-bokaler.pdf
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Verksamheter och aktiva bottenvåningar 
Stadsutvecklingen av området ska skapa förutsätt-
ningar för goda försörjningsvillkor för att möjliggöra 
en god livskvalitet, trygghet och social sammanhåll-
ning. För att främja kreativa kulturella näringar och 
andra privata näringsverksamheter bör det finnas 
en variation av prisnivå för offentliga lokaler.

På grund av planområdets stora geografiska områ-
de och är det viktigt att handel och service sam-
las i ett antal starka noder. Blandningen av handel, 
verksamheter och samhällsfunktioner vid dessa no-
der skapar synergieffekter och livskvalitet för boen-
de, företagare och besökande. En flexibilitet finns 
i användningen av områdets verksamhetslokaler, 
utefter framtida behov och efterfrågan kan funktio-
nerna variera för att exempelvis ge mer plats till fler 
kultur- och fritidsaktiviteter (se figur 27). 

Lokaler i bottenvåningar vid och emellan planens 
centrumnoder samt en omställning av befintliga 
bottenvåningar skapar en förutsättning till prisvär-

da lokaler för entreprenörer och därmed bättre 
försörjningsmöjligheter i området. Bottenvåningar 
aktiveras utåt till det offentliga rummet genom att 
huvudentréerna vänds mot gatan för att skapa stör-
re möjligheter för möten (se Figur 22).

Utmed Fröslundavägen skapas verksamheter i form 
av kontor och lätt industri vilket ger förutsättningar 
för uppstartsverksamheter och entreprenörer som 
behöver billiga och smarta lokaler. Dessa byggna-
der skapar en mjuk övergång mellan bostadsbebyg-
gelse och Vilsta industriområde.

Figur 22. Det nya torget

Figur 26. Potential för verksamheter och flexibla bottenvåningar inom området.
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REKOMMENDATIONER BOTTENVÅNINGAR

Mataffär samt eventuell mindre verk-

samheter inom dagligvaror. Även andra 

lokaler t.ex hantverkare/kontor. Eta-

bleringen är helt beroende av en stor 

mataffär

Stadsdelens viktigaste plats, med po-

tential för olika typer av kommersiell 

service och kultur. Här kan också gärna 

offentlig service som vård, arbetsför-

medling etc samlas. 

Mataffär samt eventuell mindre verk-

samheter inom dagligvaror. Även andra 

lokaler t.ex hantverkare/kontor. Eta-

bleringen är helt beroende av en stor 

mataffär

A-L ÄGE 

Här finns potential för kommersiella verksamheter med stort behov av 

höga flöden: dagligvaror, resturanger och kommersiell service som frisö-

rer, kemtvätt etcetera. Publika verksamheter inom kultur som bibliotek, 

gallerier och scener passar också här. 

B-L ÄGE 

Här finns viss potential för kommersiella verksamheter som dagligvaror, 

kommersiell service och kommersiell service. Men för att skapa aktiva 

bottenvåningar längs hela fasaden behöver dessa verksamheter blan-

das upp med verksameter med en viss publik karaktär, till exempel lo-

kaler för hantverkare, mindre kontor, co-working-ytor eller förenings-

lokaler. 

C-L ÄGE 

Här bidrar aktiva bottenvåningar till stadsliv samtidigt som verksam-

heterna kan dra nytta av förbipasserande. Dock är flödena lägre och 

potentialen för publika lokaler sämre. Här finns istället potential för lo-

kaler för till exmpel hantverkare, mindre kontor, co-working-ytor eller 

föreningslokaler. 

D-L ÄGE 

HÄr är flödena lägre, samtidigt som bottenvåningarna ändå ligger längs 

viktiga stadsrum som skulle gynnas av aktiva bottenvåningar. Här bör 

detaljplan och utformning möjliggöra för lokaler, men bottenvåningarna 

kan användas för bostäder. 

E-L ÄGE

Här är potentialen för lokaler liten och bottenvåningarna kan användas 

för bostäder. För att bottenvåningarna ska bidra till en attraktiv stads-

miljö kan de i lugnare lägen (streckade linjer i kartan) med fördel utfor-

mas med egen entré till bostäderna och en liten förträdgård på cirka 1 

meter.

Figur 27. Potential för verksamheter och flexibla bottenvåningar inom området. Stadsrumsanalys av Spacescape 2021.

Karta - rekommendationer för placering av 
verksamheter på bottenvåningar
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Bostads- och bebyggelsepotential 
Det totala antalet bostäder som möjliggörs inom 
planområdet är 3800 bostäder varav cirka 340 är 
bostäder som planeras för inom redan pågående 
detaljplaner. Antalet småhus, radhus och friliggande 
villor, är cirka 200. Inom den föreslagna bebyggel-
sestrukturen finns det en flexibilitet att inkludera en 
större andel småhus ifall marknadskrafterna pekar i 
den riktningen. Vid en ökning av andelen småhus 
är det viktigt att vara medveten om att antalet fler-
bostadshus minskar snabbt då småhus kräver stör-
re markytor samt minskar antal boende i området. 
Detta kan i sin tur leda till ett minskat underlag för 
service och handel. Själva karaktären av planområ-
det och tätheten med dess stadsbyggnadskvaliteter 
kommer också att förändras vid ökning av andelen 
småhus.

Ytan för verksamheter (kontor, handel, lätt industri 
m.m.) är ca 35 000 m² (bruttoarea, BTA) vilket till-
sammans med nya arbetstillfällen inom samhälls-
service ger en potential till cirka 1750 nya arbets-
tillfällen. 

Storleken för flerbostadshus är beräknad på 85 m² 
per bostad. En mindre yta per bostad är valt för att 
spegla en förändrad standard inom byggbranschen.  
 

Antal kvadratmeter per bostadstyp:
• Lägenheter i flerfamiljshus   85 kvm BTA/st
• Radhus     175 kvm BTA/st
• Friliggande villor    240 kvm BTA/st
• Mobilitetshus   27 kvm/P-plats

Pågående projekt
 
Fröslunda centrum
Under 2021 beräknas region Sörmlands nya Famil-
jecentral att öppna i Fröslunda. Familjecentralen 
kommer bestå av fyra ben; mödravård, barnhälso-
vård, öppen förskola samt socialtjänst.

Engelska skolan, IES, flyttar samman sin verksam-
het i Eskilstuna till skolan i Fröslunda och i samband 
med det genomförs en utbyggnation. Skolan be-
räknas starta 2022 och en mer sammanhållen och 
tryggare miljö för alla elever skapas. Utbyggnaden 
av skolan kommer att samla cirka 1 200 elever. Ut-
över grundskola och fritids kommer även skolan att 
erbjuda förskoleklass. Lokalerna ska kompletteras 
med en nybyggd idrottshall och skolgård som in-
bjuder till aktivitet för alla åldrar.

Detaljplan Lagmannen 2 och 3 - Råbergstorp 
Syftet med detaljplanen är att pröva förtätning av 
bostäder samt förskola på befintliga fastigheter. Syf-
tet är också att stärka befintliga ekosystemtjänster 
inom området genom att bevara befintliga ek- och 
tallmiljöer som ska bidra till reglering av vattenflö-
den, temperatur och rening av luft. De ska också 
stärka bostadsområdets identitet och bidra till att 
skapa en attraktiv boendemiljö. Planerat antal bo-
städer är 150 lägenheter samt en förskola.
Planförslaget har varit utställd för samråd somma-
ren 2019 och för granskning i januari 2020. Planen 
beräknas att antas under 2021.

Detaljplan Lagersberg 1:12 - Stenby
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för upp-
förande av 180 lägenheter i flerbostadshus i upp till 
sex våningar. Detaljplanen ska även pröva möjlighe-
ten för äldrevård inom planområdet.
Planen har varit ute på samråd under hösten 2020 
och beräknas antas under 2021.

Figur 29. Utvecklingsplanen – vy från pågående detaljplan i Stenby mot Eskilstunaån söderut i horisonten. 
Flygvy producerad av stadsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna kommun.

Utvecklingsförslag

Figur 28. Cirkeldiagrammet redovisar den procentuella fördelningen av den totala brut-
toarean (BTA) på 482 637 m² fördelat på bostäder, verksamheter, mobilitet och skolor.

 
 Bebyggelsetyp Bruttoarea m² (BTA) 

Bostäder 

Flerbostadshus 256 477 
Pågående detaljplaner 29 255 
Radhus 28 933 
Friliggande villor 7 182 
Potentiella bostäder 
Sturehöjden 8 641 
Äldreboende 6 364 

Verksamheter 
Kontor, handel, möteslokaler, 
lätt industri m.m. 35 078 
Kulturverksamheter 2 413 
Religiös verksamhet 3 971 

Mobilitet Mobilitetshus 63 040 

Skola Grundskola 33 239 
Förskola 8 043 

Total bebyggelseyta för utvecklingsplan 482 637 
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Inriktning för fortsatt arbete

Bostäder 
• Den nya bebyggelsen bidrar till ett mer varierat 

bostadsutbud i området och förbättrar möjlig-
heten till en bostad och att göra bostadskarriär. 
Detta möjliggörs genom att planen inkluderar 
en varierande bebyggelse och lägenhetsstorle-
kar samt blandade upplåtelseformer. 

• Den nya bebyggelsen inkluderar hyresrätter, 
bostadsrätter och äganderätter i form av fler-
bostadshus, radhus och småhus ända ner på 
kvartersnivå.

• Inom området bör olika ekonomiska verktyg 
och pilotprojekt provas för att säkerställa att en 
socialt hållbar bostadsmarknad uppnås likt Es-
kilstuna Kommunfastigheter projekt, Tuna BRF, 
vilket gör det enklare för boende att komma in 
på bostadsmarknaden, tack vare en lägre kon-
tantinsats.

• Utformningen av bottenvåningarna möjliggör 
att olika typer av verksamheter eller bostäder 
kan ta plats.

• Inom området är markanvändning för blandad 
bebyggelse och bostäder av strategisk vikt för 
att nå de uppsatta målen (se Figur 25)

• Arkitektur och stadsbyggnad
• En god arkitektur och gestaltad livsmiljö ska-

pas som gynnar välbefinnande för människor. 
Befintlig bebyggelse förtätas genom tillskott av 
en variationsrik bebyggelse med arkitektonisk 
kvalitet.

• Den nya bebyggelsen ingår i tydliga kvarter och 
kompletterar den befintliga strukturen så att det 
även där skapas tydligare kvarter. Inom kvar-
teren ges möjlighet för varierade husstorlekar 
och upplåtelseformer.

• En tydlighet mellan offentliga och privata plat-
ser ska upprätthållas. 

• Diffusa ytor, ”mellanrum”, som idag upplevs 
otrygga och svåranvända definieras med hjälp 
av ny bebyggelse och förtydligas som offentli-
ga, halvoffentliga eller halvprivata rum.

• En mänsklig skala där gatans bredd och husens 
höjd är väl avvägda eftersträvas för att minimera 
buller och optimera ljusinsläpp i bostäder, bo-
stadsgårdar och det offentliga rummet. 

• Den nya bebyggelsen ska kompletteras på så 
sätt att människor ska kunna röra sig mer tryggt 
och tydligare mellan och inom stadsdelarna.

• Goda gestaltade livsmiljöer skapas inom områ-
det där trygghet, säkerhet och det sociala sam-
spelet beaktas. 

• Stadsrummet ska utformas så att kvarteren blir 
trygga och kvalitativa där befintlig och ny be-
byggelse samspelar och stärker områdets iden-
titet.

Torg och centrumnoder
• Det nya torget med dess centrala placering 

kopplar samman Lagersberg och Råbergstorp 
och blir planområdets viktigaste mötesplats. 
Platsen förstärks av karaktärsfull bebyggelse i 
hållbara material och energieffektiva lösningar.

• Förutom torget skapas två nya centrumnoder 
inom området. En vid korsningen Stenbyga-
tan och Gillbergaleden samt en vid korsningen 
Råbergsparken och Gillbergavägen. Noderna 
blir en naturlig mötesplats på grund av dess 
funktioner för verksamheter, samhällsservice 
samt samlingspunkt för gator och rörelsestråk 
(se Figur 25).

 
Ekologisk hållbarhet
• Inom området ska dialog med exploatörer hål-

las för att främja klimatvänliga byggmaterial.
• En god tillgång till dagsljus och energieffektivi-

tet eftersträvas i varje enskilt kvarter. 
• Gröna terrasser, tak och väggar är möjligt att 

prioritera i området med hänsyn till mikroklimat 
och väderstreck. 

Samhällsservice
• Förskole- och skolbyggnader planeras med till-

räckliga och kvalitativa ytor för lek- och utevis-
telse vilka ska kunna samnyttjas utanför skoltid. 

• Lagersbergsskolan byggs om tillsammans med 
en ny fullstor idrottshall. Friytan utvecklas intill 
den nya idrottsplatsen i Lagersberg vars om-
klädningsrum och fotbollsplan bör samnyttjas 
med skolan. 

• Fröslundaskolan byggs på sikt till med mer yta 
och friyta.

• I planområdets västra del längs Gillbergaleden 
reserveras mark för en framtida grundskola och 
idrottshall för att på lång sikt möta framtidens 
behov av fler barn och unga i området.

• Intill den nya parken vid Lagersbergs säteri längs 
Borgmästaregatan planeras det för en kombi-
nerad förskola och äldreboende.

• Fröslundavägens förskola flyttas och byggs om 
vid Tallåsvägen i direkt koppling till det nya grö-
na parkstråket. Fogdegatans förskola byggs om 
och en ny förskola byggs vid Stenbygatan mitt-
emot den upprustade parken vid äldreboendet.

• I höghuset kring det nya torget planeras det för-
utom bostäder, handel och kontor för kultur-
verksamheter och utbildningslokaler. Ett fram-
tida behov för en ny vårdcentral ska utredas i 
detaljplaneskedet. 

• Verksamheter
• Verksamhetslokaler bör koncentreras i så stor 

grad som möjligt vid de områden som identi-
fierats i den genomförda stadsrumsanalysen (se 
Figur 21). Placeringen av verksamheter vid det 
nya torget i korsningen mellan Gillbergavägen 
och Fröslundavägen är det mest gynnsamma 
läget och bör prioriteras under de första åren av 
utvecklingsplanens genomförande.

• På grund av planområdets stora geografiska 
område och är det viktigt att handel och ser-
vice och verksamheter samlas i ett antal starka 
noder. 

• Lokaler i bottenvåningar vid och emellan pla-
nens centrumnoder samt en omställning av be-
fintliga bottenvåningar skapar en förutsättning 
till prisvärda lokaler för entreprenörer och där-
med bättre försörjningsmöjligheter i området.

• Verksamhetslokaler placeras vid centrala plat-
ser inom området med god tillgång till hållbart 
resande och attraktiva offentliga platser (se Fi-
gur 25).

• För att främja kreativa kulturella näringar och 
andra privata näringsverksamheter bör det fin-
nas en variation av prisnivå för offentliga lokaler.

• Vid Fröslundavägen skapas fler arbetsplatser 
mitt emot Vilsta industriområde i form av han-
del, kontor och lätt industri. En förbättrad kopp-
ling till Vilsta är viktig för att stödja entreprenör-
skap i stadsdelarna.

• Konceptet bokaler, en kombination av bostad 
och lokal avsedd för att samma person ska kun-
na både bo och arbeta inom en byggnad, bör 
utredas i detaljplaneskedet.

Utvecklingsförslag
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Figur 30. Temakarta för bostäder, samhällsservice och verksamheter
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Utvecklingsförslag

Social hållbarhet handlar om att bevara sådant som 
anses vara av befintligt värde (så som hälsa, lokal 
identitet, kultur, historia) och att utveckla de värden 
som anses behövas mer av i samhället (så som ut-
bildning, jobb, kvalitativa mötesplatser eller social 
sammanhållning).

Det finns tre grundaspekter som den fysiska plane-
ringen kopplar an till när det gäller social hållbarhet; 
Att säkerställa en jämlik tillgång till boende, service, 
rekreation och arbete. Att skapa tillit och samman-
hållning genom delaktighet, mötesplatser och stråk. 
Att skapa inbjudande miljöer med trygghet i fokus.

Utvecklingsförslag

Utvecklingsförslag för social hållbarhet

Utvecklingsförslaget syftar till att genom en god 
planering beakta alla dimensioner som beskrivs 
ovan utifrån Fröslunda, Råbergstorp och Lagers-
bergs identifierade potentialer och utmaningar. 
Processen har tagit vara på olika former av dialog 
med allmänheten, föreningar, näringsliv och alla 
andra aktörer som är verksamma i området och vil-
kas synpunkter och inspel speglas i formuleringarna 
som presenteras här.

Figur 31. Utvecklingsplanen – vy från öster över den nya planerade bebyggelsen i Fröslunda, Råbergstorp och Lagersberg. I förgrunden syns det nya gröna parkstråket. Flygvy producerad av stadsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna kommun. 

Mötesplatser och sociala stråk
Utvecklingsförslaget utvecklar de befintliga mötes-
platserna inom området samtidigt som nya skapas. 
Mellan de nya och gamla mötesplatserna skapas 
nya sociala rörelsestråk för möten och rekreation. 
I de nya lokalerna för verksamheter, i synnerhet 
kopplat till torgen, finns förutsättningar för möte-
slokaler och föreningsliv (se Figur 34). 

Aktivitet, rörelse, lek och rekreation stärks genom 
tillgängliga och behovsanpassade idrottsplatser 
och idrottshallar. Den nya idrottsplatsen som er-
sätter Fröslunda IP samt den nya idrottsplatsen vid 
Lagersbergsskolan utformas för att fylla flera fören-

ingars behov och även för att kunna användas av 
skolor under hela året. Idrottsplatserna bör vidga sin 
målgrupp genom aktiviteter som lockar fler unga 
tjejer och äldre(se Figur 34) . Idrottsplatserna bör 
också kombineras med fler aktiviteter för rekreation 
och lek för att skapa synergier mellan mötesplat-
serna och en stärkt trygghet genom att locka en 
bredare målgrupp. 

Intill den nya placeringen av Fröslunda IP planeras 
en allaktivitetspark, i exemplet nedan ses hur flera 
aktiviteter kan kombineras med en idrottsplats och 
på så vis locka en större målgrupp.
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Utvecklingsförslag

Ett tryggt och attraktivt offentligt rum
Det offentliga utrymmet utformas så att boende, 
verksamma och besökare upplever en trygg och 
välkomnande livsmiljö oavsett tid på dygnet. Ett hel-
hetsgrepp tas kring belysning för att säkerställa att 
samtliga offentliga ytor har likformigt god belysning, 
både i den befintliga och den nya bebyggelsen. 

Gatumiljön ska vara av en mänsklig skala och upp-
muntra vistelse. Tillgång till blandade funktioner 
och samhällsservice skapar tillsammans med goda 
ytor för gående, möblering och grönska en trivsam 
och trygg mötesplats. Stadsrummet ska utformas så 
att kvarteren blir trygga och kvalitativa där befintlig 
och ny bebyggelse samspelar och stärker områdets 
identitet. De hållbara transportmedlen trafiksepare-
ras och ges stort utrymme samt utformas med god 
belysning och överblickbarhet för att stärka både 
upplevd och reell trafiksäkerhet.

Figur 33. Lysande cykelbana i Lidszbark Warminski, 
Polen. Bilder från Bloomberg CityLab av Strabag.

Demokratiskt deltagande och medskapande dialog
Boende och verksamma, oavsett kön, etnisk eller 
religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, ålder och 
socioekonomisk status ska ha möjlighet att vara 
delaktiga och ha inflytande i frågor kring det egna 
vistelseområdet. Detta är viktigt för att stärka demo-
kratin och för att nå en hållbar utveckling av sam-
hället. Kommande gestaltning av offentliga platser 
ska säkerställa en inkluderande och demokratisk 
process med avseende på barn och ungas perspek-
tiv, jämställdhet och jämlikhet.

För att kunna arbeta effektivt med social hållbarhet 
på lokal nivå krävs att invånarna involveras i dialog 
och att de ges möjlighet till medskapande och infly-
tande över stadens utveckling. 

Figur 32. I samband med dialogarbetet år 2018 anlades en beachvolleybollplan för att skapa en mötesplats 
kring dialogarbetet som också tillförde något nytt till stadsdelarna.

Barn och unga
I samband med framtagandet av utvecklingsplanen 
har det förts dialog med barn och unga inom om-
rådet på olika sätt. Både i samband med intervju-
erna på plats men också i de båda grundskolorna 
inom området i samband med ett examensarbete 
på stadsbyggnadsförvaltningen. I samband med de 
workshops som har hållits inom ramen för social 
hållbarhet har barnens perspektiv beaktats inom de 
befintliga och nya föreslagna offentliga platserna. 
De nya skolorna är placerade med hänsyn till håll-
bart resande, god friyta samt tillgång till parker och 
grönområden. I det fortsatta arbetet med pilotpro-
jektet för Sturehöjden kommer dialog att föras med 
barn och unga i området. Projektet är en lågt häng-
ande frukt där barn och unga kan se resultat snabbt.

Inriktning för fortsatt arbete
Social hållbarhet är ett brett begrepp och genom-
syrar därför utvecklingsförslagets samtliga fem te-
maområden. Därför återfinns inriktningar kopplat 
till social hållbarhet i inriktning för fortsatt arbete i; 
Bostäder, samhällsservice och verksamheter, Mo-
bilitet och hållbart resande, Blå- och grönstruktur, 
rekreation och friluftsliv samt i Kulturmiljö. 

Mötesplatser och offentliga miljöer
• Nya mötesplatser säkerställs genom den nya fy-

siska strukturen och en kombination av aktivite-
ter på dessa mötesplatser attraherar en bredare 
målgrupp och därmed en tryggare plats under 
fler timmar på dygnet. 

• Sturehöjden kommer att utvecklas som en park 
och få en allaktivitetsyta mot den engelska sko-
lan. 

• Den nya parken vid Svarvargatan, blir tillsam-
mans med Lagersbergs säteri, hjärtat i ett om-
råde för rekreation och kulturmiljö. 

• Vid äldreboendet längs Gillbergaleden rustas 
den befintliga parken upp och blir en plats för 
möten över generationsgränser. 

• Den befintliga idrottsplatsen i Fröslunda får en 
ny placering inom parkstråket samt nytt om-
klädningsrum.  Vid Lagersbergsskolan byggs en 
ny huvudfotbollsplan för området med konst-
gräs, läktare och belysning samt ett nytt om-
klädningsrum (se Figur 39).

• Inom området skapas platser för pedagogik 
och undervisning i samband med de plat-
ser som har koppling till kulturmiljö, natur-
värden och historia. Exempelvis Kronskogen, 
Fröslunda centrum och Lagersbergs säteri. 

Demokratisk delaktighet och social sammanhållning
• Kommande gestaltning av offentliga mötesplat-

ser tar stöd i en inkluderande och demokratisk 
process med avseende på barn och ungas per-
spektiv, jämställdhet och jämlikhet.

• Områdets offentliga platser bör utformas med 
olika verktyg för demokratisk delaktighet. Ex-
empelvis medskapande dialog, pilotprojekt, en-
käter och intervjuer. 

• I det nya lokalerna som skapas vid områdets 
mötesplatser är det viktigt att offentliga lokaler 
finns tillgängliga.

Barn och unga under 18 år utgör en femtedel av Sveriges befolkning. De har 
inte rösträtt, inte körkort och är beroende av vuxnas engagemang och arbe-
te för att deras livsvillkor ska bli så bra som möjligt. Hur vi planerar, utformar 
och förvaltar den byggda miljön har stor betydelse för barns och ungas livs-
miljöer. Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag i Sverige. 
Det ökar behovet av fokus på arbetet med barns rättigheter i fysisk planering 
och stadsutveckling. Barnkonventionen i fysisk planering och stadsutveckling 
– Kartläggning och analys

http://Kartläggning och analys https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2020/barnkonventionen-i-fysisk-planering-och-stadsutveckling.pdf
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Utvecklingsförslag

Skapa plats för sociala aktiviteter och sammanhang
De sociala strukturerna i Fröslunda, Råbergstorp 
och Lagersberg stärks genom att bredda möjlighe-
terna som stödjer människans kultur- och fritids-
intressen samt inkluderar individens frihet att välja 
utifrån sina egna förutsättningar. 

Genom en workshop och utvecklingsplanens ana-
lyser illustreras vilka platser och stråk i området som 
används och kan användas i framtiden i olika socia-
la sammanhäng, både inomhus och utomhus.

De utpekade sociala strukturerna i området (se Fi-
gur 34) kan också användas som utgångspunkt 
för utveckling och tillgångsanalyser, argument för 
skydd av värdefulla platser, prioritering av skötsel 
och investeringar, redskap för vidare planering. 

Figur 34. Temakarta för sociala aktiviteter inom planområdet Karta producerad av stadsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna kommun.

Lek • Lekplatser för små barn, äldre 
barn, tonåringar, funktions-
hindrade,

• Pedagogiska lekplatser
• Inbjudande och trygga gatu-

miljöer anpassade för barn
• Gröna stråk, skolgårdar, pulka, 

fritidsgård, spontanlek, fler-
funktionella lekmiljöer

• Sällskapslek, boule, kubb, 
brännboll, utomhusschack

Motion och 
idrott

• Utegym, idrottshallar, stråk, 
fotbollsplaner, gåfotboll, 
basketplan, volleybollplan, 
skridskobana

Promenad 
och vila

• Gröna stråk, gatumiljöer, 
naturreservat, andra gröna 
områden, tysta och lugna 
område

Naturupp-
levelse och 
utblick

• Naturreservat, stråk, andra 
gröna områden, utsikter, 
öppenhet, luft

Odling • Odla, pyssla med grönt, kolo-
niträdgård

Evenemang • Fröslunda torg, nya torget, 
inomhusscen, utomhusscen, 
konsert, marknad, föreställ-
ningar, demonstration, lokaler 
att hyra, samlingshus, fören-
ingar

Konsumtion • Handelsplats, affärer, restau-
ranger, kaféer, tjänster

Kulturhistoria • Berättelser, Lagersbergs 
säteriet, fornlämningar, pe-
dagogiska utomhusmiljöer, 
offentlig konst

Mötesplats • Folkliv, umgås, titta på 
människor, träffas, Fröslunda 
centrum, nya torget, gatu-
miljöer, fotbollsarena, parker, 
lokaler på bottenvåningar, 
co-workingspaces, förenings-
lokaler, Fröet, Träffpunkten, 
Sturehöjden, bibliotek, lokaler 
för läsning, läxa, plats för 
kommunal samhällsservice

Definition av kategorier för sociala värden (se Figur 34):
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Utvecklingsförslag

Utvecklingsförslag för grön- och 
blåstruktur, rekreation och friluftsliv

Befintliga parker och naturområden i Fröslunda, 
Råbergstorp och Lagersberg är en stor kvalitet för 
området att värna och utveckla. Gröna kopplingar 
mellan dessa ytor möjliggör en grön infrastruktur – 
som är en förutsättning för många olika ekosystem-
tjänster (se Figur 36).

Under arbetets gång har målbilden av en Blågrön 
ryggrad varit ett viktigt koncept, vilket nu har ut-
vecklats ytterligare inom utvecklingsplanen. Dia-
logarbete i området har visat betydelsen av gröna 
mötesplatser som är inkluderande och som riktar 
sig till olika målgrupper. Naturbackarna i de befint-
liga parkerna behöver kompletteras med ytor för fri 
lek och sport och olika funktioner.

Blågrön ryggrad innebär inte bara att satsa på hu-
vudgatan som ett prioriterat grönt stråk som kny-
ter ihop de olika delarna av området och ger nya 
kvalitéer. Ryggraden är ett förhållningssätt som ge-
nomsyrar hela förslaget. Det är fokus på både gröna 
gaturum, det nya gröna parkstråket med aktiviteter 
och lek i fokus som leder till en större rekreationsy-
ta vid Lagersberg och stärkta kopplingar till Lagers-
bergs säteri och Kronskogen (se Figur 39).

En spridningskorridor binder samman två olika natur-
områden och möjliggör en spridning av arter däremel-
lan. Vilka arter som kan spridas beror på vilken typ av 
naturområden som ska bindas samman och hur korrido-
ren utformas. Kvaliteten i utformningen är mycket viktig 
för att få en effektiv korridor som kan fungera som sprid-
ningslänk. Från Grönplan – Eskilstuna kommun

Figur 36. Naturvärdesinventering och spridningskorridorer. Karta producerad av stadsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna kommun.

Figur 35. Lagersbergs säteri. Bild från stadsbygg-
nadsförvaltningen, Eskilstuna kommun.
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De befintliga och de nya kompletterande gröna 
ytorna ska bidra till olika ekosystemtjänster. Ekosys-
temtjänsterna är mycket viktiga för oss människor. 
De bidrar till ett behagligare klimat, tar hand om ne-
derbörd och ger oss ökad livskvalitet. De kan också 
ha en stor betydelse för vår hälsa, till exempel har 
naturljud som fågelsång och träd som blåser i vin-
den visat sig reducera stress och öka välbefinnan-
det hos människor. 

Att tidigt i genomförandefasen satsa på gröna mö-
tesplatser, exempelvis en temalekplats , kommer 
att bjuda in till besök från inte bara de närmast bo-
ende utan också till rörelser mellan olika områden. 

Att satsa på utvecklingen av offentliga platser inom 
området har varit ett tydligt fokus under arbetet 
med utvecklingsplanen. Det är betydelsefullt både 
att värna befintlig grönstruktur och att satsa på det 
nya som finns i strukturplanen (se Figur 47). 

Stadsodling är också en aktivitet som har stor po-
tential att bidra till en mångfald av värden inom 
utvecklingsområdet och som kommunen enligt 
grönplanen ska medverka mer aktivt till och stöd-
ja (se Figur 44). Det kan fungera som en uppstart 
till en utveckling av en grönyta eller för att etablera 
en ny mötesplats inom området och är ett relativt 
snabbt sätt att skapa en förändring.

Utvecklingsförslag

Figur 40. Omkringliggande naturvärden vid Lagers-
bergs säteri. Bild från stadsbyggnadsförvaltningen, 
Eskilstuna kommun.

Inriktning för fortsatt arbete

Sociala värden i blå- och grönstrukturen
• Sammanhängande rekreativa stråk blir ett av 

områdets viktiga huvuddrag och knyter an till 
de förstärkta entréerna till Kronskogen och La-
gersbergs säteri (se Figur 44).

• Utvecklingsplanen kopplar samman och till-
gängliggör områden med värde för det rörliga 
friluftslivet bland annat genom förbättrad till-
gänglighet till Lagersbergs säteri och Kronsko-
gen-Stenby ängs naturreservat. Kopplingarna 
till Skjulsta och Vilsta är också av strategisk vikt.  

• Utforma inbjudande entréer till naturreservaten 
och andra friluftsområden med syfte att locka 
till ökad vistelse och besök i områdena.

• Befintliga grönytor kompletteras med nya kva-
litéer som höjer de sociala värdena, exempel-
vis genom skapandet av nya mötesplatser och 
att utveckla grönytornas utformning samt den 
upplevda tryggheten (se Figur 39).

• I det nya parkstråket parallellt med huvudgatan 
ligger fokus på vistelsevärden och aktiviteter för 
människor samtidigt som stråket får en viktig 
funktion för dagvattenhantering. 

• Skolor och förskolor placeras i direkt anslutning 
till naturområden för att lättare kunna ta del av 
de ekosystemtjänster som naturområdena ger.

• Kultur och konstupplevelser kopplas ihop med 
den blågröna ryggraden och hjälper till att både 
skapa identitet, orientering och upplevelse (se 
Figur 44).

• I utvecklingen av de nya grönytorna ska både 
lokalt förankrade konstnärer, kulturutövare och 
boende engageras och få vara med att påverka 
utformningen av de kulturella och sociala vär-
dena i de nya parkerna. 

• Möjligheten till stadsodling stärks för de boende 
i området på både stadsdels- och kvartersnivå 
genom exempelvis pallkragar, koloniträdgårdar 
och hälsoträdgårdar. 

• Vid det nya torget blir Råbergsparken ett vik-
tigt inslag av natur. Ytan som ansluter till torget 
ska programmeras och förses med belysning, 
möblering, stigar och andra element som sä-
kerställer en trivsam och trygg upplevelse. Be-
byggelsen som planeras i anslutning till parken 
är avgörande för att säkerställa platsens attrak-
tivitet.

Figur 37. Skiss av en ny park vid Lagersbergs säteri. Bild Tovatt Archtects & Planners del av Sweco

Figur 39. Referensbild lek.Figur 38. Athletics Exploratorium - Odense. Keingart. Läs mer här.

http://här.https://keingart.com/portfolio/athletics-exploratorium/
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Ekologiska värden i blå – och grönstrukturen
• Vid utformning av torg, gator och stråk utgör 

grönska ett viktigt inslag och bidrar med eko-
systemtjänster trivsel och bullerskydd.

• Huvudgatan ska vara ett viktigt grönt stråk och 
bidra med ekosystemtjänster för dagvatten (se 
Figur 39). 

• Befintliga naturbackar ska vara en identitet för 
stadsdelarna och undantas från framtida be-
byggelse. 

• Befintliga naturbackar ska förvaltas så att deras 
naturvärden ökar. 

• I samband med byggnation tas stor hänsyn till 
de befintliga naturvärdena som t.ex. värdefulla 
träd. De befintliga naturvärdena är kartlagda i 
den utförda ekosystemtjänstanalysen.

• De utpekade ekologiska spridningskorridorerna 
värnas och stärks (se Figur 30).

• I utveckling av nya stråk och parker väljs arter 
som stärker befintliga ekosystem och som bi-
drar till ekosystemtjänster.

• I området för utvecklingsplanen så är det fram-
för allt sambandet mellan olika tallmiljöer och 
ädel-lövträdsmiljöer som behöver stärkas. I 
spridningskorridoren ska det finnas en variation 
av träd, buskar och markvegetation. 

• En skötselplan ska tas fram för miljöerna i anslut-
ning till Lagersbergs säteri och hela det stads-
nära värdeområde som säteriet ingår i, som en 
åtgärd i grönplanen.

Utvecklingsförslag

Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som ekosystemen ger männ-
iskan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Begreppet används för att 
skapa förståelse för att människors överlevnad och välmående är beroende av 
de tjänster som ekosystemen ger. Ekosystemtjänster synliggör vårt beroende 

av fungerande ekosystem.  Från Naturskyddsföreningen

Figur 41. Utvecklingsplanen – vy från Lagersbergs säteri.  Flygvy producerad av stadsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna kommun.

http://Från Naturskyddsföreningen
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Dagvattensystem och skyfallshantering
Planering av framtida dagvatten- och skyfallshan-
tering för utvecklingsplanen har utförts i linje med 
Eskilstuna kommuns Dagvattenplan och Dagvat-
tenpolicy med ett förvaltningsövergripande arbe-
te. Förslaget landar i ett robust, långsiktigt hållbart 
dagvatten- och skyfallssystem med hänsyn till på-
gående klimatförändring. Vid förtätning av befintliga 
bostadsområden ställs höga krav vid planeringsar-
betet. En av utmaningarna i området är att ta hand 
om befintliga flöden från uppströms liggande om-
råden samtidigt som andelen hårdgjord yta ökar. 
En framgång har varit att i ett tidigt skede utreda 
flödesvägar och avsätta nödvändiga ytor för dag-
vatten- och skyfallshantering i strategiska stråk, och 
på så sätt säkerställa att vattnet leds på ett kontrol-
lerat sätt mot recipienten, utan att möjligheterna att 
uppnå recipientens miljökvalitetsnormer påverkas 
negativt. 

Målbilden är multifunktionella dagvatten- och sky-
fallsanläggningar som kan nyttjas för flera ändamål. 
Anläggningarna ska rena och fördröja dagvattnet 
samtidigt som de verkar för att även minimera ris-
ken för skador på allmänna och enskilda intressen 
till följd av kraftiga regn och skyfall i ett förändrat 
klimat.

Det har utförts en dagvatten- och skyfallsutredning 
(se bilaga 1) som pekar ut områden och lågstråk 
som är reserverade för skyfalls- och dagvattenhan-
tering inom utvecklingsplanen, dessa är viktiga för 
att helhetslösningen ska fungera. Samtliga åtgärder 
som föreslås för dagvatten- och skyfallshantering 
kommer att hantera såväl den nya bebyggelsens 
ökade flöden och föroreningar, som dagvatten från 
befintlig bebyggelse. Detta innebär att även det be-
fintliga dagvattensystemet förbättras.

Från planområdet avleds dagvatten i ledningar i fem 
riktningar, varav en mynnar ut direkt i Eskilstunaån 
och tre mynnar ut i Borsöknabäcken som i sin tur 
mynnar ut i Eskilstunaån. I öster sker avvattningen 
till kombinerat nät som leds till avloppsreningsverk 
innan utsläpp i Eskilstunaån. En skyfallskartering 
från 2018 visar att det redan idag finns risker för 
översvämning i flera delar av planområdet. Utan åt-
gärder kan det skapa problem om bebyggelse dels 
planeras i låglänta områden och dels på grönområ-
den och naturmark, vilket ökar flödena. I dagvatten 
och skyfallsutredningen som genomförts för områ-
det redovisas resultatet från översiktliga beräkningar 
för hur stora utjämningsvolymer som krävs för att 
inte situationen ska förvärras. Förslag till nya sky-
fallsvägar har tagits fram för att bebyggelse inte ska 
riskera att ta skada vid skyfall. 

Utvecklingsförslag

Figur 43. Dagvattenlösning.

Figur 44. Vid den nya parken intill Lagersbergs säteri skapas en kombinerad dagvatten- 
och skyfallsanläggning.

Figur 42. Sektion av parkgata intill parkstråk
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Dagvatten- och skyfallshantering
• I kommande arbete finns behov av att i ett tidigt 

skede planera in huvudstråken för skyfallshan-
tering. 

• I fortsatt planering finns behov av att anlägga 
nya diken genom höjdsättning av vägar samt-
skapande av sekundära avrinningsvägar vid ex-
trema regn. 

• För de områden där bebyggelse är planerad i 
befintliga lågpunkter är det viktigt att anordna 
de kompensationsvolymer som framgår av ut-
redningen. 

• Till följd av exploateringen samt kraftigare regn 
med ändrat klimat beräknas de dimensioneran-
de flödena att öka med planerad markanvänd-
ning. 

• För att förebygga risken för framtida översväm-
ningar behöver huvudstråken för avvattning att 
anläggas i rätt följd för ett fungerande system. 
Sammanställningen av beräknade utjämnings-
volymer som behövs för att inte flödena inte 
ska öka, som återfinns i utredningen, ska ligga 
till grund för fortsatt arbete. 

• En kombinerad dagvatten- och skyfallsdamm 
har föreslagits i sydvästra delen av området. 
Dammens renande effekt beräknas vara tillräck-
lig för att belastningen från anslutna områden 
inte ska öka. 

• Tillsammans med föreslaget dagvattenstråk 
enligt utformningsalternativ 2 ( se Figur 43)be-
räknas volymen vara tillräcklig för att utjämna 
flöden från anslutna områden. 

Utvecklingsförslag

I områdets centrala del planeras tät bebyggelse i 
låglänta områden och därför har utredningen inne-
fattat att på övergripande nivå även redovisa framti-
da dagvattenhantering för detta område.

Inom planområdets sydvästra del kommer en kom-
binerad dagvatten/skyfallsanläggning att integreras 
i ett parkområde för att fungera som en reningsan-
läggning för dagvatten, magasin vid ett skyfall och 
ett grönområde med en tillgänglig vattenådra som 
berikar bebyggelsemiljön med avseende på este-
tiska upplevelser, rekreation, lek, naturvärden och 
biologisk mångfald. 

I planområdets mittersta del kommer en skyfallsan-
läggning att vid torrväder fungera som en bollplan 
och vid extrema regn fungera som ett tillfälligt ma-
gasin.

Figur 45. Åtgärdsförslag för dagvatten- och skyfallshantering. Ur dagvatten- och skyfallsutredning för 
utvecklingsplan av WRS 2021.

För att sammanlänka avrinningsvägen mellan 
damm och bollplan ska gröna stråk anläggas. Grön-
stråken utformas för att kunna hantera större vo-
lymer vatten vid skyfall, men målbilden är att även 
att anläggningarna utformas för att hantera mindre 
regn så att dagvattenstråket konstant ska ha synligt 
vattnet.

Längs med huvudgatan kommer det finnas utrym-
me att i en kombinerad lösning hantera dagvatten 
från vägområdet men även från fastighetsmark. 
Denna lösning kommer att bidra till grönare och 
attraktivare stadsmiljö. 

I det fortsatta detaljplanearbetet är förslaget att ar-
beta vidare med att säkerställa gröna lösningar även 
inom kvarteren. Innergårdar kan genom höjdsätt-
ning nyttjas till fördröjning av dagvatten. Om det är 
brist på utrymme kan även takytor nyttjas för dag-
vattenhantering.
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Figur 46. Gestaltat dagvattenstråk längs det gröna parkstråket med syftet att omhänderta 
det lokala dagvattnet. 
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Figur 46. Temakarta för grön- och blåstruktur.

Figur 47. Temakarta för grön- och blåstruktur. Karta producerad 
av stadsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna kommun.
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I utvecklingen av området ges mobiliteten rätt för-
utsättningar för såväl de nya stadsdelsområdena 
som för staden i stort. Alla transportslag ska inom 
området garanteras en god tillgänglighet. Kollektiv- 
och cykeltrafik är yteffektiva och kapacitetsstarka 
transportslag och utgör grunden för transportsys-
temet (se Figur 30). 

Genom ett tydligt fokus på hållbara resor (gång-, 
cykel- och kollektivtrafik) skapas en blandning av 
färdmedel vilket ökar områdets attraktivitet. Yteffek-
tiva lösningar för mobilitet och infrastruktur hjälper 
och understödjer också övriga stadsutvecklingsmål. 
Stråken för de olika transportslagen är tydliga och 
gena och därigenom skapas en god tidskvot och 
genhet gentemot bilen. Gångtrafiken görs attraktiv 
genom att den i hög grad är tydligt separerad från 
andra trafikslag och därigenom ger möjligheter till 
möten och vistelse. 

Gaturummet ska vara mångfunktionellt, det innebär 
att dess funktioner inte är enbart för rörlig trafik utan 
ska även fungera för ekosystemtjänster och dagvat-
tenhantering. För att kunna inrymma de anspråk 
och funktioner som krävs reserveras en tillräcklig yta 
i gaturummet, särskilt inom huvudgatunätet, detta 
behöver kompletteras med tydlig gestaltning och 
utformning för att överbrygga en eventuell barriär-
effekt i gatumiljön. Exempel är tydliga passager över 
gatan, torgbildningar och lågfartsområden och god 
ljusgestaltning, till exempel vid hållplatslägen och 
olika noder för att skapa ett levande gaturum 
 
Figur 27. Huvudgatan vid den nya platsbildningen 
vid Råbergsparken och Gillbergagatan. (utkast, slut-
produkt levereras inför utskick till SBN den 12 maj)
Längs huvudgatan skapas ett större huvudcykel-
stråk, en snabbcykelväg, för att dels fånga upp cy-
kelbehovet från de nya bostäderna men också för 
att knyta samman det stora stråket mellan Borsökna 
och Centrum. Då kollektivtrafiken utgörs av två av 
stadens mest trafikerade busslinjer förläggs den till 
prioriterade körfält inom huvudgatan, vilka också 
kan nyttjas av utryckningstrafik och annan priorite-
rad delad mobilitet såsom taxi och färdtjänst. För 
biltrafiken ligger grunden kvar i det vägnät som re-
dan finns i området och biltrafiken kommer fortsatt 
att färdas längs huvudgatan. Angöringsvägarna som 
kopplar an till de nya föreslagna kvarteren komplet-
terar behoven för biltrafikssystemet.

Utvecklingsförslag

Utvecklingsförslag för mobilitet och 
hållbart resande

Mobilitet handlar om människors möjlighet 
att transportera sig själva och gods till de plat-
ser de vill nå. Det ska kunna ske så effektivt, 
snabbt, säkert och miljövänligt som möjligt.
Boverket. Från Resurseffektiv transport och 
mobilitet i Sverige – IVA, Kungliga Ingengörs-
Vetenskaps Akademien

Vad är en mångfunktionell gata?
Till stadsgator räknas gator där det idag finns gles bebyggelse utmed vägen och som 
är kantad med gräsytor oftast med begränsat rekreationsvärde. Ny bebyggelse in-
till dessa gator ger ett mer stadslikt utseende och en funktion med både trafik och 
stadsliv. Stadsgatan definieras bland annat som ett attraktivt offentligt rum med en 
framkomlig och säker stadstrafik med gång, cykel och bil samt där utrymme kan pri-
oriteras för kollektivtrafik vid behov.  Funktioner: 

• Teknisk funktion – teknisk infrastruktur, fördelning av ytor för olika trafikslag, be-
lysning m.m.

• Social funktion – genom att skapa mötesplatser och/eller integration mellan med 
olika identitet och struktur

• Ekonomisk funktion – möjlighet för bostadsbebyggelse eller förutsättningar för 
annan bebyggelse samt genom att skapa platser för handel och service 

• Ekologisk funktion – inslag av stadsgrönska, möjlighet till klimatanpassning eller 
genom andra ekosystemtjänster

• 
Från Mångfunktionella gator – Boverket, rapport 2019

Parkering och mobilitetshus
En viktig lösning för det totala parkeringsbehovet av 
olika transportmedel är mobilitetshus, vilket är par-
keringsgarage för såväl bilar som cyklar men som 
främjar bilpooler och delningslösningar. Viktigt är 
att mobilitetshusen lokaliseras på strategiska plat-
ser så att så stor del av bostadsutbudet, framför allt 
nyproduktion men även befintliga bostäder (Se Fi-
gur 30).. Inriktningen för gångavstånd som beskrivs 
i Eskilstunas P-strategi gäller i förslaget., ”…accep-
tabelt gångavstånd till bilparkering I samband med 
ny exploatering eller ersättning av parkering som 
byggs bort bör gångavståndet från bilparkering till 
målpunkt maximalt vara:

Besökare, upp till 200 meter
Pendlarparkerare, upp till 400 meter
Boende, upp till 600 meter
Arbetspendlare, upp till 800 meter” (Eskilstuna kom-
mun p-tal, 2018)   

I strukturplanen tillgodoses avståndet till mobilitets-
hus för boende redan inom en intervall från 200 
meter till 500 meter (Se figur 53).

Mobilietshus är ett effektivt verktyg för att skapa 
mer bilfria miljöer runt bostadskvateren och där-
med mindre buller samt en ökad upplevd trygghet. 

Figur 48. Huvudgatan vid den nya platsbildningen vid Råbergsparken och Gillbergagatan.

Figur 49. Referensbild mobilitetshus. Från Stock-
holm växer, Stockholms stad.

I Eskilstuna ska vi sträva efter att samnyttja parkering 
i så stor utsträckning som möjligt inom tätorten. 
Samnyttjande innebär att parkeringarna ska kunna 
användas av vem som helst oavsett ärendetyp. Ju 
mer centralt läge desto viktigare med samnyttjan-
de. I centrum bör egna dedikerade parkeringsplat-
ser undvikas i största möjliga mån. 

När det gäller cykelns infra¬struktur läggs stor vikt 
vid säkra, trygga och funk¬tionella cykelparkeringar 
som också motsvarar framtidens behov av fler cy-
keltyper och även fler typer av el-cyklar och platser 
för reparation.

https://www.iva.se/globalassets/bilder/projekt/resurseffektivitet-och-cirkular-ekonomi/201911-iva-rece-branschrapport-mobilitet-r.pdf
https://www.iva.se/globalassets/bilder/projekt/resurseffektivitet-och-cirkular-ekonomi/201911-iva-rece-branschrapport-mobilitet-r.pdf
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2019/mangfunktionella-gator.pdf
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Tillgång till hållbart, inkluderande och 
trafiksäkert resande
Utvecklingsplanen ska skapa förutsättningar för 
människors goda hälsa och välbefinnande genom 
att göra det lättare för individen att göra hälsosam-
ma val, att ha tillgång till ytor för rekreation och ges 
demokratiska rättigheter.

De boende inom området ska ha tillgång till ett håll-
bart, inkluderande och trafiksäkert resande. Gång- 
och cykelvägar ska vara gena och stråken mellan 
målpunkter ska upplevas som säkra och attraktiva. 
Transportsystemet ska vara trafiksäkert, i synnerhet 
för oskyddade trafikanter då dessa är överrepresen-
terade i olycksstatistiken. Trafikslagen är separerade 
med olika material och övergångar är hastighets-
säkrade. Busshållplatser inom området ligger nära 
viktiga målpunkter som mötesplatser och områden 
för rekreation. Gång- och cykelstråk till skolor och 
förskolor ska vara och upplevas som trafiksäkra. 

Mobilitet och rörelsestråk
• Huvudgatan som innefattar Gillbergavägen, 

Fröslundavägen och Gillbergaleden omvandlas 
till en mångfunktionell gata där alla trafikslag får 
en anpassad funktionsyta som gynnar staden 
samt områdets transportsystem i sin helhet (se 
Figur 54). 

• Huvudgatan som innefattar Gillbergavägen, 
Fröslundavägen och Gillbergaleden svarar mot 
översiktsplanens intentioner som ett utpekat 
huvudstråk för grön infrastruktur, kollektivtrafik 
och cykel.

• Områdets huvudgator och huvudstråk gestaltas 
med grönytor för att rama in och skapa trivse-
lytor mellan de olika trafikslagen. Gestaltningen 
prioriteras så att vistelseytor samt noder, pas-
sager och hållplatslägen framträder tydligt (se 
Figur 52). 

• Standarden för de hållbara transportslagen pla-
neras så att en god kvalitet och funktion upp-
fylls, exempelvis tillräckliga ytor, god sikt och 
vägvisning.

• Det gröna parkstråket förses med en gångyta 
tillsammans med en cykelyta i anslutning till 
stråket för att säkerställa att de gående får en 
lugn och trivsam upplevelse.
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Utvecklingsförslag

• Grundhastigheter för huvudvägnätet är 40 km/
tim och 30 km/tim för lokalvägnätet. Inslag av 
samspelsytor, lågfartszoner och gångfartsom-
råden kan förekomma på alla vägtyper.

• I kommande arbete med planering och pro-
jektering av huvudgatan ska korsningstätheten 
utredas vidare med hänsyn till den genomförda 
stadsrumsanalysen. Analysen bör kompletteras 
med andra viktiga aspekter som flödesberäk-
ningar, viktiga målpunkter i området och place-
ring av busshållplatser.

• För att göra skolvägar säkra dimensioneras 
dessa så att det finns gott om utrymme för 
oskyddade trafikanter samt att passager hastig-
hetssäkras till 30 km/tim. 

• Befintliga och nya planerade skolor och för-
skolor utformar hämta- och lämnaplatser med 
hänsyn till trafiksäkerhet kring skolorna och 
platserna placeras på ett sådant avstånd att 
också hållbara färdsätt prioriteras. 

• Utryckningstrafiken utnyttjar kollektivtrafikkör-
fälten för god framkomlighet.

• Gillbergavägen väster om Lagersbergskolan be-
håller sin karaktär av bussgata och kompletteras 

Figur 50. Sektion av huvudgatan
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Figur 51. Sektion av lokalgata (Färdig skiss levereras inför utskick till SBN den 12 maj

med grönytor samt gång- och cykelvägar för 
att säkerställa god tillgänglighet till den nya be-
byggelsen.

• Fröslundavägen förbättras med separera-
de och större ytor för gång- och cykeltra-
fik. Tillräcklig med yta reserveras för att möj-
liggöra en prioriterad busstrafik i framtiden. 

Torg och centrumnoder 
• Vid det nya torget vid Lagersberg och Råbergs-

torp skapas en gångfartsyta med prioritet för 
gående, cyklister och kollektivtrafiken med syf-
te att skapa ett tryggt och trafiksäkert torg som 
uppmuntrar till vistelse. I närheten av torget 
planeras ett mobilitetshus för att samla behovet 
av flera transportslag och uppmuntra till kombi-
nationsresor. 

• Till de två nya centrumnoderna knyts så kall-
lade mobilitetshubbar med effektiv bilparkering, 
cykelparkering och service samt hållplatser för 
kollektivtrafik. Vid dessa noder korsar gående 
och cyklister med förtur framför motorfordon-
strafiken likt MDH-platsen (se Figur 30).
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Gång- och cykeltrafik
• Över huvudvägnätet anläggs både cykelö-

verfarter och övergångsställen. Dessa är has-
tighetssäkrade till 30 km/tim och anläggs där 
gång- och cykelstråk skapar tydliga anspråk på 
att korsa gatan. 

• Över lokalvägnätet kan det finnas både över-
gångsställen och cykelöverfarter men även 
gångpassager och cykelpassager. Över lokalvä-
gnätet bör framför allt gående i hög utsträck-
ning kunna korsa gatan där de vill och passager 
anläggs där det behövs för att förtydliga för alla 
trafikanter att där finns ett större anspråk att 
korsa bilisternas körbana. 

• Gång- och cykeltunnlarna under nuvarande 
huvudgata ersätts med passager och hastig-
hetssäkrade övergångsställen.

• Gångstråk dimensioneras och utformas så att 
funktionshindrades behov tillgodoses, men 
även så att utrymme för att stanna och mötas 
finns. Gångstråken ska i så stor grad som möj-
ligt separeras från cykeltrafik. 

Parkering och mobilitetshus
• Cykelparkering i området sker på fastighets-

mark och ska utformas med hög kvalitet. Före-
trädelsevis i cykelrum och där det sker utomhus 
ska de vara väderskyddade med ramlåsbarhet. 

• Bilparkering sker i huvudsak i mobilitetshus, 
strategiskt lokaliserade så att avståndet till nya 
fastigheter är inom ett acceptabelt avstånd en-
ligt Eskilstuna kommuns parkeringsstrategi (se 
Figur 30). 

• Parkering för rörelsehindrade anläggs på fastig-
hetsmark och korttidsangöring/parkering prö-
vas vid behov. I övrigt hålls parkering på gatan 
nere. Mobilitetshusen planeras för en stor andel 
elbilar och förbereds för att kunna förses med 
fler laddplatser vid behov.

• Parkeringsbehovet för området ska baseras på 
Eskilstunas flexibla parkeringstal, läs mer i Par-
keringstal för ett Eskilstuna i förändring. Detta 
gäller bland annat för avstånd till parkering, par-
keringstal, samnyttjande och flexibilitet samt 
olika parkeringsstandarder både för bil och cy-
kel.

Figur 52. Förslag för utveckling av kollektivtrafiken. Karta producerad av stadsbyggnadsförvaltningen, 
Eskilstuna kommun.

Utvecklingsförslag

• Cykelvägnätet kopplas ihop till ett gent och 
sammanhängande nät där det är enkelt att ta 
sig till de större stråken som samlar upp cyklis-
ter som färdas mellan stadsdelarna. Standarden 
på cykelnätet är väl anpassat även för framtida 
ökade cykelflöden (se Figur 30)

• Punktbelysning utanför gång- och cykelstråk 
kompletterar belysning längs stråk för att få bort 
kontraster mellan upplyst och väldigt mörkt.

• 
Kollektivtrafik
• Kollektivtrafiken prioriteras på huvudstråken ge-

nom egna körfält och i mer lokala stråk prio-
riteras den genom hållplatsutformning såsom 
stopphållplats eller klackhållplats (se Figur 29).
Huvudgatan är utformad på ett sådant sätt att 
det finns utrymme om behov finns i framtiden 
att förvandla de prioriterade busskörfälten till 
spårvagnstrafik och tillhörande infrastruktur.

• Busshållplatser inom området ligger nära vikti-
ga målpunkter som mötesplatser och områden 
för rekreation (se Figur 29).

Figur 53. Avstånd från mobilitetshus. karta producerad av stadsbyggnadsförvaltningen, 
Eskilstuna kommun

https://www.eskilstuna.se/download/18.4c73ddc2178d03ec33760c/1618473781741/Parkeringstal f%C3%B6r ett Eskilstuna i f%C3%B6r%C3%A4ndring.pdf
https://www.eskilstuna.se/download/18.4c73ddc2178d03ec33760c/1618473781741/Parkeringstal f%C3%B6r ett Eskilstuna i f%C3%B6r%C3%A4ndring.pdf
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Figur 54. Temakarta för mobilitet och hållbart resande. Karta producerad av 
stadsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna kommun.
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Utvecklingsförslag

Utvecklingsförslag för kulturmiljö

Kulturmiljön, det vill säga de aspekter av landskapet 
som berättar om platsens historia och människor-
na som vistas och har vistats där, kan bidra positivt 
till människors välbefinnande. Bevarande och stär-
kande av byggnader, lämningar, platser och andra 
delar av kulturmiljön som anses vara värdefulla, så 
kallade kulturvärden, kan exempelvis bidra till högre 
tillit och utveckling av gemensamma normer, samt 
till att sociala relationer uppstår och stärks. 

I Översiktsplanen beaktas kulturmiljö i den fysiska 
dimensionen, riksintressen samt regional och kom-
munaltintresse utpekade områden betraktas och 
ges möjligheter för bevarandet men också utveck-
ling. Detta blir en viktig utgångspunkt för stadens 

framtida kulturhistoriska miljöer. Inom utvecklings-
planens avgränsning pekas ut Fröslunda, Myrtorp 
och Lagersbergs säteriet som värdefulla kulturmil-
jöer av kommunalt intresse (se Figur 51), samtidigt 
som området Lagersberg och Råbergstorp ligger 
i direkt avslutning till en del områden av regionalt 
och statligt intresse. (se karta XX)

Kulturmiljön är intimt kopplat till landskapet och 
landskapsvärden, dess karaktär och ursprung be-
skrivs i kulturmiljöprogrammet där området Frö-
slunda, Råbergstorp och Lagersberg placeras i ka-
raktärlandskapet som kallas för ”Mellersta Rekarne”. 
 

Figur 55. Lagersbergs säteri. Bild från stadsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna kommun.

I Södermanland karaktäriseras landskapet av stora herrgårdar med 
tillhörande arrendegårdar och torp. Dessa miljöer är ofta välbeva-
rade gårds- och torpmiljöer och har höga kulturhistoriska värden 
detta främst genom de synliga historiska sambanden i landskapet. 
På dessa platser återfinns också ofta spår från förhistorisk tid i och 
intill åkrar, i betesmark och skog.  Ur pågående arbete med Kultur-
miljöprogram i Eskilstuna kommun.

Figur 56. Den äldsta kartan Hunsta 1647. Bild från stiftelsen Lagersberg.

Särskilt värdefulla kulturmiljöer

Lagersbergs säteri
Med anor från medeltiden är Lagersbergs säteri en 
av Sveriges bäst bevarade karolinergårdar. Huvud-
byggnaden och statarbostaden är idag museum. 
Lagersbergs säteri är beläget ca 3 km sydväst om 
Eskilstuna centrum och bjuder på en spännande 
historia. 

År 1668 tilldelas gården dess säteriprivilegier, vilket 
innebar vissa skattelättnader men också krav på att 
gården skulle vara ståndsmässigt bebyggd. I huvud-
byggnaden finns flera tak- och väggmålningar be-
varade från den här 1700-talet.

Det fanns många jordbruksarbetare på Lagersberg. 
Statarbostaden Vita stugan användes flitigt, sju till 

tio statarfamiljer kunde bo och arbeta på godset. 
Statare var namnet på jordbruksarbetare som arbe-
tade för mat och husrum. Deras bostäder var ofta 
bristfälliga. Sedan 1991 ägs och förvaltas gården av 
Stiftelsen Lagersberg, vilken familjen Persson var 
med och grundade.

I arbetet med utvecklingsplanen har dialog med 
stiftelsen för Lagersbergs säteri hållits. En viktig kun-
skapsinsamling har förts vidare till kommunen och 
ligger till grund för förslaget. Stiftelsen vill bidra och 
vara del av områdets framtida utveckling och ett 
framtida samarbete lyfts fram som en avgörande 
del i den kommande processen.
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Utvecklingsförslag

Kulturmiljöanalys | Råbergstorp
Råbergstorp är ett att flera områden som uppför-
des under efterkrigstiden i Eskilstuna. Området 
planerades på 1960-talet och uppfördes som en 
sammanhängande stadsdel på gården Lagerbergs 
tidigare marker. 

Värdebärande uttryck och egenskaper för Råbergs-
torp är framför allt områdets plan- och grönstruk-
tur. Där områdets tydliga funktionsdelning med 
trafikseparering är ett viktigt uttryck i miljön. Hela 
stadsmiljön är en parkmiljö såväl innanför som 
kring bebyggelsen. Byggnadernas placering och 
volymverkan skapar tydligt avskilda rumsbildningar 
i parkmiljön som vidare ansluter väl till omgivande 
grönstrukturer och strövområden. Råbergstorp 
uttrycker ett stadsideal från en annan tid än det vi 
ser i dagens planering av bostadsområden.

Råbergstorp och Lagersberg ritades av arkitekt-
firman Höjer & Ljungkvist och stort arbete lades 
vid utformningen av området. Det var inte bara 

lägenheterna som man lade ner mycket omtanke 
på, även miljön kring husen planerades noga. Ute-
miljön planerades noggrant och detaljerade planer 
upprättades för lekplatser, sittgrupper och fotbolls-
planer. Planteringsplaner som ritades visade på 
den höga ambitionen med olika växter och träd. 
Principerna för planeringen av området var den så 
kallade utifrånmatning. Där bostadshusen grup-
perar sig kring gårdar i olika storlek omgiven av 
en större gemensam friyta. Alla gårdar och friytor 
skulle vara fredade från biltrafik. Husens gatusidor 
planeras mer anonymt och det är här bilen får ta 
plats.

Områdets plan- och grönstruktur och volymverkan 
är välbevarad, där särskilt den stora centrala parken 
utmärker sig och den utpräglade trafikseparering-
en är en kvalitet som är typisk för efterkrigstidens 
stadsbyggnadsideal.
 

Råbergstorpet
I Råbergsparken låg torpet som har gett namn åt 
hela stadsdelen Råbergstorp. Torpet är en viktig 
del av områdets kulturhistoria och är ett kulturhis-
toriskt minne från en tidigare ålder inom området. 
I dagsläget är torpet inte ett fornminne, detta är 
något som behöver undersökas i det fortsatta 
planarbetet och den planerade exploateringen 
behöver ha ett tillräckligt avstånd från platsen.

Figur 57. Råbergstorp. Bild från stadsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna kommun.

Figur 58. Råbergstorpet. Bild från stadsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna kommun.

Fornlämningar
Området där Lagersberg ligger är ett uråldrigt 
kultur- och odlingslandskap. Runt om Lagersberg 
finns fornlämningar från brons- och järnålder. 
På forntiden hette gården Hunsta och ett järnål-
dersgravfält finns några hundra meter bortom 
huvudbyggnaden. Fynd av bland annat förhisto-
risk keramik och en eldstad från bronsåldern har 
gjorts nära huvudbyggnaden. Hunsta omtalas 
första gången 1356 i ett köpebrev, där riddaren 
Lars Magnusson sålde mark till sin brorson. Under 
1400-talet doneras Hunsta till Johanniterklostret 
och på 1500-talet blir gården ett kronohemman. 
Att gården kom i statens (kronans) ägo var ett re-
sultat av Gustav Vasas reduktion. (se Figur 51)
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Inriktning för fortsatt arbete
• De kulturhistoriska värden som finns i området 

ska studeras vidare i det kommande detaljpla-
nearbetet vilket eventuellt kan resultera i olika 
kulturmiljöanalyser med olika omfattning. Slut-
satserna från analyserna kan komma att påver-
ka det vidare arbetet i detaljplaneläggningen.

• Myrtorp, Fröslunda och Lagersbergs säteri är 
utpekade i översiktsplanen som kulturmiljöer 
av kommunalt intresse, detta innebär att i det 
kommande arbete utgör kulturmiljöanalyser en 
viktig grund för framtida utveckling.

• Ny bebyggelse ska ta hänsyn till kulturella sym-
boler, byggnader och platser som berättar 
något om platsens historia och identitet. Den 
kommande analysen av kulturmiljön ska ligga 
till grund för detta.

• Nybyggnation bör förhålla sig till Fröslunda, 
Råbergstorp och Lagersbergs skala och karak-
tär samt bidra med goda miljöer för människor 
och djur.

• I detaljplaneprocessen kommer de arkeologis-
ka förutsättningarna inom utbyggnadsområden 
behöva utredas.

• De tydliga halvprivata gårdsrummen som finns i 
planområdets befintliga bebyggelsestruktur bör 
värnas.

• De historiska spåren i området görs tydligare 
och tillgängligare och integreras som en till-
gång i planerna för området.

• Fornlämningar röjs fram och förses med infor-
mation.

• Äldre strukturer i odlingslandskapet kring La-
gersberg säteri som allé, park, ängar, vägar och 
dike tas fram, sköts och lyfts fram i information.

• Spår av torpet Råbergstorp som till exempel 
äldre kulturväxter tas till vara i utvecklingen av 
Råbergsparken.

• Tidigare brukad mark kring Lagersbergs säteri 
är en lämplig plats för stadsodling som ett sätt 
att bibehålla markens karaktär av öppen, odlad 
mark.

• Lagersbergs säteri
• Lagersbergs säteri med byggnader och kring-

liggande landskap tas hänsyn till och integreras 
som en viktig del i det föreslagna rekreations-
området. 

• Lagersbergs säteri, bostadshus och ekonomi-
byggnader med kringliggande landskap ska 
vara en stark identitet för området och undan-
tas från framtida exploatering.

• Vid nybyggnation av fastigheterna intill Lagers-
bergs säteri ska höjderna av bebyggelsen stu-
deras utifrån platsens kulturmiljö. Hänsyn ska 
tas till den befintliga kulturmiljön som säteriet 
utgör. 

Figur 61. Lagersbergs säteri och omkringliggande landskap. Bild från stadsbyggnadsförvaltningen, 
Eskilstuna kommun.

Utvecklingsförslag

Fröslunda centrum
Fröslunda centrum har en stark identitet som kul-
turmiljö. Området byggdes omkring 1950 som det 
första bostadsområdet i Eskilstuna som planerats 
som en enhet enligt då moderna stadsplaneideal. 
Där skulle finnas bostäder, skola och ett centrum 
med affärer och annan service. 

Eskilstuna hade, som resten av Sverige, en låg bo-
endestandard under 1940-talet och många som 
flyttade till Fröslunda kom från bostäder med ved-
spis i köket och torrdass på gården. När Fröslunda 
var färdigt bodde närmare 10 % av Eskilstuna be-
folkning där.

Området är ganska kuperat och bevuxet med tallar. 
Gatusträckningarna och byggnadernas placering är 
anpassade efternaturen vilket är typiskt för den tid 
då området byggdes. Bebyggelsen är enhetlig men 
inte enformig eftersom husen skiljer sig åt genom 
detaljer.

Grönskan kring husen är planerad av den kända 
landskapsarkitekten Ulla Bodorff som hade som 
mål att använda sig av den befintliga naturen som 
fanns innan husen byggdes och att där nytt skulle 
planteras så skulle det utgå från den befintliga växt-
ligheten. 

 

Figur 60. Fröslunda centrum under färdigställande 
1958. Bild från stadsbyggnadsförvaltningen, Eskil-
stuna kommun.

Figur 59. Fröslunda centrum. Bild från stadsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna kommun.
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Figur 62. Temakarta för särskilt värdefulla kulturmiljöer inom planområdet. 
Karta producerad av stadsbyggnadsförvaltningen,Eskilstuna kommun.
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4.
 Genomförande

Utvecklingsplanen antas av Stadsbyggnadsnämn-
den och kommer att åtföljas av ett inriktningsbeslut 
i kommunfullmäktige för kommunens investeringar 
och etappindelningen. Stadsbyggnadsnämndens 
beslut kommer att villkoras av kommunfullmäktiges 
inriktningsbeslut. Indirekt kan därför kommunfull-
mäktige sägas stå bakom utvecklingsplanen på ett 
sätt som gör att den kan tjäna som koncernöver-
gripande vägledning för kommande investerings-
planering, exploateringsplanering, beställningar 
och framtagande av detaljplaner, markanvisnings-
processer, exploateringsavtal, medfinansieringsav-
tal och andra genomförandeavtal, bygglovgivning 
med mera.

Markägarsituationen 
Sett till utvecklingsplanens fördelning av byggrätter 
ligger 63 procent av dessa på Eskilstuna kommuns 
fastigheter. Kommunens fastighetsbolag K-fastig-
heter AB får 12 procent av byggrätterna inom sitt 
markinnehav inklusive tomträtter. Ett större privat 
fastighetsbolagVictoria park är den tredje största 
innehavaren av nya byggrätter med 6 procent. Åter-
stående 19 procent av byggrätterna fördelas mellan 
12 olika fastighetsägare.

Cirka en tredjedel av de tänkta byggrätterna ligger 
således i andra aktörers ägo varför en god samver-
kan är av största vikt för ett lyckosamt genomför-
ande. Kommunen är den givna motorn i ett sådant 
samarbete och bör tidigt bjuda in till dialog och 
samverkan.

Strategier för markanvisningar
Inför varje detaljplan fattas beslut om hur markan-
visningar och därmed sammanhängande avtalsfrå-
gor kopplade till genomförandet ska hanteras mer 
i detalj. Ansvaret för detta ligger på kommunled-
ningskontoret i samarbete med Stadsbyggnadsför-
valtningen.

Några utgångspunkter för detta arbete kopplat till 
respektive detaljplan föreslås vara:
• Bidrag till områdets stadsbyggnadsidé eller 

motsvarande bör vara ett centralt kriterium
• Kommunens mål för blandade hustyper och 

upplåtelseformer ska ingå i förutsättningarna
• Markanvisningar genomförs utifrån färdig de-

taljplan eller efter samråd. Avsteg kan göras om 

det i särskilda fall bedöms finnas ett värde i att 
låta blivande byggherre vara med och påverka 
detaljplanen i olika former av parallella proces-
ser.

• Innovationshöjd vad gäller hållbara lösningar 
bör vara viktiga kriterier vid markanvisningsför-
farandet

• Effektiva energilösningar utifrån kommunens 
klimatmål ägnas härvidlag särskild uppmärk-
samhet

• Prissättningen bör i varje markanvisning vara 
marknadsmässig. För att säkerställa marknads-
anpassade priser bör olika former av anbudsför-
farande tillämpas.

Alternativt kan en mer genomarbetad markanvis-
ningstrategi för hela området arbetas fram redan 
inledningsvis.

Etappindelning
Förslag till etappindelning har processats fram i 
samverkan mellan stadsbyggnadsförvaltningen, 
ESEM och kommunledningskontoret. Stadsbygg-
nadsförvaltningens utvecklingsenhet har upprättat 
ett första förslag utifrån en samlad bedömning av 
hur stadsdelen bör utvecklas. Därefter har ESEM 
och projektavdelningen lagt synpunkter utifrån ett 
anläggningstekniskt perspektiv. Slutligen har kom-
munledningskontoret gjort en sista avvägning uti-
från genomförandeekonomin.

Det är viktigt att understryka behovet av flexibilitet 
och av att kunna anpassa utformningen av ”nästa 
etapp” utifrån nya förutsättningar.

Utbyggnad och genomförande av utvecklingspla-
nen föreslås i nuläget ske i 8 etapper som kan sam-
manfattas enligt följande tabell. 

Figur 63. Fördelning av bostäder i föreslagna etapper.

ETAPP
Tot. antal
 bostäder

Varav
småhus

1 478 8

2 1 151 75

3 762 38

4 529 38

5 301 25

6 225 6

7 158 5

8 102

80

SUMMA 3 786 195

Genomförande

Detaljplanerna bör i första hand 
avgränsas för att omfatta ett lämp-
ligt antal bostäder som matchar vald 
utbyggnadstakt. 
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Fig. 64. Strukturplanens funktionsindelning. Modell från ArcGIS urban. framtagen av stadsbyggnadsförvaltningen Eskilstuna kommun.

Utvecklingsförslag
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Genomförande Genomförande

Figur 65. Karta med föreslagen etappindelning
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Huvudgatan och parkstråk
Från och med etapp 1 till 4 sker utbyggnationen av 
områdets huvudgata som delvis kommer att finan-
sieras genom statlig medfinansiering. Huvudgatan 
sträcker sig längs Gillbergavägen, Fröslundavägen 
och Gilbergaleden där den kopplat an till Västerle-
den. 

Det gröna parkstråket som sträcker sig från Fröslun-
daskolan ner till den nya parken vid Lagersbergs sä-
teri byggs huvudsakligen under etapp 1 och 2 men 
kompletteras med en park intill säteriet inom etapp 
5. Inom parkstråket hamnar investeringar för ny friy-
ta till Fröslundaskolan, parkmark, en ny placering av 
Fröslunda IP, en allaktivitetspark samt en gestaltat 
dagvattenlösning som mynnar ut i en damm vid sä-
teriet.

Etapp 1
Etapp 1 är geografiskt spridd inom planområdet 
och innehåller bland annat investeringar som syf-
tar till att tidigt signalera kommunens ambitioner att 
öka attraktiviteten i området. 

Inom etapp är de två pågående detaljplanerna för 
Lagmannen 2 och 3 samt Lagersberg 1:12 inklude-
rat. Eskilstuna kommunfastigheter är med som ett 
draglok i etappen planerade bostäder intill det fram-
tida nya torget samt längs Borgmästaregatan.

Områdets huvudgata byggs ut från Sturegatan ned 
till Tallåsvägen där en ny platsbildning skapas med 
en trafiklösning likt MDH-platsen. Den nya sträck-
ningen av huvudgatan inkluderar en ny investering 
i VA-ledningar samt en pumpstation vid Sturegatan.
Stora delar av det gröna parkstråket byggs ut och 
inkluderar en ny placering för Fröslunda IP och en 
ny park vid Fröslundaskolan. En gestaltad dagvat-
tenlösning byggs ut från Fröslundaskolan ned till en 
dagvattendamm vid Lagersbergs säteri. Längs Svar-
vargatan vid säteriet görs investeringar i VA, el och 
fjärrvärme samtidigt som en cykelbana anläggs.

Sturehöjdens parkfunktion rustas upp och en ny 
allaktivitetsyta samt trafiklösning anläggs längs Stu-
regatan. Vid Lagersbergsskolan byggs Fogdegatans 
förskola om och en ny idrottsplats anläggs med läk-
tare, omklädningsrum och belysning. Fröslundavä-
gens förskola flyttas och byggs om vid Tallåsvägen.

Etapp 2
Områdets huvudgata byggs ut från Tallåsvägen ned 
till det nya torget. Vid torget anläggs en gångfarts-
yta för cyklister och busstrafiken medan motorfor-
donstrafiken leds omkring torget. 
På båda sidor av huvudgatan byggs samtliga bo-
stadskvarter från Tallåsvägen till torget. Vid det nya 
torget byggs ett höghus i trä som ett nytt landmärke 
för området. I närhet till torget byggs ett nytt mobi-
litetshus längs Fröslundavägen.

Parallellt med huvudgatans byggnation byggs res-
terande del av parkstråket ut inklusive en ny allak-
tivitetspark, gång- och cykelbanor samt det lokala 
gatunätet för de nya bostadskvarteren.
I planens västra del längs Lagrådsgatan byggs i hu-
vudsak småhus med kompletterande punkthus till-
sammans med investeringar i gång- och cykelbana 
samt gröna funktioner längs bussgatan på Gillber-
gavägen.

Etapp 3
Områdets huvudgata byggs ut från det nya torget 
till den nya platsbildningen vid Stenbygatan vilken 
får en trafiklösning likt MDH-platsen. Längs huvud-
gatan byggs bostadskvarter och punkthus på båda 
sidor om gatan samt ett mobilitetshus vid mitt emot 
Lagersbergsskolan och vid Stenbygatan.

Lagersbergskolan byggs om med en ny fullstor 
idrottshall samt en utökad friyta. I samband med 
ombyggnationen flyttas sträckningen av bussgatan 
längs Gillbergavägen något och kompletteras med 
investeringar i gång- och cykelbanor samt gröna 
funktioner. Längs bussgatans södra sida byggs bo-
stadskvarter ut.

Fröslunda vårdcentral kompletteras med bostads-
bebyggelse i form av flerbostadshus och radhus. 
Vid Björkhultsvägen bygger Eskilstuna kommun-
fastigheter bostäder.

Etapp 4
Områdets huvudgata byggs ut från platsbildningen 
vid Stenbygatan till korsningen med Västerleden. 
Längs huvudgatan byggs bostadskvarter, punkthus 
och radhus på båda sidor om gatan samt ett mobi-
litetshus längs Gillbergaleden.

Längs huvudgatan byggs en ny förskola vid Sten-
bygatan samt en ny park vid det befintliga äldrebo-
endet.

Etapp 5
Vid Borgmästaregatan och Svarvargatan byggs 
flerbostadshus, radhus, friliggande villor samt en 
kombinerad förskola och äldreboende. En ny park 
med temalekplats anläggs för att komplettera dag-
vattenstråket och dagvattendammen som anlades 
inom etapp 1.

Etapp 5 är utvecklingsplanens mest flexibla etapp 
när det gäller genomförandetid och kan med fördel 
tidigareläggas om marknaden och viljan finns inom 
planområdet.

Etapp 6 
Etapp 6 är likt etapp 1 geografiskt utspridd inom 
planområdet. Här redovisas en potentiell bostads-
utveckling där Lidl hamnar i bottenvåningen av ett 
nytt bostadskvarter med ett mobilitetsgarage för att 
lösa parkeringsfrågan.

Fröslundavägen rustas upp med gång- och cykel-
vägar och vägens norra del anläggs byggnader re-
serverade för verksamheter, kontor och lätt industri. 

I planområdets västra del längs Gillbergaleden re-
serveras mark för en potentiell ny grundskola. 
På norra sidan av Sturehöjden byggs flerbostadshus 
och radhus samtidigt som entrén till parken stärks.

Etapp 7
Vid korsningen Lindängsvägen och Fröslundavägen 
byggs bostadskvarter, radhus och punkthus.
Vid Tallåsvägen intill den nya förskolan i etapp 1 
byggs ett punkthus.

Etapp 8
Etapp 8 visar på ett potentiellt bostadskvarter vid 
en eventuell framtida flytt av bensinstationen söder 
om Sturehöjden.

Genomförande
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Agenda 2030 - Ett internationellt bindande avtal 
som löper till och med år 2030 om hur världen ska 
nå en håll¬bar utveckling.

Bokaler -  Kombination av bostad och lokal avsedd 
för att samma person ska kunna både bo och ar-
beta inom en byggnad eller i två sammanbyggda 
byggnader. Direkt förbindelse bör finnas mellan bo-
staden och lokalen.

Biologisk mångfald - Biologisk mångfald kan för-
enklat beskrivas som ett mått på hur många olika 
levande organismer det finns.

BTA – Kvadratmeter bruttoarea; summan av alla 
våningsplans area begränsad av omslutande bygg-
nadsdelars utsida.

Byggherredialog - Tjänstemän från kommunen 
som tillsammans med en grupp byggherrar under 
en tid samarbe¬tar för en gemensam kunskapsbas, 
gemensamma riktlinjer för hållbart stadsbyggande 
och för ge¬nomförandet av ett projekt. SBF ansva-
rar för att byggherredialogen genomförs. Alla för-
valtningar ansvarar sedan för att bidra med specia-
listkun¬skaper.

Ekosystemtjänster - Ekosystemtjänster är de funk-
tioner hos ekosys¬tem (alla levande varelser och 
miljön inom ett område) som på något sätt gynnar 
människan. Att synliggöra kopplingen mellan natu-
ren och människors välbefinnande är grunden för 
ut¬vecklingen av ekosystemtjänster.

ESEM - Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
Flerbostadshus - bostadshus med minst tre lägen-
heter.

Fristående villa - En fristående villa är ett småhus 
med en eller två bostäder som inte är samman-
byggt vare sig direkt eller genom komplementhus 
med ett annat småhus.

FRL - Intern förkortning av utvecklingsplanens om-
råde som i huvudsak berör de tre stadsdelarna Frö-
slunda, Råbergstorp och Lagersberg.

Huvudgata - Genomfartsleden eller kollektivtrafik-
stråket. Den nuvarande genomfartsleden genom 
området utgörs av del av Gillbergaleden, del av 
Fröslundavägen och del av Gillbergavägen. Den 
benämns i rapporttexten ”genomfartsleden”. Den-
na ska genom utvecklingsplanen omvandlas till ett 
modernt kollektivtrafikstråk. Vid framåtsyftning kall-
las ibland genomfartsleden därför i stället för ”kol-
lektivtrafikstråket”.

Mobilitet - handlar om människors möjlighet att 
transportera sig själva och gods till de platser de 
vill nå. Det ska kunna ske så effektivt, snabbt, säkert 
och miljövänligt som möjligt.
Boverket

Mobilitetshus - Ett mobilitetshus är ett parkerings-
hus för såväl bilar som cyklar. Det främjar elbilar, el-
cyklar samt delningslösningar som bilpooler samt 
el- och lådcykelpooler. I mobilitetshus kan det fin-
nas reparationsrum för cyklar, möjlighet för hjälm-
förvaring samt verksamheter i bottenvåningen.

Radhus - Består av minst tre småhus vars bostads-
delar är direkt sammanbyggda med varandra i yt-
terväggarna.

Småhus - Fristående villor, radhus, kedjehus och 
parhus räknas alla som småhus.

Space syntax - En analys av stadsrummens struktur 
och upp¬sättning. Analysen fokuserar på vägarnas 
lägen och relationer till varandra i vägnätet. Cen-
trala vägar för vägnätet är vägar som är lätttillgäng-
li¬ga, har högre antal korsningar, enkelt når ut till 
andra vägar. Dessa vägar antas ha högre potenti¬al 
till rörelser och flöden. Detta mäts genom ett inte-
grationsvärde.

Spridningskorridor - En spridningskorridor binder 
samman två olika naturområden och möjliggör att 
en spridning av vissa arter kan ske däremellan. Vilka 
arter som kan spridas beror på vilken typ av natur-
områden som ska bindas samman och hur korrido-
ren utformas.

Strukturplan - En strukturplan är ett förslag för ett 
område eller en stadsdel som visar visionen i en 
hållbar stadsbyggnadsstruktur. Den har som uppgift 
att vara kvalitetssäkrande för det fortsatta arbetet 
genom att redovisa arkitekturens och stadsrum-
mets kvaliteter kopplat till bostäder, parker, mö-
tesplatser, naturvärden, bostadsgårdar, skolor och 
idrottsplatser. Den säkerställer att affärsverksamhet 
och bostäder planeras i synergi. Den lyfter tidigt oli-
ka knäckfrågor och förebygger dessa konflikter på 
ett övergripande sätt.
naturområden som ska bindas samman och hur 
korridoren utformas.

5.
 Ordlista

Ordlista
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6.
Bilagor

Bilaga 1. Dagvatten- och skyfallsutredning

Bilaga 2. Kulturmiljöutredning Råbergstorp

Bilaga 3. Riskutredning

Bilaga 4. Ekosystemtjänstanalys

Bilaga 5. Marknadsanalys

Bilaga 6. Kollektivtrafikutredning

Bilaga 7. Stadsrumsanalys

Bilaga 8. Höjdsättningsplan 

Bilagor
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