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Ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund

DEL I Introduktion

DEL II Ortsanalys för Kvicksund

DEL III Utvecklingsplan för 
 Kvicksund

DEL IV Utvalda projektområden

DEL V Kommande processer

DEL VI Källor och bilagor

En introduktion till Kvicksunds samhälle samt en bakgrund kring uppdraget och syfte med ”Ortsanalys och 
utvecklingsplan för Kvicksund”.
                
Här kan du läsa om det som kommit fram under dialogarbetet som legat till grund för ortsanalysen.

I detta avsnitt beskrivs mål och strategier för Kvicksund. Sedan beskrivs analys och inriktning för de över-
gripande temaområdena som kommer att utvecklas.

Avsnittet behandlar utvalda projektområden och beskriver bakgrund och förutsättningar för respektive om-
råde. Sedan beskrivs de stora penseldragen för utvecklingsförslaget samt upplysningar och hänvisningar som 
ska tas med i fortsatt planprocess. 

I detta kapitel presenteras och beskrivs översiktligt hur det fortsatta arbetet mellan Västerås och Eskilstuna 
kommun tillsammans ska organiseras och genomföras för att förverkliga planens intentioner.

Här hittar du de faktaunderlag som använts under arbetet samt bilagor till ”Ortsanalys och utvecklingsplan för 
Kvicksund”.

Så här läser du ortsanalysen och utvecklingsplanen

Västerås och Eskilstuna kommuns översiktsplaner ska läsas parallellt med förslaget. Översiktsplanerna redovisar hur kommunerna förhåller sig till allmänna intressen 
och gäller även för Kvicksund. Nedan finns en kort beskrivning av hur du läser om i Ortsanalys och utvecklingsplanen för Kvicksund.

Trevlig läsning!
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Utgångspunkten för föreslagna åtgärder och projekt är kommunernas gemen-
samma inriktning att Kvicksund är en viktig utvecklingsnod och serviceort. 

Långsiktigt ses Kvicksund som en viktig plats för utbyggnad av attraktivt bo-
ende. Kvicksund kan på sikt växa med 1500-2000 nya bostäder. Den största 
utbygganden kommer att ske i södra Kvicksund medan det på Nyckelön finns 
mer begränsade möjligheter till ytterligare bostadsutveckling. En utbyggnad 
ska komplettera bostadsutbud och upplåtelseformer i Kvicksund.

En utbyggnad av nya bostadsområden förutsätter en utbyggd samhällsservice 
och rekreation nära bostaden. Det behövs en större skola, fler förskolor och 
boende för äldre. En viktig del i utvecklingen är målsättningen att utveckla
Kvicksunds centrum som ett nav för handel, arbetsplatser, service och Mälar-
nära rekreation samt att möjliggöra för tillskott av blandad bostadsbebyggelse 
kring stationen. På Nyckelön finns behov av att komplettera med boende för 
äldre, en utbyggd förskola och kvalitativa rekreationsområden. 

Det är enkelt att ta sig till Eskilstuna och Västerås och vidare i regionen med 
tåg och en utveckling av pendlingsmöjligheterna med tåg och buss är en viktig 
nyckel för en hållbar utveckling av orten.

Sammanfattning - summerande planförslag
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Kvicksund är naturskönt beläget vid Mälaren. Här finns intressant historia, 
kultur- och jordbrukslandskap och naturområden nära Mälarens stränder. 
Detta ger möjligheter till rekreation och friluftsliv på land och vatten. Båtliv-
et, gästhamnen, skridskoåkning, idrottsplatsen, naturreservat, golfklubb och 
badplatser inom räckhåll bidrar till att möjligheterna att utveckla besök-
snäring och turism är stora.

Flera utvecklingsprojekt som kan förstärka kvalitéerna för friluftslivet 
föreslås, till exempel en cykelväg mot Eskilstuna förbi Tumbo, en kulturmil-
jöpromenad med infopunkter mot Askholmens naturreservat, en vandring-
sled som tar till vara riksintressen vid Tumboåsen och Väsbys naturreservat, 
naturstränder på Nyckelöns östra sida för att förbättra tillgängligheten till 
vattnet och en utveckling av närströvområden och naturstigar på ön.

I centrala Kvicksund måste tillgängligheten till Mälarstranden bevaras och 
förbättras. Stranden utvecklas för rekreation och friluftsliv samt båt- och 
gästhamn. Det är viktigt att säkerställa tillgängligheten både på den östra 
och västra sidan Kvicksundsbron. Flera möjliga projekt föreslås. Ortens 
karaktäristiska natur- och kulturmiljöer är viktiga att bibehålla och förstärka 
för utveckling av ortens identitet och attraktivitet.

Generella riktlinjer för alla mark- och vattenområden i gällande 
översiktsplaner i Eskilstuna kommun och Västerås stad gäller tillsammans 
med de riktlinjer som presenteras i utvecklingsförslaget

Visionsbilder: Gehl Architects.
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Riksväg 56 och järnvägen är dock också barriärer på orten och en fortsatt dia-
log med Trafikverket för att förbättra möjligheterna för oskyddade trafikan-
ter att gå och cykla obehindrat mellan bostad, station och målpunkter på 
orten är en avgörande framgångsfaktor. Att säkerställa passageåtgärder och 
utbyggnad av gång- och cykelstråk för att åstadkomma detta är något som 
måste prioriteras i fortsatt planering av ett växande Kvicksund. 

De flesta i Kvicksund bor på gång- och cykelavstånd till stationen och dessa
möjligheter ska prioriteras i en framtida utbyggnad. Utvecklingsplanen före-
slår för södra Kvicksund, ett antal nya gång- och cykelstråk och övriga länkar 
som kompletterar nätet av säkra, gena och tillgängliga stråk för gående och 
cyklister.
Kvicksund är naturskönt beläget vid Mälaren. Här
finns intressant historia, kultur- och jordbruksland-
skap och naturområden nära Mälarens stränder. 
Detta ger möjligheter till rekreation och friluftsliv på land och vatten. Båtliv-
et, gästhamnen, skridsko-
åkning, idrottsplatsen, naturreservat, golfklubb och badplatser inom räckhåll 
bidrar till att möjligheterna att utveckla besöksnäring och turism är stora.

Flera utvecklingsprojekt som kan förstärka kvalitéerna för friluftslivet 
föreslås, till exempel en cykelväg mot Eskilstuna förbi Tumbo, en kulturmil-
jöpromenad med infopunkter mot Askholmens naturreservat, en vandring-
sled som tar till vara riksintressen vid Tumboåsen och Väsbys naturreservat, 
naturstränder på Nyckelöns östra sida för att förbättra tillgängligheten till 
vattnet och en utveckling av närströvområden och naturstigar på ön.

I centrala Kvicksund måste tillgängligheten till Mälarstranden bevaras och 
förbättras. Stranden utvecklas för rekreation och friluftsliv samt båt- och 
gästhamn. Det är viktigt att säkerställa tillgängligheten både på
den östra och västra sidan Kvicksundsbron. Flera möjliga projekt föreslås. 
Ortens karaktäristiska natur- och kulturmiljöer är viktiga att bibehålla och 
förstärka för utveckling av ortens identitet och attraktivitet.

Generella riktlinjer för alla mark- och vattenområden i gällande 
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DEL I: Introduktion



Kvicksund i regionen – med Mälaren som utgångspunkt

Kvicksund ligger på gränsen mellan Västmanland och Sörmland och är en del
av den växande Stockholm-Mälardalsregionen. Hela regionen har genom-
gått en dramatisk regionförstoring de senaste decennierna. Mindre lokala 
arbetsmarknadsregioner har knutits samman till en ny större region. Detta 
mycket beroende på utbyggnaden av Svealandsbanan, Mälarbanan och den 
regionala tågtrafiken.  

Länen Stockholm, Uppsala, 
Gävleborg, Västmanland, 
Örebro, Södermanland och 
Östergötland utgör en i flera 
avseenden sammanlänkad 
enhet, med en ledande roll för 
hela landets utveckling och 
internationella konkurrenskraft. 
Integrerade arbets-, utbild-
nings- och bostadsmarknader 
i östra Mellansverige ger ett 
avsevärt större underlag för ett 
varierat och starkt näringsliv 
med högt kunskapsinnehåll 
och produktionsvärde. Det ger 
också en större mångfald av 
kvaliteter som har betydelse 
för människors val av bostad-
sort och företags lokalisering 
av verksamheter. ÖMS 2050 
syftar till att skapa samsyn för 

en samordnad planering i östra Mellansverige (ÖMS), där de storregion-
ala utgångspunkterna för de regionala utvecklingsprocesserna och annan 
rumslig planering är desamma för hela ÖMS. Östra Mellansverige står för 
nära hälften av Sveriges befolkning, sysselsättning och BNP och genererar 
upp till två tredjedelar av tillväxten i landet. 
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Samhällsutvecklingen talar entydigt för en fortsatt tillväxt, där regionen 
förväntas öka sin befolkning och sysselsättning med minst 1,4 miljoner 
invånare respektive minst 700 000 arbetstillfällen under perioden 2010–
2050. Ett bärande element i en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar 
storregional struktur är ett väl fungerande och resurseffektivt transport-
system – för människor såväl som för gods. Ett övergripande samarbete 
kring regionens framtida utveckling måste därför ske i nära samspel med de 
långsiktiga målen och ambitionerna för transportsektorn. Inom ramen för 
EBS-processen (EBS – En Bättre Sits) har fyra centrala mål formulerats för ut-
vecklingen av transportsystemet, samtliga av stor betydelse för möjligheten 
att tillgodose de storregionala behoven av förbättrad tillgänglighet, kapac-
itet och integration.

Kvicksund och dess bro knyter samman Södermanland och Västmanland i västra Mälardalen.

Generiskt foto

Storregional rumslig strukturbild för ÖMS  med fokus 
på ortsstrukturn och storregionala samband. Källa: 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms 
läns landsting.



För att stärka såväl livskvalitet som tillväxt i regionen runt Mälaren tecknade 
kommunstyrelserna i Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås kommun 
år 2011 en avsiktsförklaring om fördjupat samarbete mellan städerna för att 
utveckla gemensamma intressen så kallat Fyra Mälarstäder. Tillsammans har 
kommunerna idag drygt 440 000 invånare och 16 000 företag och Mäladals-
regionen växer mer än riksgenomsnittet. De fyra städernas kommuner be-
räknas sammantaget omfatta ca 500 000 invånare år 2050. Utgångspunkter 
för samarbetet är att det ska stärka de fyra städerna i regionsamarbetet och 
skapa mervärde för de samverkande kommunerna, dess invånare, förtagare 
och besökare. 

Inom ramen för Fyra Mälarstäder har en gemensam utvecklingsplan med 
strukturbild tagits fram med tidshorisonten på 2050. Det ger inriktning för 
fortsatt samarbete så att vi stärker varandra och tillsammans blir en starkare 
part i våra regioner och Sverige. Dessa har betydelse på storregional, region-
al och lokal nivå. Historisk sett har Mälaren varit en sammanbindande länk 
för handel och utbyte mellan människor. Idag ser vi potential att återigen 
låta städerna runt Mälaren samverka för att bli en starkare part i en expansiv 
region. Vi utvecklar vår attraktionskraft, skapar hållbar tillväxt för att vara ett 
självklart val för vår invånare, vårt näringsliv och våra besökare. 

Fyra Mälarstäder

“Tillsammans är vi en expansiv 
tillväxtregion utan gränser”. 

Närhet  
Att skapa en upplevd fysisk och 
digital närhet med kopplingar 
mot omvärlden.

Kunskap och arbete  
Skapa ett attraktivt samman-
hang för kompetensutveckling 
och kunskapsutbyte med en 
hållbar arbetsmarknad i fokus.

Mälarnära destination  
Tillsammans utgör en 
Mälarnära destination med 
stark attraktionskraft.

Livskvalitet  
Erbjuda livskvalitet som möter 
individens behov. 

Kvicksund - en del av Stockholm-Mälardalsregionen.
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Kvicksund i regionen – en Mälarort i omvandling
Kvicksund ligger vackert beläget vid Mälaren och utgör en viktig nod som 
serviceort till både Eskilstuna och Västerås kommuner. Kvicksunds omgiv-
ningar och närheten till Mälaren erbjuder stora rekreativa kvaliteter. Det 
Mälarnära läget erbjuder dessutom fina boendemöjligheter. Järnvägsstationen 
möjliggör arbetspendling med hållbar transport, vilket bidrar till att orten 
har stor potential för utveckling. Med städerna Eskilstuna och Västerås inom 
pendlingsavstånd ligger Kvicksund i ett attraktivt läge i en stark tillväxtregion. 

Regionsamarbetet inom Fyra Mälarstäder innebär fokus på samhällsviktiga
områden som berör Kvicksund i hög grad. Dessa fokusområden är: att 
skapa förutsättningar för attraktiva och trygga boendemiljöer, variationsrik 
rekreation, ett rikt natur- och kulturliv med en väl fungerande kollektivtrafik 
som möjliggör företagsetableringar och arbetspendling. Kvicksund fungerar 
som en ort trots sitt läge med ett ”ben” i vardera Eskilstuna och Västerås 
kommuner. Helheten är viktig eftersom service, skola och fritid förenar 
orten. 

Hållbar utveckling av Kvicksund sker med gemensamma krafter
Hållbar utveckling är en global angelägenhet och är därför ett överordnat 
politiskt mål både lokalt, nationellt och internationellt. 

Hållbara städer och samhällen ska vara inkluderande och ha tillgängliga livs-
miljöer som erbjuder alla människor en attraktiv och grön livsmiljö. Närhet 
gör att det är enkelt att leva sitt vardagsliv och ta sig fram med hållbara 
transporter som kollektivtrafik, gång och cykel. En helhetssyn i planeringen 
tillsammans med smarta lösningar bidrar till samhällen där människor kan 
leva klimatsmart, hälsosamt och tryggt. 

Hållbar samhällsutveckling skapas tillsammans. För att skapa ett livskraftigt 
Kvicksund krävs samarbete mellan alla berörda, från politiker och tjänste-
personer inom och mellan kommunerna, statliga verk och regionen, sam-
fälligheter, privata markägare, företagare, föreningsliv och allmänhet. 
Beroende på den fråga som behandlas skiftar grad av rådighet hos de olika 
aktörerna mellan de olika initiativen. 

För Kvicksunds framväxt har järnvägen och utvecklingen kring stationen stor 
betydelse som placerar Kvicksund i en stark position för hållbar utveckling. 
Genom ökad kännedom om platsens historia och utveckling kan en gemens-
am arena skapas genom förståelse, aktivt ansvarstagande och förvaltande 
som skapar en ökad känsla av samhörighet och identitet i Kvicksund.

Agenda 2030
Agenda 2030 med FN:s globala mål för hållbar utveckling är en viktig utgångs-
punkt för att utveckla Eskilstuna och Västerås mot hållbara kommuner och 
detta ramverk är ett verktyg som hjälper oss att nå en hållbar utveckling i 
kommunerna. De globala målen ska vara vägledande i fortsatt planering av 
Kvicksund.

De 17 globala målen är integrerade och odelbara. De har visserligen num-
mer, men de betyder inte att ett mål prioriteras över ett annat. Genom att 
ett mål uppfylls förenklar det vägen att uppnå ett annat. 

FN:s globala mål för hållbar utveckling
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växa och utvecklas och som i sitt innehåll utgår från respektive kommuns 
övergripande vision och målbilder. Frågor som översiktsplanen tar upp är 
var och hur kommunen ska utvecklas och bevaras genom nya bostäder, 
platser för näringsliv, gröna områden för rekreation, jordbruksmark och 
kommunikationer. 

Kommunens uppgift är också att varje mandatperiod se över och vid be-
hov revidera översiktsplanen utifrån nya förutsättningar eller ställningsta-
ganden. Västerås översiktsplan genomgår för närvarande den så kallade 
aktualitetsprövningen och beslut om planens aktualitet beräknas fattas av 
kommunfullmäktige under våren 2020. I Eskilstuna pågår ett arbete med att 
revidera och uppdatera översiktsplanen. Förslaget har redan samråtts med 
eskilstunaborna vid ett tillfälle och sommaren 2020 är det dags för omgång 
två. Översiktsplanen beräknas antas av kommunfullmäktige vid årsskiftet 
2020/2021.

Eskilstuna och Västerås kommuner är två av landets snabbast växande 
kommuner. Intresset för att bo, leva och arbeta i kommunerna är stort, både 
i städerna och på landsbygden. Eskilstuna och Västerås utvecklas genom nya 
parker, gator och torg. Trycket att investera och etablera sig växer. Planering 
av nya bostäder prioriteras högt liksom god samhällsservice.

Uppdrag och avgränsning

Bakgrund
Våren 2016 gav både kommunstyrelsen i Västerås och Eskilstuna sina 
respektive förvaltningar i uppdrag att ta fram en gemensam ortsanalys och 
utvecklingsplan för Kvicksund.  Planen ska ge en bild av hela orten och peka 
på vad som är viktigt att ta fasta på för en positiv utveckling på sikt. 

Syfte
Syftet med att ta fram en ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund är att 
beskriva:
 • ortens historia, identitet och karaktär
 • fysiska förutsättningar
 • tydligt visa på utvecklingsstrategier för framtiden
 • en strukturbild för en sammanhållen ort

Fokus i arbetet ska vara att:
 • Nå ett samlat och väl förankrat planerings- och kunskapsunderlag för 
    fortsatt arbete med detaljplanering, bygglovhantering och andra utveck
    lingsfrågor av Kvicksund. 
 • Identifiera utvecklingspotential och föreslå utvecklingsstrategier för orten. 
    Det färdiga arbetet ska kunna utgöra inspiration för olika utvecklings-
    projekt med olika projektägare. 
 • Genom dialog med kvicksundsbor, organisationer och näringsliv öka 
    engagemanget och intresset för ortens utveckling. 
 • Ortsanalysen och utvecklingsplanen ska bidra till en positiv utveckling av 
    Kvicksund vilket är till nytta för invånarna och verksamheterna på orten. 
    Det bidrar även till en positiv utveckling för kommunerna och samarbetet 
    kommunerna emellan.

Tidigare ställningstaganden
               
Ortsanalysen och utvecklingsplanens koppling till de kommunala 
översiktsplanerna
Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan för hela kommunen. 
Översiktsplanen är ett av de styrande dokumenten för hur kommunerna ska 
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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 at-
traktivitet och konkurrenskraft höjas. Regioner byggs upp av kommuner och 
samverkan liksom samordning blir allt viktigare. Koppling mellan ekonomisk 
utveckling och fysisk planering behöver utvecklas och stärkas. I långsiktiga 
samarbeten kan regionens attraktionskraft och konkurrenskraft höjas. 

Översiktsplanens mål för den fysiska planeringen med tillhörande ställnings-
taganden är kommunens fysiska konkretisering av Vision 2030 och dess mål-
bilder. Som utgångspunkt och strategi för översiktsplanen lyfts de regionala
sambanden där kommunen betonar, att Eskilstuna blir en allt mer integrerad 
del av Mälarregionen. Det gäller i särskilt hög grad angränsande kommuner 
och kommunerna utmed de stora kommunikationsstråken vilket innebär 
samverkan även över länsgränser.  Detta gäller energi, teknisk försörjning, 
kommunikation, handel, bostadsförsörjning såväl som blå- och grönstruktur. 
Många av planeringsfrågorna är av mellankommunal karaktär och gör re-
gionala avtryck. 

Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050
Kvicksund är en av nio utpekade serviceorter i Västerås. Dessa orter har en 
särskild roll i att stärka en levande landsbygd. Det är i serviceorterna som 
nya bostäder, kollektivtrafiklinjer, service och mötesplatser i första hand ska 
lokaliseras. Samtliga orter ska ges en tydlig egen identitet och attraktionsk-
raft.  Som ett en del i den rullande översiktsplaneringen för serviceorterna 
har Västerås arbetat med ortsanalyser och ortsdialoger. De senare är tänkta 
att vara ett underlag för framtida insatser och ge kunskap om orterna. Till 
skillnad från ortsanalysen och utvecklingsplanen för Kvicksund och ortsanal-
ysen med fördjupat planeringsunderlag för Skultuna, så kommer inte planer-
ingsunderlagen för övriga serviceorter att innehålla några utvecklingsförslag, 
utan i dessa ligger fokus på hur den fysiska miljön upplevs och fungerar idag.   

Det övergripande målet för Västerås är att staden ska vara attraktiv och att 
utvecklingen ska vara ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbar. 
För att uppnå målet finns det i översiktsplanen 13 övergripande strategier. 
Alla strategier utom ”Levande innerstad” har bäring på Kvicksunds framtida 
utveckling och för Kvicksund sammanfattas dessa huvudsakligen i strategin 
”livskraftig landsbygd med starka serviceorter”. 
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Kommunen ska växa genom förtätning av städerna och utveckling av noder 
och serviceorter samt stråk. En hållbar utveckling bygger på att både stad 
och land utvecklas. Kvicksund, tillsammans med Torshälla och Sundbyholm, 
är en av tre särskilt utpekade utvecklingsnoder längs med kollektivtrafik-
försörjda stråk. I dessa noder prioriteras bebyggelse i form av bostäder, 
verksamheter, offentlig- och kommersiell service. För att skapa en hållbar 
kommun begränsas kommunens städer; Eskilstuna och Torshällas utbred-
ning genom att förtäta inifrån och ut. För kommunens noder och serviceort-
er gäller även samma förtätningsinriktning och klustring av samhällsservice. 
Kvicksund är även en viktig nodort för intermodala resor inom och över 
kommungräns samt finns potential till växande besöksnäring.   

Som ett en del i den rullande översiktsplaneringen arbetar Eskilstuna 
kommun med strategiska planer som fördjupar den kommuntäckande 
översiktsplanen och bidrar till en effektiv stadsbyggnadsprocess.  För 
Kvicksund var formen ortsanalys och utvecklingsplan lämplig för ortens 
utveckling.



Livskraftig landsbygd med starka serviceorter
Planeringen i Västerås ska stärka serviceorternas utvecklingsmöjligheter, 
erbjuda varierade boendemiljöer och ge goda förutsättningar för det lokala 
näringslivet. 

Det innebär till exempel: 
 • Ökad mångfald och vitalisering av landsbygden genom komplettering och 
    förnyelse av bebyggelsen inom eller i anslutning till serviceorterna.
 • Planera för en väl utbyggd infrastruktur såsom bredbandsanslutning för 
    att skapa förutsättningar för bra boende, entreprenörskap och företagan
    de på landsbygden.
 • Öka tillgängligheten med kollektivtrafik och cykel för att lättare nå 
    besöksmål och friluftsområden samt för att skapa bättre förutsättningar 
    för boende i serviceorter och de mindre orterna i kommunen.

Tillbakablick - FÖP 45/5025 (1995)
1995 antog kommunstyrelsen i Eskilstuna och Västerås kommun en Fördju-
pad översiktsplan för Kvicksund, FÖP 45. I Eskilstuna har översiktsplan 2030 
nu ersatt tidigare översiktsplaner och fördjupningar av översiktsplanen, 
inklusive Fördjupad översiktsplan för Kvicksund, FÖP 45. I samband med 
beslut om Västerås översiktsplans aktualitet i Kommunfullmäktige under 
2020 förväntas FÖP 45 att förklaras inaktuell genom beslut om upphävande.  

Uppdragsbeslutet för Ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund innebär 
att detta nya planeringsunderlag ersätter och uppdaterar de viljeinriktning-
ar som beskrevs i Fördjupad översiktsplan för Kvicksund, FÖP 45, utifrån 
gällande ÖP och dagens behov. Detta underlag inarbetas i respektive 
översiktsplan för kommunerna. 

Vad har hänt sedan 1995? 
Planeringsförutsättningarna har förändrats under de år som gått sedan 
Kvicksunds FÖP 45 antogs. Det mellankommunala samarbetet har bidragit 
till en positiv utveckling av Kvicksund med större tillgång till samhällsservice 
och utökade möjligheter för permanent boende på orten. 

Kvicksunds utveckling från 1995 till idag ställer allt högre krav på planering. 
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Att arbeta utifrån strategier som leder till ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet ses idag allt tydligare som en förutsättning för en hållbar samhäll-
sutveckling. Fördjupad översiktsplan för Kvicksund, planeringen från 1995 
har förutsatt en omvandling av befintlig fritidshusbebyggelse till året-runt-
bostäder. Denna omvandling har fortsatt till idag i måttlig takt. På Nyck-
elön pågår omvandlingen till allt mer permanent boende främst tack vare 
detaljplaner som ändrats mellan 1995 och 2006 och som medger utökade 
byggrätter. 

Skolan blev det viktigaste tillskottet som ger samhället livskraft. Skolan kom 
på plats 1998 och är en utav de stora framgångarna på orten. Tillkomsten av 
skolan är en avgörande faktor till invånarnas bild av Kvicksund som en sam-
manhållen ort. Skolan är också en mötesplats för hela orten med förskola 
och grundskola från förskoleklass till årskurs nio. 

Sedan mitten av 90-talet har utbyggnaden av vatten och spillvatten på 
Nyckelön fortsatt med allt fler anslutna. I november 2007 tog länsstyrelsen 
beslut om att Flintaviks V & R:s verksamhetsområde skulle omfatta samtliga 
fastigheter på Nyckelön, därefter ökade anslutningstakten. Sedan år 2011 
ingår Nyckelön i Mälarenergis verksamhetsområde för vatten och spillvat-
ten men reningsverket på Nyckelön har nått sitt kapacitetstak och är i stort 
behov av renovering. 

Området runt järnvägsstationen i södra Kvicksund pekades ut 1995 som ett 
strategiskt läge för att möjliggöra nya verksamheter, vilket bekräftat platsen 
som Kvicksunds naturliga centrum. Idag finns där, förutom livsmedelsbutik, 
bland annat ett gym, restauranger och en frisörsalong. 



Geografisk avgränsning

Ortsanalysen och utvecklingsplanen för Kvicksund omfattar hela orten. För 
den geografiska avgränsningen av uppdraget, se karta nedan.

Kartan visar geografisk avgränsning för Ortsanalys och utvecklingsplan Kvicksund.
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Process och metod

Både Västerås stad och Eskilstuna kommun har tidigare arbetat med orts-
analyser. Kvicksund är den andra orten i Västerås där arbetet med att ta fram
en ortsanalys och utvecklingsplan har påbörjats. Första gången det provades 
var 2016 när byggnadsnämnden godkände en ortsanlys för Skultuna, då 
med tillägg handlingsplan, som ett planerings- och kunskapsunderlag. I 
arbetet med Kvicksund vill båda kommunerna tydligare lyfta fram strategi-
er för utveckling, såväl fysisk som social. Därför blev uppdraget en samlad 
Ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund. Arbetet med ortsanalysen 
och utvecklingsplanen har präglats av dialog. Kvicksundsbor, föreningslivet, 
näringslivet och markägare har gett sin syn på orten i dag och delat med sig 
av sina visioner för Kvicksunds framtid och projektet inleddes med en work-
shop med tjänstepersoner i båda kommunerna. 

Parallellt med dialogträffarna har inventeringar av naturvärden, strandom-
råden och grönområden genomförts samt en analys av kulturhistoriska 
värden på hela orten. Efter dialogfasen har projektledare och arbetsgrupper 
inlett ett arbete med analys av underlag och inkomna synpunkter, tankar 
och idéer. Kommunerna har även fortsatt dialog med markägare, Trafikver-
ket och andra parter för att utreda specifika frågor och åtgärder på orten.

Planeringsprocessen.



DEL II: Ortsanalys för Kvicksund



Varför en ortsanalys?
Kvicksund är en ort som har en intressant historia och bakgrund. Från att ha 
varit en plats för sommarnöje har orten utvecklats under årens lopp, till vad 
den är idag. Nu står Kvicksund inför en ny utvecklingsfas med större möjlig-
heter till nybyggnation av centrum samt framtida utveckling som attraktiv 
plats för att bo, leva och verka på. Gatu- och bebyggelsestruktur liksom 
enskilda byggnader, parker och grönstråk som kopplar till befintliga värden 
bidrar i stor grad till en orts karaktär och identitet. Denna ortsanalys syftar 
till att beskriva Kvicksunds karaktär utifrån det som framkommit i dialog till-
sammans med kvicksundsborna samt de planeringsförutsättningar som är 
viktigt att ta fasta på vid en utveckling av orten. 

I en ortsanalys möts tre viktiga delar; analys av platsen, analys av livsmiljön 
samt analys av ortens roll och förhållande till omgivningen. 

Resultatet från ortsanalysen underlättar kommunens arbete med fysisk 
planering, bostadsplanering och näringslivsutveckling. Ortsanalysen kan till 
exempel öka handlingsberedskapen, förbättra dialogen mellan medborgare, 
kommun och stat och skapa en geografiskt sammanhållen helhetssyn. 

Arbetsprocess – Dialog

Inför arbetet - Workshop med tjänstepersoner
Inför arbetet med framtagande av Kvicksunds ortsanalys och utveckling-
splan anordnades 2016 en workshop med tjänstepersoner inom Eskilstuna 
kommun och Västerås stad. Workshopen hölls i bostadsrättsföreningen 
Stensjöpärlans samlingslokal i Kvicksund. Deltagarna var indelade i fem 
grupper med olika tjänstepersoner från bägge kommunerna. Arbetet utgick 
ifrån en så kallad SWOT-analysmodell med syfte att identifiera ortens styrkor 
(Strengths), svagheter (Weaknesses), möjligheter (Opportunities) och hot 
(Threats). Respektive grupp sammanställde och identifierade nyckelfrågor 
som återkom i alla kategorier med inbördes rangordning. Mats Johan 
Lundström från Föreningen för samhällsplanering var moderator och ledde 
workshoppen. Efter workshoppen togs en sammanställning fram som re-
dovisades som ”ordmoln” Ordmolnen visar de mest vanligt förekommande 
begreppen i storleksordning.

Västerås stad och Eskilstuna kommun har tidigare arbetat med ortsanalyser. 
Kvicksund är den andra orten i Västerås där arbetet med att ta fram en orts-
analys och utvecklingsplan har påbörjats. Första gången det provades var 
2016 när byggnadsnämnden godkände en ortsanlys för Skultuna, då med 
tillägg handlingsplan, som ett planerings- och kunskapsunderlag. I arbetet 
med Kvicksund vill båda kommunerna tydligare lyfta fram strategier för ut-
veckling, såväl fysisk som social. Därför blev uppdraget en samlad Ortsanalys 
och utvecklingsplan för Kvicksund. Arbetet med ortsanalysen och utveck-
lingsplanen har präglats av dialog. Kvicksundsbor, föreningslivet, näringslivet 
och markägare har gett sin syn på orten i dag och delat med sig av sina vi-
sioner för Kvicksunds framtid och projektet inleddes med en workshop med 
tjänstepersoner i båda kommunerna. 

Parallellt med dialogträffarna har inventeringar av naturvärden, strandom-
råden och grönområden genomförts samt en analys av kulturhistoriska 
värden på hela orten. Efter dialogfasen har projektledare och arbetsgrupper 
inlett ett arbete med analys av underlag och inkomna synpunkter, tankar 
och idéer. Kommunerna har även fortsatt dialog med markägare, Trafikver-
ket och andra parter för att utreda specifika frågor och åtgärder på orten.

Arbetsmöte (SWOT-analys) med tjänstepersoner från Västerås och Eskilstuna, 2016.
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Sammanställning (ordmoln) av SWOT-analys från workshop med tjänstepersoner 2016.

Sammanfattning av workshop med tjänstepersoner
Som avslutning på workshoppen fick respektive grupp sammanfatta de fyra 
viktigaste frågorna som återkom i gruppdiskussionerna.

Kommunikationer 
Riksväg 56 och järnvägen pekas ut som en av Kvicksunds stora styrkor med 
goda pendlingsmöjligheter. Stationens kvarvarande på orten är en särskilt 
viktig fråga. Bland svagheterna finns barriärer och bullerproblametiken som 
följd av att orten genomkorsas av både järnväg, riksväg och farled. Brons 
kvalitet och broöppningar togs också upp som svagheter på orten. 

Bostadsbyggande 
Kvicksunds bostadsutbud är ensidigt med i stort sett endast enbostadshus. En 
av de stora möjligheterna som pekas ut är att komplettera Kvicksund med fler 
bostäder, vilket också är en förutsättning för att stationen, handel och service 
ska kunna vara fungerande i framtiden. En genomtänkt bostadsutveckling ger 
Kvicksund fler fördelar än bara ökad befolkning, som t.ex. större social mång-

fald och möjligheter att stanna på orten vid ändrade familjeförhållanden. 
Eskilstuna kommun och Västerås stad har delvis skilda förutsättningar för bost-
adsbyggande, där Eskilstuna kommun har en stor andel kommunal mark som 
är utbyggbar medan Västerås stad äger mindre mark och det generellt finns 
mer begränsade möjligheter till utveckling på Nyckelön, på grund av bland 
annat järnvägsreservat och höga natur- och kulturmiljövärden.

Mälaren 
Möjligheten till strandnära boende och närhet till rekreation ger goda möj-
ligheter för utveckling av Kvicksund som en attraktiv bostadsort. Mälaren 
är en stor attraktion som ger många utvecklingsmöjligheter och bidrar till 
ortens identitet. I dagsläget är strandremsan i hög grad privatiserad och det 
finns risk för ökad privatisering. Andra positiva aspekter som Mälaren kan 
föra med sig är turism och friluftsliv. Bland riskerna omnämns översvämning, 
farliga transporter på järnväg, väg och farleden samtidigt bron som barriär. 

Kvicksunds geografiska läge 
Kvicksunds läge mellan två större städer pekas ut som en stor potential, där 
orten anses ha ett bra läge i en växande region. Samtidigt identifieras en del 
problematiska aspekter av att orten ligger i två olika kommuner och två län. 
Det är viktigt med ett samarbete över kommungränserna gällande skola, 
äldreomsorg och en gemensam syn om ortens utveckling.

Social hållbarhet 
Kvicksund är socioekonomiskt homogent och det finns stora möjligheter för 
ökad mångfald men också risk för ökad segregation. Vissa grupper pratar om
en ”sovstadseffekt”, där invånarna ”bara” bor på orten och lokal service, 
identitet och sammanhållning utarmas. Skolan ses som en mötesplats över 
kommungränserna med en sammanhållande funktion i och med att barn 
från bägge sidor av bron går på den gemensamma skolan. 

Näringsliv, turism och samhällsservice 
Det är viktigt att bibehålla och utveckla den lokala handeln som finns på 
orten idag. Ekoturism pekas ut som en möjlighet, som även bidrar till bättre 
underlag för lokal handel. Kvicksund hade varit en mer komplett ort om det 
fanns ett större utbud av arbetsplatser på orten.
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Dialogträffar med allmänheten

Dialogträff I och II
I november 2016 bjöds allmänheten in för att diskutera dagens Kvicksund 
och ortens framtida utveckling tillsammans med bland annat kommun-
styrelsernas ordföranden Anders Teljebäck och Jimmy Jansson och flera 
tjänstemän från Västerås stad och Eskilstuna kommun. Mötet anordnades 
av stadsbyggnadsförvaltningarna i respektive kommun. Runt 220 personer 
kom till Tegelvikens skolans samlingssal för att delta i dialogen och gav spän-
nande och givande diskussioner utifrån gruppuppgifterna som genomfördes 
under dialogmötet. Materialet som kom fram vid dialogträffarna har utgjort 
viktigt underlag i framtagandet av en ortsanalys med utvecklingsplan för 
Kvicksund.

I januari 2017 bjöds allmänheten in till en andra träff för att diskutera dagens 
Kvicksund och ortens framtida utveckling tillsammans med tjänstemän från 
Västerås stad och Eskilstuna kommun. Under dialogträffen presenterades en 
återkoppling från föregående dialogträff, presentation av kulturmiljöinven-
tering, information om energikartläggning samt gruppdiskussion rörande 
bland annat bebyggelseutveckling. Mötet anordnades av stadsbyggnadsför-
valtningarna i Västerås stad och Eskilstuna kommun. Runt 100 personer kom 
till Tegelvikens skola samlingssal för att delta.

I dialogträffarna framkom att den viktigaste händelsen för Kvicksunds ut-
veckling varit tillkomsten av Tegelvikens skola. Skolan är av stor betydelse 
för identiteten och känslan av en sammanhållen ort och har möjliggjort 
en snabbare omställning från fritidsboende till åretruntboende. Idag utgör 
skolan en viktig mötesplats på orten. Skolan präglas av ett helhetsperspek-
tiv med barnen i centrum och ett starkt föräldraengagemang och är byggd 
utifrån ett ekologiskt synsätt. Vid dialogtillfällena har även framförts att man 
saknar äldreboende och vårdcentral som skulle ge bättre förutsättningar för 
alla åldersgrupper att bo kvar på orten.

Under invånardialogerna 2015-2016 diskuterades framtida bebyggelseut-
veckling i Kvicksund. Mötesdeltagarna markerade på kartor vilka områden 
som de ansåg lämpliga för ny bebyggelse och var sådan bör undvikas. Kartan 

 Karta från dialogarbetet Kvicksundsbornas syn på möjlighet för ny bebyggelse
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visar ett urval av de områden som Kvicksundsborna samtalade kring under 
dessa diskussioner (se figur på föregående sida). Både positiva och negativa 
aspekter inom dessa områden lyftes fram. 

Under invånardialogen uttrycktes behov av ett mer varierat bostadsutbud 
med fler lägenheter, radhus och parhus. Framför allt behövs boende för un-
gdomar och för äldre så att det är möjligt att flytta hemifrån eller flytta från 
sin villa och ändå stanna på orten. Invånarna anser att det som gör det
attraktivt att bo i Kvicksund framför allt är närheten till Mälaren och rekrea-
tionsmöjligheter i naturen. De stora villatomterna och det lugna lilla samhäl-
let med närhet till större städer bidrar också till att man vill bo i Kvicksund. 

I invånardialogerna och i diskussionerna med näringslivet om utvecklings-
möjligheter för samhällsservice och näringsliv framfördes behov av en vård-
central, ett allaktivitetshus och företagshotell i Kvicksund. Gästhamn, konst-
museum, övernattningsmöjligheter (Bed & Breakfast), bankomat, bageri, 

restauranger och kafé var andra typer av service och verksamheter som 
invånarna anser saknas på orten. På Nyckelön pekades PROs sommarhem 
”Björknäs” ut som en möjlig plats att utveckla till ”allaktivitetshus” på Nyck-
elön. 

Avgörande för ortens framtid anses vara väl fungerande kommunikationer; 
tåg som har synkade tidtabeller, går senare på kvällarna och oftare på helg-
er, bussar vars tidtabeller synkar med tågen samt bättre påfarter på väg 56.

Dialogträff med näringsliv
Företagarna i Kvicksund bjöds den 6 mars 2018 in till en näringslivsträff. 
Träffen delades upp i två diskussionspass där de 24 deltagarna diskuterade 
kring flera olika frågor i grupper. Under det första passet avhandlades frågor 
som Kvicksunds nuläge, företagsanda, styrkor och svagheter. Under det 
andra passet diskuterades Kvicksunds framtida möjligheter utifrån näring-
slivsperspektivet. Det fanns även möjlighet för deltagarna att få rådgivning 
av kommunernas respektive klimat- och energirådgivare.

På näringslivsträffen 2018 bekräftade företagarna bilden av en ort där mån-
ga bor, men få verkar. Det är närheten till Mälaren och läget som attraherar 
ensamföretagare och konsulter att bosätta sig i Kvicksund. Som ortens för-
delar för företagare nämndes det stora regionala upptagningsområdet och 
närheten till många större städer. En väl fungerande kollektivtrafik bedöm-
des därför som avgörande för ortens utveckling, både för företagande och 
boende. 

Det fanns önskemål om företagshotell och mötesplatser för att skapa möj-
lighet till kluster och företagssamverkan, som i stort sett saknas idag. Det 
fanns även önskemål om mer mark för verksamhetsändamål, särskilt i södra 
Kvicksund. För att underlätta för företagande på orten önskades även mö-
jlighet till mer fritidsaktiviteter på orten och en vårdcentral, för att minska 
på skjutsande och åkande till de större städerna. Företagarna framförde en 
stor vilja att delta i ortens utveckling men upplevde samtidigt att de hamnar 
”lite på sidan av” i kommunernas planering och satsningar och efterlyste 
bättre stöd och kommunikation.
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Dialogträff med föreningar
Den 19 april 2018 bjöds föreningar med koppling till friluftslivet in för en 
träff med tjänstepersoner från kommunerna. Syftet med träffen var att få 
in mer kunskap om friluftsliv och aktiviteter på orten. Deltagarna satt i två 
grupper och diskuterade samt ritade på kartor hur Mälaren och naturom-
råden i Kvicksund används, vilka kvaliteter som finns och vad som behöver 
utvecklas. Fyra föreningar deltog och träffen gav värdefull kunskap som legat 
till grund för det fortsatta arbetet.  

Barnens inflytande och delaktighet i dialog
Även barnens perspektiv har varit del av arbetet med Kvicksunds utveckling. 
En metod kallad för ”Barnkartor i GIS” har använts med syfte att ta reda på
hur barnen i Kvicksund använder vägarna till och från Tegelvikens skola samt 
hur de upplever sina utemiljöer. Barn i årskurs 4 och 5 från Tegelvikens skola 
har deltagit i arbetet där barnen samlat information på temakartor framtag-
na i den digitala mjukvaran GIS (Geographic Information Systems). 

Kartorna visar följande:
• Viktigaste stråken och platserna som barnen har identifierat.
• Platser där barnen vistas utomhus. 
• Platser som kan förbättras, samt favorit och otrevliga platser.
• Vägar som barnen tar till skolan och vägar de använder på fritiden. 

Karta som visar barnens favoritplatser och platser som de upplever som otrevliga. 
För övriga kartor se bilaga

Barnkonventionen 
“FN:s konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling den 
20 november 1989. Sverige ratificerade den 1990. Varje människa under 18 
år räknas som barn. Konventionen innehåller 54 artiklar varav 41 slår fast vilka 
rättigheter barn ska ha. I den fysiska planeringen är artiklarna 3 och 12 särskilt 
aktuella: Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta 
rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Artikel 12 handlar om barnets rätt att 
uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller 
henne.” 
Källa: Barnombudsmannen www.bo.se

Barnkartor i GIS
”Barnkartor i GIS ska: Underlätta för barn och skola att medverka i stad-
splanering och vägplanering Underlätta för planerarna att få del av barnens 
och skolans anspråk på närmiljön Underlätta kommunikation och därmed öka 
vuxnas respekt för barns erfarenheter och synpunkter Alltså… Vara barnvänlig, 
skolvänlig och planeringsvänlig” 

STORT TACK till alla som deltog vid dialogträffarna 
och som bidrar till Kvicksunds utveckling!
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Samråd sommaren 2019
”Ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund – Fokus Nyckelön” och ”Fokus 
Södra Kvicksund” var utsända för samråd under tiden 11 juni till 15 sep-
tember 2019. Handlingarna fanns tillgängliga på kommunernas respektive 
hemsidor.  

Ett samrådsmöte i form av 
”Öppet hus” hölls på Tegelvikens 
skola i Kvicksund den 19 juni 
2019.  Mellan 200 - 300 besökare 
deltog på mötet, vilket var över 
förväntan.  Under kvällen pre-
senterade projektgruppen och 
representanter från styrgruppen 
de stora dragen i det pågående 
gemensamma projektet och 
besökarna fick tillfälle att ställa 
frågor till tjänstepersoner från 
kommunerna vid olika temasta-
tioner. Alla formella synpunkter 
som besökare hade på sam-
rådshandlingen togs in skriftligt 
under samrådstiden och redovi-
sas i samrådsredogörelser från 
respektive kommun.  

Temaområden på samrådsmötet
De olika stationer som fanns uppställda under samrådsmötet var: Bostäder 
och samhällsservice, Grönstruktur, Transporter samt Övrigt (besöksnäring, 
rekreation, kulturmiljö, Kvicksunds identitet). 

Historieintresserade kvicksundsbor har, i form av en studiecirkel i ABF:s regi, 
tagit fram en omfattande utställning om ortens historia och delar av denna stod 
uppställd under samrådsmötet och väckte stort intresse bland besökarna. 

Studiecirkel och utställning i ABF:s regi.

Analys av platsen

Kvicksund en ort med gynnsamt läge
Kvicksunds läge vid Mälaren, med tillgång till både riksväg och järnväg, 
är unikt i kommunerna och det geografiska läget är avgörande för ortens 
attraktivitet. Kvicksund ligger på pendlingsavstånd både från centrala 
Västerås, dit det är 2,5 mil, och Eskilstuna, dit det är knappt två mil. 

Mälaren är det gemensamma landskaps-
element som binder samman Kvicksund 
med Västerås, Eskilstuna och övriga 
Mälardalen. Det är en farled för sjöfart 
och en resurs för dricksvatten, rekreation 
och biologisk mångfald. Mälaren upp-
skattas av boende i hela Mälardalen. I 
frågor om bevarande, utveckling och 
hantering av Mälaren och det om-
givande landskapet har tätorterna och 
Kvicksund gemensamma intressen. 

Mälardalens högskola i Västerås och 
Eskilstuna finns inom pendlingsavstånd 
från Kvicksund. Mälardalens högskola 
är en av Sveriges största högskolor med 
16 000 studenter och 1 000 medarbetare. 
På högskolan finns ett stort utbud av utbildningar koncentrerat på fyra ut-
bildningsområden: ekonomi, hälsa och välfärd, lärarutbildning samt teknik- 
och ingenjörsutbildning. Närheten till Västerås och Eskilstuna medför också 
att Kvicksund får tillgång till en större och mer varierad arbetsmarknad än 
orten i sig kan erbjuda. Kvicksund är ett populärt boendealternativ också 
för de som arbetar i Västerås eller Eskilstuna och även i viss mån Örebro. 

Även Stockholm kan räknas in som målpunkt då det finns tågförbindelser 
på både norr och söder om Mälaren, detta kan komma att effektiviseras 
ännu mer i framtiden med en förbättrad infrastruktur.
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Entréer till Kvicksund
Ankomsten till Kvicksund norrifrån med tåg sker längs med strandlinjen och 
genom bebyggelsen på Nyckelön. Resan ger en tydlig bild av ortens koppling 
till Mälaren och karaktären som badort med äldre fritidshus under omvand-
ling till permanenta bostäder, lummig grönska och de karaktäristiska bryg-
gorna ut i vattnet. 

Intrycket av orten och det omgivande landskapet skiljer sig markant längs med
de olika vägsträckningarna. Ankomsten via riksväg 56 norrifrån sker i hög fart 
över Mellansundet och genom det småbrutna jordbrukslandskapet med rika 
biologiska miljöer som åkerholmar, lövskogar och bryn. Kommer man istället 
in på Nyckelön via Nyckelövägen möts man först av en stor del barrskogsveg-
etation, främst tall, med utsikt ner mot Mälaren. Bebyggelsen längs med 
vägen blir successivt tätare och är en blandning av större äldre villor, mindre 
fritidshus och nybyggda villor. Bilister som åker längs riksväg 56 får en mer 
plötslig ankomst till tätorten närmare sundet. Från jordbrukslandskapet är 
det första mötet med orten bensinstationen, pizzerian och båthamnen med 

en större båtuppställningsplats och viss utsikt mot Mälaren. De två vägarna 
går sedan ihop och det tydligaste landmärket som markerar ankomsten till 
orten är Kvicksundsbron med dess karaktäristiska röda torn.

Tumboåsen tillsammans med riksvägen och järnvägen markerar ankomsten 
till orten från söder. Öster om riksväg 56 välkommas man av våtmarken 
där Kvicksunds viktigaste fritidsområde finns. Golfbanan och idrottsplatsen 
ramas in av det mer kuperade och gröna landskapet som utgörs av Au-
gustendal och Sunbyviksområdet. Väster om riksväg 56 vid syns det ett 
blandat landskap av åkrar och vegetation som tydlig markerar Tumboåsen. 
Det kuperade landskapet möter därefter riksväg 56 då är träd och grönska 
som ramar in vägens utsträckning samt som järnvägen parallellt närmar 
sig riksvägen. Vid avfarten till Kvicksunds södra från 56:an är trafikrummet 
dominerande, vegetationen närmast riksvägen ger ytan en mjukare känsla 
av grönska. Nivåskillnaden från öster till vänster av riksväg 56 följer sträck-
an fram till Kvicksunds centrum där tågstationen och Mälaren dominerar 
upplevelsen av platsen.
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Kvicksunds historia och kulturmiljöer

Berättelsen om Kvicksund
Kvicksund ligger i gränslandet mellan Södermanlands och Västermanlands 
län och delas i mitten, av ett sund i Mälaren. Administrativt har Kvicksund 
genom historien varit delad i olika socknar på båda sidorna om sundet och 
tillhör även idag olika kommuner och län. Efter inlandsisens tillbakagång 
låg stora delar av nuvarande Kvicksund under vatten. Från järnåldern och 
medeltiden har området kring Kvicksund varit ett lokalt centrum i bygden 
och det var ett av de första områdena i Sverige som kristnades. Sundet har 
varit en kommunikationsled långt tillbaka i historien och var en seglingsled 
mellan de två fjärdarna Blacken och Galten.

Några större gårdar i området har en historia långt bakåt i tiden. I södra Kvick-
sund finns Sundbyvik, omnämnd redan på 1300-talet, samt Väsby gård från 
1800-talet. Ramsjö gård på Nyckelön omtalas redan på tidigt 1500-tal och var 
senare en utgård till Stensjö gård. Stensjö gård har anor från 1500-talet och 
landsvägen från norr till söder gick över gårdsplanen på Stensjö gård. I början 
av 1900-talet köptes gården av en skogspatron ”Patron Andersson” som kom 
att spela en stor roll för Nyckelöns bebyggelseutveckling. 

Först vid slutet av 1800-talet började den stora inflyttningen och ett sam-
hälle började utvecklas. Järnvägen mellan Grängesberg och Oxelösund drogs 
genom Kvicksund och stod klar tillsammans med järnvägsbron år 1877. Järn-
vägsbron var den första bron över sundet och tåget stannade vid Stora Sanda, 
vid turisthotellet och vid Kvicksund station. Före 1925 skedde landsvägstrafik 
via färja. Vid södra brofästet stannade tåget vid Kvicksunds station och norr 
om sundet vid turisthotellet. Efter järnvägens intåg i Kvicksund blev orten ett 
populärt resmål för sommargäster. 

Industrin blomstrade i 1900:s början och Kvicksund blev ett populärt mål för 
sommargäster och ett badortsamhälle började att växa fram. Mer bemedlade 
klasser i samhället byggde de så kallade grosshandlarvillorna och sommar-
nöjena. De stora trävillorna, ofta med spröjsade fönster, snickarglädje och 
stora glasverandor låg ofta i direkt anslutning till vattnet där badplatser, 
bryggor och båthus uppfördes. 

Turisthotellet uppfördes norr om sundet 1902.älla: Källa: Äldre vykort från Västmanlans läns 
museums arkiv. 

På den norra sidan sundet uppfördes 1902 Kvicksunds turisthotell och ett 
varmbadhus. 1993 revs det före detta turisthotellet efter att byggnaden 
brunnit och sålts vid flera tillfällen.

1938 infördes den lagstadgade semestern om två veckors betald ledighet, 
vilket gav fler människor möjlighet till fritid. Friluftslivet främjades också 
av allemansrätten som definierades 1940, men anses vara i bruk redan på 
tidigt 1900-tal.

Den dåvarande ägaren av Stensjö gård, Anders Rickard Andersson, i folkmun 
kallad Patron Andersson, var ägare till i stort sett hela Nyckelön. Patron 
Andersson lät med början på 1930-talet bygga fritidshus, så kallade sport-
stugor, och lät stycka av mark från stamfastigheten för stora tomter. På 
södra sidan av sundet började strandkanten bebyggas med fritidshus under 
1940-talet. Enkla, så kallade, sportstugor uppfördes nära vattnet av industri-
arbetare. De flesta av de tidiga sportstugorna var placerade längre bort från 
kommunikationer än de finare villorna och ofta saknades tillfartsvägar. 

Kvicksund har haft en begränsad mängd fast boende befolkning under 1900-
talet. Service med skola och kommunalt vatten och avloppsnät byggdes ut 
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på södra sidan under slutet av 1900-talet. Detta gjorde att södra Kvicksund 
snabbt övergick till att bli permanentboende. På Nyckelön drogs kommunalt 
vatten och avlopp fram först under 2000-talet, vilket senarelagt omvandlin-
gen av fritidshusområdena till permanentboende. 

Verksamheten i Kvicksund har historiskt varit fiske. Det var ett kronofiske 
som ägdes av staten och kungen. Det var utarrenderat till den som betalade 
bäst för rätten att driva fiske. I arrendet ingick att hålla Kungsådran ren och
öppen för båtarnas passage i sundet. Tegelbruk har funnits i Kvicksund 
under lång tid och på en historisk karta från 1700-talet nämns en tegelugn. 
Det senaste tegelbruket, Mälardalens Tegelbruk AB-Kvicksund grundades 
vid början av 1900-talet och var i bruk fram till 1957, då det lades ned varpå 
ugnen och ladorna revs. Det som idag kan påminna oss om den tidigare 
verksamheten är några bostäder som tillhörde anläggningen, däribland 
tegelmästarbostaden. 

Sandabadet.Källa: Äldre vykort från Västmanlans läns museums arkiv. 

Förutom Tegelbruket har det funnits andra företag i Kvicksund från 1900-
talet och framåt. Här kan nämnas Kvicksunds cementfabrik som startades 
1935 och Kvicksunds snickerifabrik från 1928. På södra Nyckelön har det 
funnits handelsträdgårdar och senare en cementfabrik. Större verksamheter 
som startades efter mitten av 1900-talet är Sedenborgs Metallgjuteri, Flinta 
konstbetong och Båt-Sam.

Inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Ett nytt kunskapsunderlag för kulturmiljövärdena i hela Kvicksunds serviceort 
togs fram 2016 av Västmanlands läns museum med namnet ” Kvicksund 
- Analys av kulturhistoriska värden”. I rapporten finns både enskilda bygg-
nader med särskilt kulturhistoriskt värde samt hela bebyggelsemiljöer med 
kulturvärden utpekade. Av totalt 2901 inventerade byggnader i Kvicksund har 
289 pekats ut som kulturhistoriskt värdefulla, cirka 10 % av bebyggelsen. 

Exempel på sommarvilla från tidigt 1900-tal. Källa: Västmanlands läns museum, 2016. 
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Kvicksunds årsringar i bebyggelseutvecklingen
Kartan till höger visar en sammanfattning av Kvicksunds bebyggelseutveck-
ling och de årsringar i bebyggelsen som är synliga i Kvicksund idag. Kvick-
sunds bebyggelse kan delas in i fyra perioder eller årsringar enligt följande: 

 • Äldre gårdar (med omgivande mark) som härstammar från 1800-talet 
    eller tidigare 
 • Bebyggelse från sekelskiftet 1900 i centrala Kvicksund, främst så kallade 
    sommarnöjen. 
 • Bebyggelsen från 1920-1960-talen (1970), främst sommarstugor vid 
    Mälaren men även industri och bostadshus kopplad till denna. 
 • Bebyggelse från 1970-talet och framåt, främst bostadshus för permanent 
    boende efter dragning av vatten- och avloppsnät. Karta årsringar i Kvicksunds bebyggelseutveckling. 

Källa: Länsmuseet i Västmanlands kulturmiljöinventering

Exempel på sommarvilla från tidigt 1900-tal. Källa: Västmanlands läns museum, 2016.



Att leva, bo och verka i Kvicksund

Tillväxt och befolkning
Kvicksund hade i slutet av 2018 ca 2300 invånare, jämnt fördelade mellan 
Nyckelön och södra Kvicksund. Fram till 2009 ökade befolkningen stadigt, 
men ökningen har sedan planat ut. Kvicksund har en lägre andel invånare 
i åldern 25 –-34 år än kommunerna som helhet, men däremot en högre 
andel invånare mellan 55 – 74 år. Detta indikerar att det finns ett växande 
behov av boende för äldre på orten. En mindre andel personer som bor 
i Kvicksund arbetar också på orten dock finns det en stor andel enskilda 
företagare. Många pendlar till annan kommun och län, en naturlig följd av 
ortens läge. 

De arbetsplatser som finns på orten är främst inom tillverknings- och utvin-
ningsindustrin, utbildning, och handel. Dubbelt så många män som kvin-
nor arbetar eller har företag i Kvicksund. Skillnaden i inkomst mellan män 
och kvinnor är stor. På orten är den öppna arbetslösheten endast 1 % och 
nästan hälften (46 % år 2017) har en eftergymnasial utbildning.

Bostäder
Bostadsutbudet i Kvicksund idag är relativt ensidigt och domineras av 
äganderätter och enbostadshus. Under invånardialogen uttrycktes ett behov 
av ett mer varierat bostadsutbud med fler lägenheter, radhus och parhus. 
Framförallt framfördes ett önskemål om mindre lägenheter, vilket skulle 
kunna möjliggöra för både äldre, personer med ändrade familjeförhållande 
och unga att kunna stanna kvar på orten.

Planlagd mark
Trots de begränsningar som finns på Nyckelön för utbyggnad så har det skett
stora förändringar på senare tid då inriktningen i den fördjupade översikts-
planen från 1995 angav en möjlig omvandling till året-runt-boende. Nya de-
taljplaner har upprättats och större byggrätter medges (under förutsättning 
att gemensamt spillvatten anordnas). Utgångspunkten, och det är en viktig 
sådan, var dock att Kvicksunds karaktär ska bevaras och bedömningen var 
därför att alltför små fastigheter inte borde tillåtas (minst 1500 kvm). 

Backa-Högåsen på Nyckelön planerades som ett fritidshusområde och 
byggdes ut huvudsakligen i slutet av 70-talet men ändrade detaljplaner har 
tagits fram i området som medger utökade byggrätter och även möjlighet 
att använda del av bostaden som kontor och/eller hantverk samt även ger 
plats för en förskola där Kvicksunds förskola nu är byggd (ÄDp 1267 (1995), 
1578 (2005) och 1633 (2006). Dessa ändrade förutsättningar har medfört 
en succesiv förtätning i området i form av större enbostadshus men även en 
del parhus. 

Detaljplanen för bostäder inom Sandtäppan, dp 1592, norr om Backa, 
antogs 2006. Planen möjliggör nybyggnation av 20 – 25 friliggande småhus 
och detta område är fortfarande under utbyggnad. I samma plan gavs 11 
befintliga fastigheter efter Backatorpsvägen utökade byggrätter. 

Mycket av ortens attraktionskraft ligger i närheten till vatten, upplevelsen 
av lummiga, lugna bostadsområden och de många äldre, karaktäristiska 
villorna. 

27

Exempel på nyare bostadsbebyggele i Kvicksund.Västmanlands läns museum, 2016.



På Nyckelön blir konsekvenserna av att många fastighetsägare nu kan bygga 
300 m2 (mot tidigare 70 +30= 100 m2 respektive 70+30+50=150 m2) allt 
mer tydliga i området. Karaktären av sommarstugeområde försvinner allt 
mer och stora villor ersätter de enkla sommarhusen medan tomterna ofta 
omvandlas från stora naturtomter till villaträdgårdar med mer hårdgjorda 
ytor och prydnadsplanteringar. 

I södra Kvicksund finns för närvarande inga detaljplaner med större out-
nyttjade byggrätter. Den största omvandlingsprocessen till permanentbo-
städer skedde i perioden mellan 1990 – 2010.  Områden som gick från fritids-
husbebyggelse till åretruntbostäder i södra Kvicksund var bostäderna i den 
västra delen, vid Väsby gård, samt öster om riksväg 56 vid Tegelvikens skola. 
Det finns tre positiva planbesked i närheten till tågstationen där detaljplane-
arbetet inte påbörjats. 

Till skillnad från Nyckelön har Södra Kvicksund en stor potential för ny 
bebyggelse. Både öster och väster om järnvägsstationen finns intresse att 
utveckla orten och ta nästa steg mot en ökad service och attraktivitet.

Tillkomsten av fler permanent boende och det växande behovet förutsätter 
att kommunerna kan garantera bättre kommunikationer, service och tillgång 
till allmänna platser. Detta innebär också ett ökat behov och efterfrågan på 
kommunal service så som skola, förskola och äldreboende samt ett ökat 
behov av närhet till närströvområden, motionsspår, lekplatser etc. 

Markägoförhållanden
Marken i Kvicksund är till stora delar privatägd. De privata fastighetsägarna 
har en viktig del i Kvicksunds framtida utveckling. Västerås stad äger förhål-
landevis lite mark men har idag rådighet över marken längs med de södra 
delarna av riksväg 56, park- och skogsområdet Backa väster om riksväg 56, 
strandpartiet som utgör Sandabadet samt fastigheten Stensjö 1:168 (den 
så kallade ”växthustomten”) övrig obebyggd mark på Nyckelön ägs främst 
av en fastighetsägare. Eskilstuna kommun äger mark kring stationen och i 
övrigt är det i huvudsak två större markägare på orten förutom en mängd 
privata villor och egnahem. (Se bilagor 1 och 2 kommunägd mark och detalj-
planelagdmark)

Jordbruksmark
Enligt Västerås ÖP 2026 ska det ”Vid bedömningen av vad som ska anses 
vara brukningsvärd jordbruksmark ska hänsyn tas till om marken används, 
eller nyligen använts, för jordbruk, främst åkermark och betesmark men 
även ängsbruk samt till möjligheterna att nyttja marken för rationellt 
jordbruk. I serviceorternas närhet kan skogen också vara av stort värde för 
rekreation och friluftsliv.”

Jordbruksmark kan innefatta åker såväl som betes- och ängsmark. Utöver en 
förlust av biologisk produktion kan värdefulla natur- och kulturmiljövärden 
i jordbrukslandskapet bli dyra att bevara i de fall som jordbruksmark läggs 
ner, till exempel som en följd av utbyggnad. 

Jordbruksmarken på Nyckelön används fortfarande för vallproduktion och 
kan därför anses vara brukningsvärd. Vid en eventuell prövning i detaljplan 
behöver en mer detaljerad bedömning/ lokaliseringsstudie av jordbruks-
marken tas fram.

En nationell klassificering av åkermark i Sverige gjordes av dåvarande kungli-
ga lantbruksstyrelsen 1971, motsvarande jordbruksverket. Hela Västerås 
kommun gavs klass 4 i denna klassificering. En mer detaljerad värdering av 
jordbruksmarken i länet genomfördes 1976 av länsstyrelsen. Jämförelser 
mellan klassificeringarna går inte att göra på grund av olika måttsystem. Ny-
ckelön omfattades inte av någon anledning inte av denna senare värdering. 
Närliggande motsvarande jordbruksmarker har klass 6 eller 7.  

3 kap. 4 § Miljöbalken: Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse.

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anlägg-
ningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen 
och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfreds-
ställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
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Näringsliv i Kvicksund
Byggverksamhet, företagstjänster och tillverkning/utvinning är idag de 
dominerande näringsgrenarna i Kvicksund, men bland de små företag som 
finns på orten är bredden stor. Någon företagarförening finns inte och mån-
ga som har konsultföretag är verksamma någon annanstans än i Kvicksund. 

Sedenborgs Metallgjuteri är med sina drygt 40 anställda den enda verksam-
heten på Nyckelön som har fler än tio anställda. En detaljplan, dp 1380, 
antogs 2003 som gjorde det möjligt för den befintliga industriverksamheten 
inom fastigheten, AB Sedenborgs Metallgjuteri, att utöka sin verksamhet 
och skapa skyddszoner mot angränsande bostadsbebyggelse. Planen tillåter 
nu industri med tillhörande bostad och kontor.

Andra större verksamheter som sätter sin prägel på Kvicksund är Rams-
jö gårds lantbruksfastighet där hästverksamhet med namnet Equi Rehab 
bedrivs samt skogsförvaltningen och arrendatorsverksamheten för jordbruk 
kring Stensjö Gård.

Equi Rehab och dess hyresgäster och samarbetspartners på Ramsjö gård 
har idag ca 16 årsarbetstillfällen inom friskvård, butik och träning för hästar 
samt konferensvåning med övernattningsmöjligheter. Verksamheten är 
beroende av att ha tillgång till vallodling, hästhagar och träningsmöjligheter 
på ön, vilket bör tas i beaktande i framtida planering. 

Övriga kända verksamheter på orten är till exempel Xtreme Cargo Kvicksund, 
Perneheim Skyltdesign och Flinta Konstbetong.

På båda sidor om riksväg 56 norr om Mälaren finns områden där det är 
möjligt att etablera verksamheter. På den västra sidan finns redan idag en 
pizzeria och på den östra sidan är Båt-Sam och bensinstationens verksam-
heter som sätter stark prägel på Nyckelön. Här stannar även bokbussen och 
bidrar till att denna sida upplevs som Nyckelöns centrum. 

Aktiviteter på vatten sker året runt och ses som en potential för utveck-
ling som kan gynna företagande i Kvicksund och att i framtiden locka fler 
besökare till orten. 

A-betong med cirka 100 anställda ligger i södra Kvicksund, verksamheten 
påbörjades under 1930-talet och var familjeägt företag under namnet Karls-
sons Cementgjuteri fram till 1988. Efter ägarbyte till bland annat NCC blev 
fabriken en del av A-betong 1997, som tillverkar väggelement, D plattor, 
balkonger och pelare.

Kvicksunds centrum söder om bron består av ortens livsmedelsbutik, gym, 
frisörsalong, affär och restaurang. Tågstationen utgör ett viktigt nav med 
potential för placering av framtida tjänster som kan komplettera serviceut-
budet på orten. 

Kvicksund har också en stor andel egenföretagare med intresse och engage-
mang som kan ge underlag till service i form av bl.a. företagshotell, kontor 
eller möteslokaler.

Kvicksunds centrum söder om bron med livsmedelsbutik, restaurang, gym m m. 
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Besöksnäring och turism
I dialogprocessen pekades Mälaren ut som en viktig del i Kvicksunds iden-
titet. Intresse för aktiviteter på vattnet är ett gemensamt intresse för de 
flesta som bor och verkar i Kvicksund. Även för besökare till Kvicksund är 
det främst närheten till Mälaren som lockar. Sandabadet och Pottskär med 
dess sandstränder har många besökare sommartid och kajak- och båtlivet 
drar också till sig besökare. Vintertid är det Mälaren som är attraktionen, 
men då är det isarna och möjligheterna till skridskoåkning och issegling som 
utgör lockelsen. Några övernattningsmöjligheter för gäster finns i dag inte i 
Kvicksund.  På träffen med näringslivet 2018 lyftes behovet av övernattning-
smöjligheter på båda sidor om bron. En större satsning på att utveckla or-
tens attraktivitet för besökande genom att skapa attraktiva miljöer, anlägga 

en gästhamn, där även båtturer kan lägga till, samt förbättra tillgängligheten 
till Mälaren både sommar och vinter ansågs viktigt. Idag finns få verksam-
heter på orten som fokuserar på turism och friluftsliv.

Befintlig båthamn utgörs av en privat anläggning. Sedan 2018 pågår ett 
arbete med en utredning som innehåller inventering och analys av båtplats-
er och hamnar i Eskilstuna kommun, arbetet som bedrivs är en del i det 
pågående arbetet med revidering av Eskilstunas översiktsplan. Utrednin-
gen pekar på Kvicksund, Torshälla och Sundbyholm som platser med störst 
potential och utvecklingsmöjligheter när det gäller gästhamnar, service och 
för båtlivet i stort.

Båt-Sam, tankstation, hamn  och bostäder på Nyckelösidan.
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Samhällsservice
Utbudet av offentlig service i Kvicksund varierar. För barn och ungdomar 
finns skola och förskola men det saknas äldreboende och vårdcentral, vilket 
gör det svårt för en åldrande befolkning att bo kvar på orten. Mötesplatser 
saknas för alla kategorier och lokaler för andra fritidsaktiviteter än sport 
finns knappast. 

Förskola 
På Nyckelön finns den kommunala förskolan Kvicksunds förskola. Förskolan 
byggdes 2006 och startade sin verksamhet samma år. Förskolan har två 
avdelningar - Trossen och Bojen – för åldern 1 – 5 år. Förskolan har nära till 
skog och natur vid Backa och att vara ute är en viktig del av verksamheten. 
Något utrymme för utbyggnad finns inte på fastigheten. Idag har verksam-
heten ca 43 barn inskrivna. Idag finns det ett privat alternativ med ett för-
äldrakooperativ som driver förskolan Kattugglan, söder om sundet, med 
cirka 20 barn inskrivna. 

Skola 
Tegelvikens skola är ett bygdens hus med förskola och grundskola från för-
skoleklass till årskurs nio. Skolmiljöerna är präglade av skolans ekologiska 
profil och här finns lekplatser i naturlig miljö, jordkällare, skolträdgårdsland, 
växthus och kompost. Redan idag utreds en utbyggnad av Tegelvikens skola 
och i takt med att orten växer kommer behovet av nya skolplatser att öka. 

Äldreboende 
Idag finns inte något äldreboende i Kvicksund, vilket efterfrågas då många 
gärna skulle vilja åldras på sin hemort. Diskussioner har påbörjats inom Es-
kilstuna kommun. Intresset finns från båda kommuner av att ha ett liknande 
samarbete för genomförande som bedrevs i samband med Tegelvikens 
skola.

Vårdcentral 
Det finns ingen vårdcentral i Kvicksund idag och avsaknaden av denna ser-
vice är något som ofta påtalades i dialogen med boende och företagare på 
orten. 

Karta med viktiga målpunkter Kvicksund södra.
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Bibliotek och allaktivitetshus 
Biblioteksfilial finns inte i Kvicksund men både bokbussen från Västerås och 
Eskilstuna stadsbibliotek stannar på ett flertal ställen på orten. Allaktivitets-
hus finns inte men Tegelvikens skolas lokaler i södra Kvicksund har till viss 
del en sådan funktion. Bostadsrättsföreningen Stensjöpärlan vid Kvicksunds-
bron hyr ut sin samlingslokal även till utomstående. 

Återbruk och källsortering 
Avfallshanteringen kommer inom en snar framtid att genomgå stora föränd-
ringar. Nu skärps kraven på producenterna med krav om bostadsnära insam-
ling av förpackningar och returpapper. År 2025 skall 100 % av hushållen ha 
tillgång till bostadsnära insamling. Förändringen kommer att kräva plats och 
kreativa lösningar. Funktion, estetik, transporter och arbetsmiljö är aspekter 
som måste komma in tidigt i plan- och byggprocessen. Med anledning av 
detta behöver en lösning för bostadsnära insamling hittas för Kvicksund som 
helhet. 

VafabMiljö har inget Återbruk för källsortering av avfall på Nyckelön. Det 
närmaste Återbruket i Västerås finns på Bäckby. Bruna avfallspåsar för 
matavfall kan hämtas på Båt-Sam. VafabMiljö i Västerås driver ett utveckling-
sprojekt angående Återbruken, Återbruk 2.0 där även det Mobila Återbruket 
inkluderas. Utredningen är klar under 2021.

Med ReTuna kretsloppspark har Eskilstuna tagit ytterligare ett viktigt steg i 
arbetet för att behandling av avfall prioriteras enligt den så kallade avfall-
shierarkin, som innebär att avfall i första hand ska förebyggas, i andra hand 
ska förberedas för återanvändning, i tredje hand materialåtervinnas, i fjärde 
hand ska avfall förbrännas och i sista hand deponeras. I Kvicksund finner 
man en återvinningstation vid livsmedelsbutiken.

Eskilstuna Energi & Miljö avfallsanläggning Lilla Nyby är viktig för hanterin-
gen av avfall som uppstår inom kommunen. Här sker bland annat sortering 
och omlastning av insamlat avfall.

Sörby gård cirka 3 km söder om Kvicksund driver en våtkompost för behand-

ling av flytgödsel från den egna gården, latrin från Eskilstuna och Västerås, 
samt svartvatten (d.v.s. vatten från toaletter ingår) och matavfall från Tegel-
vikens skola som ligger i Kvicksund. På Tegelvikens skola finns ett vakuumsys-
tem installerat till skolans toaletter. Reaktorn har en volym på 32 m3 och en 
årskapacitet på 1500 m3.

Under de närmaste åren planerar Eskilstuna kommun att ytterligare för-
bättra resurshushållningen inom ramen för avfallshanteringen. Det finns 
fortfarande en stor potential att materialåtervinna mer av de resurser som 
idag skickas till förbränning . 

Räddningstjänsten/ambulans 
Genom ett unikt projekt mellan räddningstjänsten i Eskilstuna och Mälar-
dalens Brand- och Räddningsförbund (MBR) i Västerås, startades i oktober 
2015 en gemensam snabb resurs i form av en första insatsperson (FIP9). 
Fem personer som bor och arbetar i Kvicksundsområdet har fått en special-
anpassad utbildning, för att någon av dessa alltid ska vara beredd att rycka 
ut. Personerna har ett mindre räddningsfordon med nödvändig utrustning 
i sin närhet, och kan därför bege sig snabbt mot olycksplatsen. Vid larm är 
den huvudsakliga uppgiften att komma tidigt på plats, förmedla information 
till övriga räddningsstyrkor, och om möjligt utifrån den egna säkerheten göra 
ett initialt skadebegränsande insats. På så sätt kan dessa första insatsperson-
er göra en värdefull insats i väntan på att övriga räddningsstyrkor anländer. 
Genom att fem jourhavande brandmän nu finns på plats bedöms hjälp 
komma fram snabbare. 
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Hamnar och gästservice
Båt-Sam på Nyckelön är en kommersiell båtanläggning med försäljning av 
båtar, fyrhjulingar, vattenskotrar m.m, verkstad, sjö mack och vinterförvaring 
av båtar. Anläggningen har egna bryggor vid Mälarstranden i direkt anslut-
ning till riksväg 56. Båt-Sam har sedan starten 1961 varit en viktig del av 
näringslivet på orten och vars verksamhet påtagligt påverkar upplevelsen av 
den norra infarten på Nyckelön. 

Det finns ingen gästhamn i Kvicksund idag och det finns därför en stor 
potential för utveckling av turism och båtliv på Mälaren med koppling till 
orten.

Kvicksunds Båtförening, som bildades 1980, har idag 60 medlemmar. Båt-
beståndet, 53 st., är varierat: rodd- och snurrebåtar, motorbåtar och segel-
båtar. Antalet bryggplatser: 47 st. Eskilstuna Kommun arrenderar ut marken 
till föreningen. Under arbetet med revideringen av översiktsplanen gjordes 
en utredning av båtplatser i Sundbyholm, Torshälla och Kvicksund där be-
räknades möjligheten till en fördubbling av kapaciteten i Kvicksunds hamn. 
Båtklubben Lilla Vik är en mindre förening som arrenderar kommunal mark 
av Eskilstuna kommun.

Kommersiell service
Den kommersiella servicen på orten består främst av en livsmedelsbutik, 
kiosk, frisör samt några restauranger och ett gym. Kvicksunds kommersiella 
funktioner är främst lokaliserade till södra Kvicksund, i närheten av järn-
vägsstationen och påfarten till riksväg 56. På Nyckelön finns ett visst utbud 
samlat på båda sidor av riksväg 56 nära bron; en pizzeria, bensinstation med 
drivmedel och kiosk samt båthamnen. Utöver dessa två områden är utbudet 
av kommersiell service mycket begränsat.

Söder om sundet ligger Kvicksunds båtförenings hamnanläggning med bryggor och båtupplägg-
ningsplatser för medlemmar. På andra sidan vägen och järnvägen ligger Kvicksunds centrum med livs-
medelsbutik, restaurang, frisör, gym m m. 
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Kvicksund med närhet till vatten och natur

Det råder aktivitet i och kring Kvicksund under hela året. Den blåa och gröna 
strukturen är en viktig del av Kvicksunds attraktivitet och har en stor roll i 
ortens utveckling, både för hur Kvicksund har utvecklats fram till idag, och 
för hur orten kommer att utvecklas i framtiden. Bad- och båtliv är populärt 
under sommarhalvåret med många aktiviteter. Under vinterhalvåret tar is-
seglare, isjakter och skridskoåkare över Mälaren. Vattnet kring Kvicksund var 
plats för SM i iskappsegling 2017. 

När Kvicksundsborna som deltagit i dialogen fick rangordna ortens utveck-
lingsmöjligheter så ligger bättre motionsmöjligheter i topp, gästhamn på en 
andraplats och ökad tillgänglighet till Mälaren på en tredjeplats. 

Natur- och landskapsvärden
Länsstyrelsens naturvårdsplan för Västmanlands län 2015 pekar ut tre värde-
fulla områden i norra Kvicksund. Planen beskriver länets kända oskyddade 
naturvårds-och friluftslivsvärden och ska komplettera de områden som är 
skyddade genom till exempel Natura 2000, naturreservat eller biotopskydd. 
De tre områdena är Matkullen, ett område mitt på Nyckelön samt Åholmen 
(med Bondholmen och Mellansundet). Matkullen beskrivs som ett utflykts-
mål med skog som har ädellövsinslag och delvis lundflora, där lövvegeta-
tionen bör bevaras. Området mitt på Nyckelön består av åkerholmar med 
ädellövskog och delvis lundflora. Det ädellövskogsdominerade kulturland-
skapet i detta område är en viktig del av landskapsbilden. Åholmen med 
Bondholmen är även det ett värdefullt utflyktsmål bestående av ädellövsk-
og med lundvegetation, betade strandängar, rikt fågelliv och insektsfauna. 
Området ska, enligt länsstyrelsen, bevaras med natur- och kulturvårdande 
skötsel, gärna med betande djur på strandängarna. 

När en kommunal strandinventeringen (2017) gjordes runt Nyckelön så 
noterades en sammanhängande naturlig strandmiljö i Mellansundet. Områ-
det består av sumpig madmark (blöt ängsmark). Närmast vattnet flyter mad-
marken nästintill på vattenytan, området består främst av bladvass men 
innehåller i vissa delar även växter som kråkklöver, sjöfräken och kärrbräken. 
Delar av madmarken har myrkaraktär med vitmossa. Längre upp från vattnet 
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blir vassen till videsnår och sedan sumpskog. De här miljöerna samt en bit 
på Nyckelöns östra sida har ett värde för att växtligheten här har fått utveck-
las på ett naturligt sätt.

På den sörmländska sidan av Kvicksund är ännu ingen övergripande naturin-
ventering gjord. Inom planområdet finns dock ett område med i länsstyrels-
ens naturvårdsprogram, Tumboåsen. Åsen har höga kulturhistoriska och ge-
ologiska värden och bidrar till landskapet där den höjer sig över omgivande 
marker. Tumboåsen är även riksintresse för kulturminnesvården enligt MB 3 
kap 6.

I den södra delen av området är ett nytt naturreservat på gång att bildas. 
Väsby naturreservat som är en del av en tidigare lertäkt som försörjde tegel-
vikens bruk med material. Inom reservatet finns det även gamla åkerholmar 
med höga naturvärden och höga friluftslivsvärden då det ligger i anslutning 
till orten. I anslutning till planområdet finns även höga naturvärden i form av 
Askholmens naturreservat.

Inom området finns även ett antal områden som är omklassade i kommun-
ens naturvärdesinventering. Det rör tidigare inventerade områden såsom 
nyckelbiotoper, ängs- och betesmarksinventeringar och ädellövsskogsinven-
teringar. 

Det finns tydliga landskapskvaliteter i Kvicksund som länsstyrelsen Söder-
manland lyfter upp och utgör en utgångspunkt till utvecklingsförslaget:

 • Tydlig avläsbara landskapsrum
 • Mälaren med stora öar, arkipelager, omväxlande stränder, djupa vikar och 
    fjärdlandskap
 • Särskilt värdefulla natur- och kulturmiljöer
 • Bondebygd i mosaiklandskap
 • Herrgårdslandskap
 • Tydliga och ursprungliga fornlämningsmiljöer
 • Rika förutsättningar för attraktioner och upplevelser för olika grupper av 
    människor under såväl sommar som vintertid.

Hagmark med hästar.
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Landskapets upplevelsevärden – åtta kriterier för rekreation 

Det vilda Vildvuxenhet, stora stenar, slingrande stigar och mystik. 

Artrikedomen Mångfald, myller, träd, blommor, insekter, fåglar, samla. 

Rofylldheten Tystnad, stort område, kulturpräglad, historia, klippt gräs, 
städad, välskött. 

Skogskänslan Känsla av oändlighet, enhetlighet, täthet, bra gångvägar, ku-
perad, promenadvänlig, skogsdofter- och ljud som fågelsång eller rinnande 
vatten. 

Festparken Folkliv, nöjen, café/kiosk, belysning, välskött, liv även kvälltid. 

Prydnadsvärdet Kultur, minnesmärken/statyer, offentlig konst/skulpturer, 
blomsterarrangemang, vackra rabatter, fontän. 

Lekvänligheten Robust, intim, oömma växter, plats för fantasi och 
förändring. 

Idrotten Större öppna ytor, klippt gräs, lövvegetation

Grön – och blåstruktur

Grön- och blåstruktur är ett begrepp som används inom planeringssam-
manhang för att beskriva den helhet som sammankopplade gröna om-
råden och vatten i städer, tätorter och på landsbygden bildar, det vill säga 
en grön eller blå struktur. Grönområden kan exempelvis vara trädgårdar, 
parker eller skogar. Blåa områden kan vara sjöar, våtmarker, vattendrag och 
diken.  

Grön infrastruktur
Länsstyrelserna i Västmanland och Södermanland har tagit fram ”Handlings-
plan för grön infrastruktur i Västmanland” respektive ”Södermanland” med 
syfte att långsiktigt bevara och utveckla så kallad ”grön infrastruktur” på 
regional nivå. Handlingsplanen ska fungera som ett kunskapsunderlag för 
beslut gällande bland annat mark- och vattenanvändning.

I handlingsplanerna utpekas regionala värdekärnor och viktiga spridnings-
vägar där den gröna infrastrukturen behöver skyddas och förstärkas. Under-
laget till värderingarna bygger främst på en täthetsanalys av värdekärnor av 
ädellövskog och förekomst av skyddsvärda ädellövträd.

De skyddsvärda ädellövträden och skogarna i Kvicksund ingår i de utpekade 
ädellövsområden som är en del av länens gemensamma gröna infrastruktur.  

Parker och gröna områden
Som en del av arbetet med att kartlägga Kvicksunds blå- och grönstruktur 
har tjänstepersoner från kommunerna genomfört inventeringar av ett antal 
grönområden. Några av de saker som bedömdes var upplevelsevärden, 
vegetationstyp- och karaktär, lekvänlighet, trygghet och tillgänglighet. När 
det gäller upplevelsevärden så användes de åtta upplevelsevärden som 
ursprungligen togs fram av en forskningsgrupp på SLU, Statens lantbruksuni-
versitet, under ledning av Boverket och som sedan inarbetats i grönstruktur-
planering.  

Av de åtta karaktärerna finns på Nyckelön flera grönområden där karaktär-
erna ”Det vilda”, ”Artrikedomen”, ”Rofylldheten” och ”Skogskänslan” går att 
finna. De flesta av dessa områden ligger dock på privatägd mark. Även om 
det i inventeringarna går att se att det finns platser för att uppleva rofylld-
heten så kan dessa platser stärkas ännu mer för att få upplevelsen av ro gen-
om en bättre ljudmiljö. Buller från både riksväg 56 och järnvägen är svårt att 
komma undan idag. Skogskänslan finns även den att uppleva på vissa platser 
men ett av kriterierna för den karaktären är en känsla av oändlighet, vilket 
alla grönområden på Nyckelön är för små för att helt kunna tillfredsställa. 
Ofta går närmsta hus att skymta även när man strövar i naturen.
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I södra Kvicksund finns det brist på platser med alla upplevelsekaraktärer. 
Det är främst skolgården som fungerar som mötesplats och där barn och 
ungdomar kan uppleva lekvänlighet. På skolgården finns både gröna och 
hårda ytor av varierande karaktär. Idrottsplatsen erbjuder större öppna ytor 
och klippt gräs för träning och lek.

De gröna områdena, med höga naturvärden och inspirerande landskap, har 
en stor del av södra Kvicksunds upplevelsevärden. Närheten till naturreser-
vatet vid Askholmen (kommunalt ägd) och det nya naturreservatet vid Väsby 
(privat ägd), är de viktiga tillgångar som Kvicksundsborna aktivt använder.
Badplatsen och naturområdet vid Pottskär och Sandabadet är andra viktiga 
och populära mötesplatser på orten som är lekvänliga och även har vissa 
aspekter av rofylldhet. 

De två kommunala lekplatserna på orten är också viktiga mötesplatser för 
främst småbarnsfamiljer. På Nyckelön finns en inom det parkområdet Backa 
och i södra Kvicksund finns en på östra sidan vid Södra Kvicksundsvägen. 
Lekplatserna vid Backa och Södra Kvicksundvägen har möjlighet att utveckla 
parker med högre kvaliteter, fler aktiviteter, tillgänglighet och högre pryd-
nadsvärden och artrikedom.

Vid utvecklingen av Kvicksund kommer ett större behov av offentliga gröna 
platser, särskilt i form av parker och närströvområden med motionsslingor, 
att vara avgörande för att stärka ortens attraktivitet och ökad trivsel i varda-
gen för de boende.  
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INVASIVA ARTER

Sjögull (Nymphoides peltata)
En aspekt som minskar tillgången till Mälaren och hotar den biologiska mångfalden är förekom-
sten av vattenväxten sjögull. Sjögull är en främmande, invasiv art. Detta betyder att den inte 
hör hemma i vår inhemska flora och att den konkurrerar ut befintliga arter där den får fäste. 
På sikt minskar därmed den biologiska mångfalden. Sjögull är också ett problem för människor 
genom att växten försvårar rekreation, och yrkesfiske. De första observationerna av sjögull i 
Mälaren gjordes någon gång på 2000-talet och den hade då spridit sig från sjön Väringen uppe 
i Arbogaåns vattensystem där ned planterades in på 1930-talet, via Arbogaån och ut i Mälaren. 
Kommunerna runt Mälaren har gjort en utredning om sjögullets potentiella utbredning och den 
har stor potential att sprida sig om vi inte bekämpar den. 

I dagsläget finns de största förekomsterna av sjögull i Mälaren i Kungsörs kommun. Ett bekämp-
ningsprojekt med statligt stöd pågår sedan några år tillbaka där Eskilstuna kommun, Kungsörs 
kommun och Västerås stad samarbetar och flytande ramar läggs ut över sjögullsbestånden för 
att få bort dem. Numera ingår även Köpings kommun i projektet. Kommunerna har fått statlig 
finansiering för åtgärder för år 2019-2020 och försöker att hitta finansiering även för efterföl-
jande år. 

Kända förekomster av sjögull i Kvicksund finns framför allt i Mellansundet norr om Nyckelön 
samt i mindre spridda bestånd längs västra delen av ön. Ett litet bestånd finns också på öns 
sydöstra sida. Dessutom finns sjögull vid Småholmarna sydväst om kvicksundsbron. Bekämpning 
av sjögull pågår vid samtliga kända bestånd. Fortsatt bekämpning är nödvändigt om sjögullet inte 
ska komma tillbaka. 

Vad kan du som privatperson göra för att bekämpa sjögull?
•  Inte köra båt med motor igenom bestånden, eftersom växten slås sönder av propellern och 
    växtdelarna riskerar att etablera sig på nya ställen. Du bör helst inte köra båt överhuvudtaget 
    genom bestånd. Även framdrift med t ex åror riskerar att slå sönder plantorna och sprida 
    växtdelar.
• Täckning med flytande ramar är den mest effektiva och säkraste metoden för bekämpning.
   Undvik att bekämpa den genom slåtter då risken för spridning är väldigt stor eftersom det är 
   mycket svårt att säkerställa att alla växtdelar samlas in. 
• Rapportera till Mälarens vattenvårdsförbund (www.malaren.org), Artdatabanken register över 
   invasiva arter (www.invasivaarter.nu) eller aktuell kommun om du hittar nya bestånd av sjögull, 
   så att vi kan ha kontroll över den aktuella utbredningen. 

Bekämpning av sjögull. 
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INVASIVA ARTER

Parkslide (Reynoutria japonica, tidigare Fallopia japonica)
Parkslide är en seglivad växt med mycket stark spridningskraft, som har för-
mågan att ta över stora områden snabbt och tränga ut andra arter. Till utseen-
det är den lik bambu.

Parkslide kan konkurrera ut andra växter på platser där den etablerarat sig och 
kan ibland bilda i princip rena monokulturer. Det förändrar livsmiljöerna för 
arter såsom groddjur, kräldjur, fåglar och däggdjur som därför kan påverkas 
mycket negativt.

Parkslide har även negativa effekter på ekosystemtjänster (exempelvis kan 
områden växa igen så man inte kan promenera där, trädgårdar kan inte odlas 
längre) och begränsar möjligheten till markanvändning. De kraftiga rötterna 
kan tränga in i byggnader och vattenledningar, vilket orsakar skador som kan få 
stora ekonomiska konsekvenser.

Rapportera fynd av parkslide
Om du hittar parkslide i naturen kan du rapportera in det till Artportalen via:
www.invasivaarter.nu

Parkslide 

Rekreation och friluftsliv
När Kvicksunds anda och identitet diskuterades under det första dialog-
mötet så kom närheten till Mälaren och naturen upp som en viktig del av 
ortens identitet. Näst efter skolan ses Mälaren som Kvicksunds främsta 
styrka, tätt följt av “nära till naturen” på en tredjeplats. Närheten till sjön är 
även det som klassas högst för vad som kännetecknar ett attraktivt boende 
i Kvicksund. Möjligheterna för att utöva rekreation och friluftsliv kan dock 
förbättras både sommar- och vintertid. Vintertid önskar många åretrunt 
toaletter vid Sandabadet och Pottskär. Det finns bara toaletter på sommaren 
idag. På sommaren önskas även möjligheter för sjösättning och förvaring av 
jollar, kanoter och kajaker. Det finns även önskemål om tillgängliga förråd-
sutrymmen för att kunna bedriva ungdomsverksamhet i segling. Andra 
aktiviteter/föreningar säger sig behöva platser för att förvara material och 
utrustning. 

Många boende i Kvicksund motionerar på hemmaplan och det finns inte 
några belysta motionsslingor idag, vilket begränsar motionsmöjligheterna 
under de mörkare årstiderna. 
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Karta med utpekade rekreationsstråk, togs fram vid dialogträff med föreningar.

Allmän tillgänglighet till stranden
Mälarstranden behöver vara tillgänglig för alla kvicksundsbor, även de som 
inte har sjötomt. För att åstadkomma detta behöver tillgängligheten till 
Mälaren förbättras. Det kan uppnås genom att skydda kvarvarande strand-
linje från ytterligare bostadsbyggande och privatisering samt säkerställa att 
det finns allmänna öppningar ner mot vattnet, som till exempel natursträn-
derna på Nyckelön. Även en fortsatt bekämpning av sjögull är en viktig del 
i detta. En gästhamn i södra Kvicksund skulle också förbättra tillgången till 
Mälaren.

Dessa åtgärder skulle även gynna besöksnäringen och bidra till att orten 
blir en ännu viktigare knutpunkt i regionen samt skapa fler möjligheter till 
företagande, service och handel, på orten.

Rörligt friluftsliv och turism - Riksintresse
4 kap 2§ miljöbalken pekar ut några områden i landet där rörligt friluftsliv 
och turism ska prioriteras särskilt. Nyckelön samt Tumboåsen ingår i dessa 
områden ”Mälaren med öar och strandområden”. Tumboåsen utgör även till 
stor del riksintresseområde för kulturmiljövården. Tumboåsen är en del av 
Strömsholmåsen, som löper norrut till Kvicksund och utgör ett viktigt möte 
mellan orten och det omgivande landskapet. 

Kvicksund är en viktig plats för de värden som beskrivs i riksintresset. På vin-
tern används flera platser längs med stranden som startplats för issegling, 
isjakt och långfärdsskridskor och på sommaren används platser på båda 
sidor om sundet som startplats för kanot och kajak. 

En del av Mellansundet och Åholmen är också utpekat som riksintresse för 
friluftsliv enligt 3 kapitlet Miljöbalken, som en del av Strömsholmsområdet. 
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Trafik och rörelse i Kvicksund

Ankomsten till Kvicksund Norrifrån sker oftast med tåg eller bil via riksväg 56 
och Nyckelövägen. Söderifrån finns det även möjlighet att ta sig med buss, 
vilket är viktigt särskilt för högstadieelever. Närhet till kollektivtrafik är en 
viktig förutsättning för ett hållbart samhälle. Kvicksunds fördelaktiga läge vid 
Mälaren och befintliga kommunikationer utgör en viktig del i Kvicksunds at-
traktivitet. Närheten till Eskilstuna och Västerås samt möjligheten att snabbt 
nå Stockholm både från norr och söder är avgörande för att fler ska välja att 
bosätta sig i Kvicksund. 

Samtidigt som väg och järnväg är viktiga fördelar för Kvicksunds utveckling 
utgör de även begränsningar. Den barriärverkan som riksvägen, järnvägen, 
bron och Mälaren utgör påverkar rörelsefriheten och ställer också extra krav 
på buller- och riskhantering. Detta framkom också under invånardialogen 
som en direkt påverkan på barn och äldre som ska ta sig mellan olika mål-
punkter inom Kvicksund.

Mötesplatser
Det finns idag ett fåtal platser i Kvicksund där människor möts. Vid matbutik-
en, på perrongen, vid idrottsplatsen och i skolan. Sommartid kan natursköna 
bad och båtlivet vid Mälaren möjliggöra möten mellan människor. Frisör och
gym är andra viktiga vardagsdestinationer. För barnen utgör skolan och drotts-
platsen viktiga målpunkter och miljöer där man tillbringar mycket av sin tid.
Ungdomar är beroende av pendling för att ta sig till skolor i Västerås eller 
Eskilstuna. 

Att gå och cykla i Kvicksund
Ett välutbyggt gång- och cykelnät i Kvicksund är avgörande för att stödja den 
framtida utvecklingen och att kunna erbjuda en bättre trafiksäkerhet, fram-
komlighet och trivsel på orten samt. minska bilberoenden. Möjligheterna 
för gående är i dagsläget begränsad på grund av de stora barriärerna som 
järnvägen respektive riksvägen utgör i vardagen. 

Idag är det generellt stor brist på separerade gång- och cykelvägar och säkra 
passager i Kvicksund. På Nyckelön, öster om riksväg 56 rör sig oskyddade 

trafikanter i blandtrafik med låga hastigheter och här finns även en sträcka
gång- och cykelväg från Båt-Sam och till bron över till södra Kvicksund. Under 
riksvägen finns en passage för gående och cyklister mellan Västra Rasholms-
vägen och Småbåtsvägen. På den västra sidan saknas gång- och cykelbana 
helt längs med den statliga Nyckelövägen, där hastigheten ökar från 40 km/h i 
söder till 60 km/h i höjd med Kolbottenstigen och från 60 km/h till 70 km/h 
strax efter avfarten mot Sandavägen och badplatsen. 

Riksväg 56 är en stor barriär för rörelser i öst-västlig riktning på Nyckelön. 
Idag kan man passera över den tvåfiliga vägen vid Vassviksvägen men det är 
en riskfylld passage som i och med utbyggnaden av riksvägen till mötesfri 
landsväg med mitträcke och en hastighet i detta läge på 100 km/h istället för 
90 km/h i stort sett kommer att bli omöjlig. 

Längs med Nyckelövägen finns i dag ingen separerad gång- och cykelväg och
hastigheten varierar mellan 40 och 70 km/timmen. Detta gör gång- och 
cykeltrafik längs med vägen mycket otrygg, särskilt för barn. Det går att ta 

41

      Vid Kvicskundsbron möts gång-, cykel-, buss-, bil-, järnviägs- och båttrafik.



sig från södra delarna av ön till Sandabadet genom att delvis röra sig genom 
bostadsområden väster om vägen men någon tydlig vägvisning för gående 
och cyklister finns inte utan kräver lokalkännedom. 

En annan felande länk för gående och cyklister på Nyckelön är mellan bostads-
området Stensjö Hagar och områdena söderut samt till bron över sundet 
och målpunkter som tågstationen, livsmedelsbutik och skola. Idag tar sig gå-
ende och cyklister från området på en åkerstig till Vassviksvägen, som vår 
och höst ofta är för blöt för att använda och inte är tillgänglig vintertid. En 
del cyklister ger sig också ut på en riskfylld färd längs med den i dag smala 
vägrenen på riksväg 56. 

Cykelnätet i södra Kvicksund har två utbyggda stråk med en del brister i kon-
tinuitet, framkomlighet och säkerhet. Cykelvägen som kopplar järnvägs-
stationen med Tegelvikens skola (Södra Kvicksundsvägen) behöver åtgärdas 
både i anslutning till bron och i övergången till skolan där trafikkonflikter och 
brist på yta uppstår, vilket skapar dålig framkomlighet och säkerhet. Cykel-
vägen som kopplar tågstationen mot Abborrvägen har ett behov av åtgärder 
i anslutningen under bron. Kopplingen är även en viktig del av Eskilstunas 
översikts-plans förslag med att koppla Kvicksund - Tumbo till Eskilstuna via 
Hällby. Detta ingår i Trafikverkets arbete med vägplanen under 2020.

Möjligheterna för gående är i dagsläget begränsad på grund av de stora bar-
riärerna som järnvägen respektive riksvägen utgör i vardagen. Ett välutbyggt 
gång- och cykelnät i Kvicksund är avgörande för att stödja den framtida ut-
vecklingen och att kunna erbjuda en bättre trafiksäkerhet, framkomlighet 
och trivsel på orten samt minska bilberoenden.

Höger: Karta Transport och mobilitet i Kvicksund idag
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Järnväg
Eskilstuna och Västerås knyts samman av järnvägsstråket Sala-Västerås-
Linköping, med mellanliggande delar av Mälarbanan Västerås-Kolbäck 
och Svealandsbanan Tumbo-Eskilstuna. Dubbelspår finns på sträckorna 
Västerås-Kolbäck och Folkesta-Eskilstuna. 

Året 2015 tog Trafikverket fram en åtgärdsvalsstudie för kopplingen mellan 
Eskilstuna och Västerås där följande nulägeanalys av järnvägen beskrivs:

"Järnvägen mellan Eskilstuna och Västerås går via Kolbäck och har en låg 
standard. Enkelspår större delen av sträckan gör det svårt att öka tur-
tätheten från dagens trafik med en avgång per timme (timmestrafik). Detta 
kombinerat med det förhållandevis korta avståndet mellan städerna, ge 
bilen en konkurrensfördel trots längre restid mellan stadskärnorna. Andelen 
av resorna som sker med tåg är cirka 15 %. 

Mötesstationer finns i Tumbo/ Rekarne (305 m), Kvicksund (624 m), 
Strömsholm (624 m) och Kolbäck (354 m). Möjlighet till resandebyten finns i 
Eskilstuna, Kvicksund, Kolbäck, Dingtuna och Västerås."
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På Nyckelön ligger järnvägen i en gammal sträckning med många kurvor och 
äldre delar som är i behov av upprustning. Sträckan är enkelspårig mellan 
Kvicksunds station och Strömsholm.

Godstransporter förekommer längs med sträckan i Kvicksund men inte för 
transporter med både start och mål mellan Eskilstuna och Västerås. 

På Nyckelön finns idag 11 stycken plankorsningar över järnvägsspåren och 
på vissa platser har även informella passager skapats. Plankorsningarna 
uppfyller i de flesta fall inte de krav som ställs idag i gällande riktlinjer. 
Plankorsningsolyckor är, enligt Trafikverket, en av de vanligaste olyckstyper-
na som leder till omkomna och allvarligt skadade inom järnvägstrafiken. En 
av de viktigaste delarna i Trafikverkets säkerhetsarbete är därför att minska 
antalet plankorsningar och öka säkerheten vid de kvarvarande korsningarna.

Utredningskorridor för järnvägsreservat på Nyckelön
Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för sträckan Västerås - Eskilstuna från 
2015 förordar en ny sträckning öster om riksväg 56 mellan Dingtuna och 
Kvicksund. Ortsanalysen och utvecklingsplanen visar reservatet för järnväg-
skorridor så som den tidigare visats i Fördjupad översiktsplan för Kvicksund, 
FÖP 45 (1995). Trafikverket har inte för avsikt att upphäva utredningsområ-
det inom överskådlig framtid och det kvarstår därmed.  Trafikverket ansvarar 
för det fortsatta utredningsarbetet, vilket förutsätts ske i dialog med kom-
munen. Frågan bör hanteras inom ramen för kommande översiktsplan för 
Västerås för att klargöra framtida förutsättningar för utvecklingen av Nyck-
elön och Västerås som helhet.

Riksväg 56 och Nyckelövägen
Riksväg 56 är ett riksintresse för kommunikationer på väg mellan Norrköping 
och Gävle. Vägen skär igenom Kvicksund i nord-sydlig riktning och är en 
primär transportled för farligt gods. Norr och Kvicksundsbron är hastigheten 
reglerad till 60 km/timmen till strax efter Rasholmsvägen där hastigheten 
ökar till 90 km/timmen. På södra sidan Kvicksundsbron har riksväg 56 redan 
nu en mycket tydligare karaktär av transportled. Den är mötesseparerad och 
är hastighetsreglerad till 100 km/timmen tills 150 meter före bron.

              Plankorsning över järnvägen till Sandabadet.

Trafikverket fastställde under 2018 vägplanen för riksväg 56 mellan 
Kvicksund och Västjädra. Byggnation kommer att påbörjas under 2020. 
Vägplanens genomförande innebär en ombyggnad av riksväg 56 till mötes-
fri landsväg mellan Kvicksund (från Nyckelön, norr om Rasholmsvägen och 
Båt-Sam) till Västjädra, en sträcka på ca 14 km. Ombyggnaden innebär att 
befintlig väg breddas och förses med mitträcke. Vägen utformas generellt 
med omväxlande en och två körfält (en så kallad 2+1-väg) och hastigheten 
höjs från 90 till 100 km/timmen. Vägsträckan förses inte med separerad 
gång- och cykelbana. Där cykelturistleden Mälardalsleden passerar riksväg 
56 anläggs en kortare gång- och cykelväg för att underlätta passage, men 
Trafikverket anser att det saknas tillräckligt starka motiv för att det ska vara 
ekonomiskt försvarbart att anlägga en gång- och cykelbana längs med hela 
sträckan. 

Nyckelövägen mellan Kvicksund och riksväg 252 är också ett riksintresse för 
kommunikationer. Hastigheten på Nyckelövägen varierar mellan 40 – 70 
km/timmen. Sträckan saknar separerad gång- och cykelbana och det finns 
många utfarter på vägen från anslutande fastigheter. 
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Kvicksundsborna har i olika sammanhang lyft att de upplever stora problem 
trafiksäkerhet och framkomlighet. Främst gäller det i korsningen med Södra 
Kvicksundsvägen och vid vänstersväng ut på riksvägen från Rasholmsvägen 
på Nyckelön men även vänstersväng ut från Nyckelövägen. Boende efter-
frågar även ett högersvängfält för bilister som kommer från Eskilstuna så att 
de inte behöver hamna i samma kö som de som väntar vid en broöppning. 
På grund av att Södra Kvicksundsvägen är enkelriktad kommer bilister inte in 
till fastigheter runt ICA annat även vi den korsningen.

Konflikter med gående och cyklister finns främst på norra delen av Nyck-
elön, där oskyddade trafikanter rör sig över riksvägen vid Vassviksvägen 
och dessa riskerar att förvärras vid en ombyggnation och ökad hastighet på 
riksvägen. Även på Nyckelövägen rör sig gående och cyklister i blandtrafik då 
sträckan saknar separerad gång- och cykelbana. 

Belysningen av vägarna i Kvicksund ses som bristfällig på vissa sträckor och 
snöröjningen på Nyckelövägen bedöms också av de boende som dåligt skött. 

Sjöfart och båttrafik
”Orten präglas av broöppningar” sas det på dialogträffarna som genom-
fördes 2016 – 2018 och trafikanter över sundet påverkas av planerade 
avstängningar och olyckor. Mälarfarleden (från Köping till Västerås och 
vidare österut till Östersjön) korsar väg- och järnvägsstråket vid Kvicksund. 
Sjöfarten i farleden är av riksintresse. Mälarfarleden minskar behovet av 
vägtransporter och innebär därmed en minskning av utsläpp och risker för 
olyckor förorsakade av tunga vägtransporter. Den minskar även behovet av 
järnvägstransporter på det hårt belastade järnvägsnätet i Stockholm-Mälar-
dalen. Kvicksundsbron är egentligen två broar i form av en landsvägs- och 
järnvägsbro som byggdes 1976 för att ersätta den tidigare kombinerade 
svängbron.

Farleden är en del av Mälarprojektet, en åtgärd som syftar till att förstärka 
infrastrukturen för sjötransporter till Västerås och Köping. Som en del av det 
nationella projektet, i samarbete med Västerås och Köpings kommun ingår, 
förutom ny sluss i Södertälje, fördjupade farleder och hamnar även åtgärder 
på Kvicksundbron med bland annat förbättrade ledverk (skyddsräcken) an-
passade för den nya större fartygstrafiken.

Vintertid medför isbrytningen i farleden att skridskoåkare inte har möjlighet 
att ta sig genom sundet från västra delen av Mälaren till den östra eller 
tvärtom.

Kvicksundsbron är den tydligaste flaskhalsen i Kvicksund där broöppningar 
hämmar framkomligheten och påverkar restiden negativt för både väg och 
järnväg.

Ansvar för vägnätet
Eftersom Västerås stad inte är väghållare för någon del av vägnätet på Nyck-
elön är det staten respektive de enskilda vägsamfälligheterna som ansvarar 
för detta. Trafikverket är som väghållare ansvarig för drift och underhåll 
av Nyckelövägen och riksväg 56. Länsstyrelsen i Västmanland ansvarar för 
hastighetsreglering på vägar ”utanför tätbebyggt område” på Nyckelön och 
Västerås stad ”inom tätbebyggt område”. Det innebär att Västerås stad ans-
varar för att reglera hastigheten på Nyckelövägen från Sandabadet söderut 
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och på riksväg 56 ungefär från Båt-Sam söderut fram till Kvicksundsbron. För 
drift och underhåll av det lokala vägnätet på Nyckelön ansvarar gemensam-
hetsanläggningar. Nyckelöns vägförening förvaltar vägar och grönområden 
på båda sidor av riksväg 56 inom gemensamhetsanläggningen Nyckelön g:a 
8. I samverkan med fastighetsägaren är vägföreningen ansvarig för slyröjning 
i grönområdena medan fastighetsägaren ansvarar för skogsbruket. Väg-
föreningarna har lagt ut underhåll och snöröjning av det lokala vägnätet på 
Nyckelön på entreprenad. Se karta över väghållaransvar (se karta Transport 
och mobilitet i Kvicksund idag, tidigare i detta kapitel och gemensamhetsan-
läggningar (se bilaga 3).

På samma sätt som för Västerås del av Kvicksund är inte Eskilstuna kommun 
väghållare inom den södra delen annat än för några korta sträckor kring 
Kvicksunds station och från Sundbyviksvägen ner till Kvicksunds idrottsplats. 
Trafikverket ansvarar för riksväg 56 på samma sätt som i Västerås kommun. 
Trafikverket är även väghållare för Södra Kvicksundsvägen.

Kollektivtrafik

Tågtrafik och bussar i linjetrafik
Järnvägen trafikeras av SJ och Mälartåg som en del av sträckan Sala – 
Västerås – Linköping, generellt med entimmes trafik under större del av 
dagen. På vardagar trafikeras sträckan två gånger per timme i rusningstid 
och på helger med trafik varannan timme. Mellan Eskilstuna/Kvicksund finns 
även buss i linjetrafik mellan Eskilstuna centrum och Kvicksund/Tegelviken. 
Någon linjetrafik med buss mellan Västerås och Kvicksund finns inte i dag 
utan resenärer som vill resa kollektivt Västerås-Kvicksund hänvisas till tåget. 
Tåg- och busstiderna i södra Kvicksund anses dock inte synkade, vilket gör 
det svårt att byta mellan olika kollektiva transport¬medel. 

Högskolans buss 
Mälardalens högskola har säte både i Västerås och Eskilstuna och har med 
anledning av detta handlat upp ett eget busskoncept för arbetsveckan. Res-
tiden Eskilstuna till campus Västerås är 45 minuter och Eskilstuna – Västerås 
Centralstation 50 minuter. Busslinjen är tillgänglig för alla, men är idag inte 
sökbar via exempelvis Resrobot och Samtrafikens tidtabeller. Studenter och 
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Kvicksunds station har nyligen rustats upp.



medarbetare på högskolan åker gratis på bussarna medan övriga betalar. 
Bussen är idag en direktbuss som inte stannar i Kvicksund. 

Brukslinjen 
Några kvicksundsbor har uttryckt en önskan om att den så kallade Brukslin-
jen ska återinföras. 

Trafiken för Brukslinjen upphörde till hösten 2016 efter att gällande avtal 
gick ut i augusti 2016. Detta var ett beslut i tekniska nämndens arbetsutskott 
i Västerås. Brukslinjen utfördes av dåvarande Västmanlands Lokaltrafik/VL. 
Trafiken var avgiftsfri och gav därför inga intäkter, samtidigt som sträckningen 
bedömdes ha mycket lågt resande. Några initiativ eller beslut att återuppta 
trafiken finns inte i dagsläget. 

Skolskjuts 
Alla boende på Nyckelön, Västerås, kan ansöka om skolskjuts till Tegelvikss-
kolan i Eskilstuna kommun, men alla får inte automatiskt skolskjuts. Enligt 
reglementet måste ett visst avstånd vara uppnått för att beviljas skolskjuts, 
eller att det föreligger en särskilt besvärlig trafiksituation. Avståndet mäts 
den faktiska vägen som eleven ska förflytta sig mellan hemmet och skolan. 
 
Pendling och bilinnehav
Eskilstuna och Västerås är idag två stora kommuner i Mälardalsregionen med
en total befolkning på över 250 000 personer. Trots att det är mindre än fem
 mil mellan städerna är utbytet och arbetspendlingen mellan städerna be-
gränsad. Norrköping-Linköping, som är jämförbara i fråga om storlek och 
inbördes avstånd, har en arbetspendling som är tre gånger så stor. 

Fler personer som bor i Kvicksund pendlar till en arbetsplats utanför orten 
än till en arbetsplats som är belägen på orten. Det är betydligt fler familjer 
i Kvicksund som har två bilar eller fler än i Västerås och Eskilstuna totalt. I 
Kvicksund äger runt 40 % av hushållen två bilar eller fler, att jämföra med 
övriga Västerås och Eskilstuna där andelen hushåll med mer än en bil ligger 
på 18 respektive 19 %. Siffran för Eskilstunas del av Kvicksund är 43,7 % och 
resten av Eskilstuna 19,2 %. På Nyckelön äger 39 % två bilar eller fler, att 
jämföra med övriga Västerås 18 %.
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Cykelparkering vid Kvicksunds station.



48

Sammanfattning av kvaliteter och utmaningar

Kvaliteter i Kvicksund

Starkt 
föreningsliv 

Järnvägsstation 
med möjlighet 

till pendling

Nära naturen

Strategisk 
placering 

vid Mälaren

Samverkan för 
samhällsservice
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Utmaningar i Kvicksund

Liten variation i 
bostadsutbudet

Bristande gång- 
och 

cykelkopplingar Saknas offentliga 
mötesplatser

Järnvägen 
och väg 56 
är barriärer

Begränsad 
allmän tillgång 

till stranden



DEL III: Utvecklingsplan Kvicksund
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Vad är en utvecklingsplan?

I ett område där kommunen vill vägleda utvecklingen kan en fördjupad 
plan tas fram. Denna utvecklingsplan är en sådan fördjupning. Utveckling-
splanens syfte är att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av bebyggelsen 
i området. Den ska vara vägledande och ett underlag för dialog mellan olika 
intressenter. Planen ska också vara ett verktyg i kommunens arbete med 
detaljplaner och bygglov och inarbetas i respektive kommuns översiktsplan.

Utvecklingsplanens struktur

Visionsbild

Mål och strategier

Inriktning för kommande planering

Genomförande

Gemensam vision om framtida önskad 
utveckling i Kvicksund.

Fyra mål med tillhörande strategier för att 
nå önskad utveckling i Kvicksund.

Uppdelad i fyra temaområden:
• Kulturmiljö
• Grönstruktur, rekreation och friluftsliv 
samt vatten
• Besöksnäring och turism
• Bostäder, service och verksamheter

Översiktlig beskrivning av kommunernas 
gemensamma arbete för att säkerställa 
planens genomförande.
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Visionsbild Kvicksund

Bilden beskriver en vision av ett framtida Kvicksund där uppsatta strategier 
och mål har förverkligats.  

             Visionsbild Kvicksund. Gehl Architects 2018.
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Mål och strategier för Kvicksunds framtida utveckling

1. En attraktiv och mälarnära ort för vistelse och rekreation

• Förbättra tillgängligheten till Mälaren genom att skapa attraktiva samman
   hängande stråk, offentliga rum och mötesplatser i mälarnära lägen. 

• Skapa förutsättningar för turism och besöksnäring. Möjlighet till gästhamn, 
   servicefunktioner och besöksnäring kopplade till Mälaren ska belysas 
   och lyftas fram. 

• Förbättra möjligheterna för motion och friluftsliv.

2. En mentalt och fysiskt sammanhållen ort

• Förbättra förutsättningarna för obehindrad rörelse både över sundet och 
   över järn- och riksvägen för att knyta ihop Kvicksund.

• Förbättra barns möjligheter att röra sig fritt och säkert.

• Underlätta för mellankommunala- och regionala samarbeten och identi-
   fiera arbetsmetoder för gemensam utveckling tillsammans med andra 
   aktörer.



3. En levande och aktiv livsmiljö genomlivets alla skeden

• Bredda bostadsutbudet med olika boende- och upplåtelseformer.

• Utveckla offentliga rum och skapa mötesplatser med aktiviteter för 
   alla åldrar. 

• Förbättra förutsättningarna för lokal service och handel. 

• Skapa förutsättningar för att stärka lokalt föreningsliv.

4. En regional knutpunkt i Mälardalsregionen

• Förbättra möjligheten till pendling och hållbara transporter.

• Förbättra förutsättningarna till företagande på orten.

54



55

Utvecklingsförslag för Kvicksunds kulturmiljöer

Särskilt värdefulla kulturmiljöer
Kulturvärden är ett allmänt intresse enligt plan- och bygglagen. I nuläget 
finns få bestämmelser i detaljplan som skyddar kulturvärdena, utöver det 
skydd som kulturmiljölagens skydd av fornlämningar utgör. 

Byggnader och bebyggelsemiljöer med särskilt höga kulturvärden har dock 
pekats ut i länsmuseets analys av kulturhistoriska värden. Utpekade värden 
får inte förvanskas enligt PBL 8 kap 13 §, alltså förvanskningsförbudet, oav-
sett om den har skydd i plan eller områdesbestämmelser eller inte. 

Bebyggelsen inom riksintresseområden och områden som är utpekade i kul-
turmiljöprogrammet är att betrakta som bebyggelsemiljöer enligt plan- och 
bygglagen § 8:13. Det betyder att de är särskilt värdefulla ur historiskt, kul-
turhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel och får inte förvanskas. 
Förändringar inom dessa områden ska göras med stor hänsyn till kulturmil-
jövärdena.

Det innebär också att åtgärder som är undantagna från kravet på bygglov 
enligt plan- och bygglagen kapitel 9 §§ 3b-c, §§ 4 a-c, § 5a, § 6a, till exem-
pel så kallade ”Attefallshus”, solfångare och takkupor, kräver bygglov i dessa 
områden.

              Karta med särskilt värdefulla kulturmiljöer i Kvicksund. 
Källa: Västmanlands läns museum, 2016.



1.”Tandläkardiket”
Kulturhistorisk värdering: Området Tandläkardiket består av tre fastigheter. 
Två med större fritidshus från 1920-talet och en med en sportstuga rån sent 
1930-tal. De tre fastigheterna var allihop sommarbostäder för tandläkare 
med praktik i Västerås. Området får sitt höga kulturhistoriska värde främst 
genom sin socialhistoria där de blir ett pedagogiskt exempel på hur övre 
samhällsklasser semestrade tillsammans. 

De två husen som är uppförda på 1920-talet, ett tiotal år innan semesterlag-
stiftningen trädde i kraft 1938, visar att semester fortfarande var en förmån 
för övre samhällsklasser. Kontrasten mellan de större sommarhusen från 
1920-talet och den enklare sportstugan från 1930-tal visar också de olika 
idealen i sommarhusbyggandet i början på 1900-talet. Tomterna är även ett 
exempel på den udda tradition som finns på flera håll i Kvicksund där järnvä-
gen blir en barriär mellan sommarhusen och Mälaren.

2.Stensjö gårdsmiljö från 1700-talet 
Kulturhistoriskt värde: Stensjö gård har en historisk roll som huvudgård till 
större delen av marken på Nyckelön. Stensjö gård hörde ursprungligen till 
Strömsholm slott men blev säteri år 1865. 1910 köptes gården av Anders 
Rickard Andersson, (kallad Patron Andersson). Han sålde senare av tomter 
att bygga sommarstugor på en bit in på 1900-talet. Mangårdsbyggnaden är 
Nyckelöns huvudbyggnad historiskt sett. Den väl sammanhållna herrgård-
smiljön med mangårdsbyggnadens herrgårdsarkitektur med flyglar från 
samma tid och de välbevarade ekonomibyggnaderna med kvarnen och de 
äldre timrade bostadshusen är värdebärare.

3. Ramsjö gård från 1700-talet
Kulturhistorisk värdering: Mangårdsbyggnaden har en traditionell placering 
på en höjd omgiven av jordbruksmark. Både mangårdsbyggnaden och stallet 
har höga värden på grund av sin höga ålder. Mangårdsbyggnadens utformn-
ing har tydlig 1700-talskaraktär med det brutna taket över en våning och 
sparsam fönsterplacering. Närmiljön på gårdstunet är viktig för upplevelsen 
och de äldre byggnaderna.

Ovan: Byggnader i “Tandläkardiket”. 

Ovan och höger:  Stensjö gårdsmiljö. 
Nedan: Ramsjö gård.

Alla foton denna sida: Västmanlands läns museum, 2016.
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4. Södra Nyckelön med bostadshus och sommarnöjen
Området består av ett bostadsområde med sommarnöjen från sekelskiftet 
och fritidshus från senare tid. Sommarnöjena från 1900-talets början up-
pfördes i samband med ortens popularitet som badort. Byggnaderna ligger i 
sluttningen mot Mälaren och i vattenlinjen finns bryggor och badhytter. Det 
kulturhistoriska värdet ligger i att dessa sommarnöjen uppvisar tidstypisk 
arkitektur från år 1900. Storleken och placeringen av tomterna visar att de 
som uppförde dem tillhörde samhällets övre skikt och är viktiga påminnelser 
om en tid då semester bara fanns för de priviligierade.

I området bör inte planeras för utökade byggrätter för att på så sätt bibehålla 
områdets karaktär med stora, ostyckade villatomter och mälarkontakt.
 
5. Kvicksunds samhälle
Kvicksund bärande karaktärsdrag är läget vid Mälaren och de stora som-
marnöjena från sekelskiftet som ligger på stora tomter i naturskönt läge 
med utsikt över vattnet. Dessa villor är övervägande utformade i en vil-
laarkitektur i nationalromantik och jugendstil med träpanel, spröjsade fön-
ster, torn, brutna tak och andra tongivande arkitektoniska detaljer. Området 
präglas av grönska och läget vid Mälaren. Vägnätet och bebyggelsen följer 
den rådande terrängen i landskapet. Äldre uthus såsom dass, badhytter och 
bodar berättar om tiden som badort kring början av 1900-talet.

Värdebärare
• Den tidstypiska arkitekturen från 1900-talets början, såsom småspröjsade 
   fönster med korspost, snickarglädje vid gavelröstet, brutet tak och torn. 
• De äldre uthusen såsom dass, badhytter och bodar. 
• Det ursprungliga vägnätet med smala, slingrande vägar. Särskilt Strand-
   vägen med hamlade träd och stenmurar. 
• Det tidiga 1900-talets tegelslagarbostäder, som är mindre och enklare
   i arkitekturen än sommarnöjena. - Inslagen av påkostade villor från 
   1970-talet, som visar på områdets fortsatta betydelse

Inriktning för förändringar inom Kvicksunds samhälle
• Området ska fortsatt präglas av grönska. 
• Vägar ska planeras efter den befintliga terrängen. 

Ovan och höger: Figur X. Bostadshus och 
sommarnöjen på södra Nyckelön.
Foton denna sida: Västmanlands läns museum, 
2016.

Nedan: Hus från Kvicskunds samhälle.
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• Befintliga ursprungliga tomter bör inte avstyckas ner mot vattnet då detta 
   medför att kopplingen försvinner till ursprungshuset. 
• Minimera markberedning i form av sprängning, fyllning och schaktning.
• Byggnaders ursprungliga arkitektoniska uttryck bör bevaras och vara väg-
   ledande vid om- och tillbyggnader. 
• Tillägg i form av ny bebyggelse bör utgå från omgivande bebyggelse vad 
   gäller placering på tomten, utformning och volymverkan.

6. Agustendal
Sportstugans bebyggelsemiljö berättar om det tidiga 1900-talets samhäll-
sutveckling, där nya arbetsförhållanden med möjlighet till semester medgav 
en ökad fritid för en allt större del av befolkningen. Stugorna speglar tidens 
nationalromantiska idealisering för naturen och landsbygden där den lilla 
röda stugan på en naturskön tomt nära vatten spelade en central roll. 

Områdena är organiskt planerade med terränganpassad bebyggelse och 
smala slingrande grusvägar som följer den naturliga terrängen. Även om 
sportstugeområdena i delar varit med om förändring i form av nya tillägg är 
miljöerna som helhet tydligt läsbara och visar på Eskilstunas utveckling med 
semesterorter en bit från industrins kärna.
 
Värdebärare 
• Den ringa storleken på sommarstugorna. 
• De många, små uthusen som visar hur man byggde för specifika ändamål. 
• Den kuperade marken med små, slingrande grusstigar. 
• Ekonomibyggnaderna tillhörande det före detta fiskarbostället.

Inriktning för förändringar i Augustendal
• Områden ska även fortsättningsvis präglas av grönska och naturlig terräng. 
• Trädfällning ska undvikas. 
• Strukturen med grusbelagda smala vägar som följer den naturliga terrän-
gen ska bestå. 
• Sportstugornas volym och utformning bör bevaras. 
• Undvika markarbeten i form av schaktning, fyllning och stödmurar samt 
sprängning. 
• Fasadmaterial ska fortsättningsvis vara trä målade i rött eller ljusa kulörer. Överst: Fiskarbod i Väsby. Ovan: Utekök i Augustendal. Foto: Eskilstuna kommun.
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7. Sundbyvik
Herrgårdsmiljö samt omgivande marker med fornlämningar. Platsen omnämns 
redan på 1300-talet, då som Sundby. Huvudbyggnaden är från 1650-talet. 
En vägkrog låg vid gården eftersom landsvägen passerade där. Gården har 
haft flera adliga ägare. År 1718 ska processionen med Karl XII:s lik anlänt till 
gården från Arboga på väg mot Stockholm. Sundsbyviks fideikomiss avveck-
lades 1907. Sundbyvik innehar höga kulturhistoriska värden. Mangården 
med mangårdsbyggnad och flankerande flyglar har en traditionell placering 
på en höjd och är väl synlig från omgivningen. De rödfärgade ekonomibygg-
naderna visar på Kvicksunds agrara ursprung och är viktiga för förståelsen 
av området. Inom gårdsmiljön finns ett stort antal skyddsvärda träd som har 
betydelse för helhetsmiljön.
 
Värdebärare
• Mangårdsbyggnaden och flyglarnas miljöskapande värden med sin 
   placering på en höjd, samt deras placering i relation till varandra med en 
   öppen gårdsplan i mitten. 
• Byggnadernas traditionella utformning och material, med ljus puts på 
   bostadshusen och rödfärgad panel och timmer på ekonomibyggnader. 
• Stallet och ladugårdens placering vid en rättarebostad visar hur gårdens 
   ägare historiskt har varit välmående och kunnat anställa arbetare för att 
   sköta den dagliga gårdsdriften.

Inriktning för förändringar vid Sundbyvik
• Ny bebyggelse bör ansluta till sin närmiljö och utgår från herrgårdsmiljöns 
   helhetsmiljö. Ny bebyggelse och tillägg anpassas därefter. 
• Ny bebyggelse i herrgårdsmiljön behöver utgå från befintliga vägnät och 
   strukturer. 
• Inom herrgårdslanskapet är ädellövträd vanligt, dessa ska värnas. Alléer är 
   skyddade genom biotopskydd och får därmed inte fällas utan dispens som 
   söks hos länsstyrelsen. 
• Vid nya tillägg i herrgårdsmiljön bör antikvarisk sakkunnig medverka. 
• Herrgården ska vara den dominerande bebyggelsen i miljön, som nya 
tillägg ska underordnas.

Mangården med allé vid Sundbyvis säteri.Foto: Eskilstuna kommun
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Fornlämningar
Kvicksund har anor så långt tillbaka som till järnåldern och samhällets 
historia och spåren efter den mänskliga aktivitet som pågått här avspeglas 
i fornminnena på orten. Främst är det lämningar som har med de äldre 
kommunikationslederna att göra som enstaka vägmärken, brolämningar och 
rester av sjöfart och båttrafik. På Nyckelön finns ett fåtal fornlämningar reg-
istrerade. Hela Stensjö gård, på norra delen av Nyckelön, är också markerad 
som fornlämning. 

På södra delen av Kvicksund finns ett flertal fornlämningar registrerade. 
Koncentrationen av fornlämningar i Södra Kvicksund är unik för landet och 
tyder på ortens strategiska läge för handel och sjöfart på Mälaren (Se figur 
14) Tumboåsen utgjorde en viktig kommunikationsled som förband Söder-
manland med Uppland vid Mälarens smalaste sund.

Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar

I Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök (FMIS) finns både karta 
och beskrivning av alla kända registrerade fornlämningar och övriga 
kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten.
https://www.raa.se/hitta-information/fornsok/

Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen. Om du ska bygga 
nytt inom ett område eller bygga till på din tomt undersök då om 
det finns fornlämningar i området.  Läs mer om vad det innebär på 
Riksantikvarieämbetets hemsida: 
https://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/fragor-och-svar/fornlamningar/

Länsstyrelserna i respektive län har tillsyn och ansvar för fornlämn-
ingar och fornfynd i länet. Vänd dig till dem om du har frågor eller till 
exempel planerar ett arbete vid en fornlämning.

Karta kulturmiljpö- och landskapsvärden. 
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Inriktning för fortsatt arbete
Inriktning för hantering av kulturmiljöer vid bygglovsprövning och fortsatt 
planering:

• I samband med detaljplaneläggning och bygglovgivning ska hänsyn tas till 
   de i kunskapsunderlaget beskrivna och utpekade särskilt värdefulla bygg
   naderna och miljöerna. 

• För att omhänderta kulturvärden på lång sikt kan det i framtiden vara 
   viktigt att se över detaljplanernas bestämmelser som rör skydd och var-
   samhet av befintliga byggnader, bebyggelseområden och tomter. 

• Ändringar ska göras med varsamhet. Vad detta innebär i varje specifikt 
   fall måste prövas i t ex ett bygglovsärende och vid eventuell planläggning. 
   Påverkas kulturvärden ska konsekvenserna för kulturvärdena studeras 
   närmare. 

• Nybyggnation bör förhålla sig till Kvicksunds skala och karaktär samt bidra 
   med goda miljöer för människor och djur.

• I detaljplaneprocessen kommer de arkeologiska förutsättningarna inom 
   utbyggnadsområden behöva utredas.
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Utvecklingsförslag för grönstruktur, rekreation och friluftsliv

En välplanerad grön och blå struktur har stor betydelse för ortens identitet 
och attraktivitet. När Kvicksund växer behöver grönytornas kvalitéer ses över 
och utvecklas och de funktioner som saknas tillföras. Det kan röra sig om 
att säkerställa gröna mötesplatser för olika åldersgrupper, vistelsevärden i 
parker och naturområden och tillgänglighet för alla invånare. 

I planeringsarbetet är en fungerande grönstruktur – en grön infrastruktur lika 
betydelsefull som trafikinfrastruktur och bebyggelsestruktur när det gäller att
skapa en bra och hållbar ortsutveckling. Parker och naturområden kan kopp-
las samman med gröna stråk för att gynna både ekologiska struktuer och för-
bättra kopplingar för rekreation. Gröna kopplingar till vattnet är viktiga, både 
för människor och djur. Gröna och blå strukturer i landskapet bidrar till håll-
bar utveckling genom att tillhandahålla tjänster som ger oss ett gott klimat, 
bättre luftkvalitet, fördröjning och infiltration av vatten, motståndskraft mot 
klimatförändringar och goda livsmiljöer för djur och växter. De gröna och blå 
strukturerna bidrar också till förbättrad folkhälsa genom att ge utrymme för 
motions- och rekreationsmöjligheter, mötesplatser och upplevelsevärden. 

Blå- och grönstrukturen är en viktig del av det som gör Kvicksund attraktivt 
att bo och verka i samt att besöka. Närheten till Mälaren är en av Kvicksunds 
främsta kvaliteter och tillsammans med närheten till skog och småbrutna 
jordbrukslandskap ger detta orten många fina möjligheter till rekreation och 
naturupplevelser. Strövområden finns på Åholmen och i södra Kvicksund, 
men nära bostadsbebyggelsen. På Nyckelön är det ofta de stora villaträd-
gårdarna som bidrar till upplevelsen av lummighet och grönska. De skog-
ar och närströvområden som finns i anslutning till bebyggelsen är privat 
ägda och saknar tydliga stråk och elljusspår. Den kommunala badstranden 
vid Sanda och den vid Pottskär i södra Kvicksund är mycket populära men 
tillgängligheten till Mälaren och stränderna är generellt begränsade. Det är 
stor brist på parkområden och allmänna friytor för lek och umgänge och de 
som finns har ofta eftersatt underhåll. 

Åtgärder som görs för en bättre tillgänglighet till vattnet och naturen samt 
för att förbättra möjligheterna till motions- och friluftsliv kommer därför att 

En fungerande grön- och blåstruktur är viktig för för såväl människor som växt- och djurliv.
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bidra till att ge en mer levande och aktiv livsmiljö för de boende i Kvicksund. 
Genom att skapa nya mötesplatser och förbättra befintliga ges även bättre 
förutsättningar för det lokala föreningslivet. 

Viktiga gröna kopplingar och landskapsvärden 
Kulturmiljöns värden går ofta hand i hand med stora värden för naturmiljön 
och bildar sammantagna ”landskapsvärden”. Exempel på sådana miljöer är 
de strandnära ädellövskogarna vid Pottskär och Åholmen, norr om Nyckelön, 
äldre hagmarker, ädellöv kring större gårdar som exempelvis Stensjö gård, 
Ramsjö gård, Väsby, Munkhammar och Sundbyvik samt mosaiklandskap 
på både Nyckelön och i södra Kvicksund med bryn mellan odlingsmark och 
skog. Dessa skapar optimala förutsättningar för biologisk mångfald och är 
även intressanta och ofta vackra miljöer som människor gärna vistas i.  
Att bevara och förstärka de gröna och blå kopplingar som Åholmen, Mellan-

Utsiktsplats vid sundets södra sida.

sundet och Tumboåsen utgör är av största vikt, likväl det stråk som sträcker 
sig från Väsby naturreservat ner mot Mälaren. Ett antal andra kopplingar 
mot Mälaren är viktiga att bevara och inte bygga igen, både för allmähetens 
tillgång till Mälarstranden, men även för den biologiska mångfalden och 
som buffert mot översvämningar och skyfall i ett framtida förändrat klimat. 
Exempel på sådana är våtmarkerna i anslutning till Stensjö gård mot Mel-
lansundet och norr om Ramsjö gård mot Mellansundet. 

I Södra Kvicksund utgör Tumboåsen riksintresse för det rörliga friluftslivet 
inom ”Mälarens öar” och stränder och utgör till stor del även riksintresse-
område för kulturmiljövården. Tumboåsen är en del av Strömsholmåsen, 
som löper norrut till Kvicksund och utgör ett viktigt möte mellan orten och 
det omgivande landskapet. Åsen är geovetenskapligt intressant och av stort 
värde för kulturmiljön och landskapsbilden.

Idrottsplatsen i södra Kvicksund ligger inbäddad i grönska.
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I det pågående arbetet med en kommunövergripande grönplan i Eskilstuna, 
definieras vikten av en sammanhängande grönstruktur i begreppet ”det 
gröna nätverket”. Det är en beskrivning av grönstrukturen i både staden och 
stadsnära zon. Det handlar om en grönstruktur som utgörs av både park och 
natur och kan beskrivas som ett nätverk inflätat i bebyggelse och trafikinfra-
struktur. Kopplingar mellan dessa ytor är av betydelse för att viktiga ekosys-
temtjänster ska fungera. I förslagskartan för södra Kvicksund pekas viktiga 
gröna kopplingar ut såsom viktiga landskapskopplingar mot vattnet, vilka 
också bidrar till ett rikare rekreations- och friluftsliv. Samtidigt bevaras park-

Västerås grönstrukturplans övergripande mål 
(samrådshandling 2019)

• Parker och grönområden ska säkerställas för att tillgodose 
   västeråsarnas behov av rekreation och friluftsliv, där grönområden 
   fungerar som offentliga mötesplatser och där barn kan leka i en 
   stimulerande miljö.

• Västerås ska erbjuda ett rikt växt- och djurliv och en varaktigt frisk, 
   livskraftig och attraktiv miljö för invånarna.

• Grönområden och vatten som bidrar till stadens identitet och 
   karaktär eller är bärare av kulturhistoriska värden ska säkerställas 
   och vidareutvecklas.

• Det ska finnas sammanhängande stråk för rekreation och funktio-
   nella spridningsvägar för växt- och djurliv kopplat till Mälaren och 
   omgivande landskap.

• Västerås ska ta tillvara och utveckla de ekosystemtjänster som 
   gröna och blå miljöer erbjuder.

• Behov av närströvområden och mötesplatser ska tillgodoses för 
   samtliga orter.

er och nya gröna mötesplatser pekas ut liksom den strandnära stadsparken 
inom kommunens fastighet Munkhammar 5:1. (se karta förslag grönstruk-
tur, rekreation och friluftsliv). 

Ett annat begrepp som används i förslaget till grönplan i Eskilstuna kommun 
är ”urbana trädstrukturer”. I bebyggelsestrukturen är träd utmed till exem-
pel gator och gång- och cykelvägar en viktig faktor för olika ekosystemtjän-
ster. Träd kan användas för att stärka och koppla ihop det gröna nätverket. 
Träd bör planteras så att nyttan blir så stor som möjligt och möjligheterna 
att stärka viktiga kopplingar och stråk för rekreation är prioriterade. 

På liknande sätt lyfts vikten av att bevara tall- och ädellövsstrukturen i det 
pågående arbetet med ”Grönstrukturplan – för Västerås tätort och servi-
ceorter” (samrådshandling 2019). Den totala mängden av dessa två natur-
typer är tillräckligt stora och tack vare ett finmaskigt nätverk av vegetation 
och strukturer finns det tillräckligt mycket samband med varandra för att 
arter knutna till dessa miljöer ska ha möjlighet att fortleva.

Det är därför av största vikt att ädellövsstrukturerna i Kvicksund bevaras 
och utvecklas. På Nyckelön finns de främst på Åholmen och Matkullen och i 
anslutning till de äldre gårdarna Stensjö och Ramsjö men även i anslutning 
till Nyckelövägens norra delar.

I södra Kvicksund föreslås en kontinuitet av den befintliga allén som följer 
Kvicksundsvägen fram till idrottsplatsen. Samtidigt föreslås två nya alléer vid 
Sundbyviksvägen. Inom utvecklingsområdet för Tegelvikens skola och del 
av Sundbyvik 1:1 föreslås att den gamla landsvägens stäckning utmed åsen 
tas upp i kommande struktur och betonar riktningen mot Sunbyviks säteri i 
fonden (se karta förslag grönstruktur, rekreation och friluftsliv.
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Dagvatten och översvämning

Dagvatten som stadsbyggnadselement 
Dagvattenhanteringen i Kvicksund har stor potential att kunna använ-
das som en viktig kvalitet i utvecklingen av såväl grönområden som nya 
bebyggelseområden. Området längs bäcken kan utvecklas till ett sam-
manhängande stråk med dagvattenhantering, naturmiljöer och parker. 
Dagvattendammar som utgör en naturlig del av omgivande parkmiljöer 
och översvämningsytor längs bäcken ger möjlighet att skapa attraktiva och 
intressanta miljöer.

Kommunerna har sina respektive dagvattenpolicys som pekar på viktiga 
övergripande mål (se faktaruta till höger).

Övergripande mål i Västerås stads dagvattenpolicy

• Dagvattenflöden till Mälaren minimeras. 
• Grundvattenbalansen bibehålls. 
• Övergödning och föroreningar orsakade av dagvatten minimeras i 
   grundvatten, sjöar och vattendrag. 
• Dagvatten ses som en resurs vid utbyggnad av staden. 
• Skador orsakade av dagvatten förebyggs och minimeras på 
   fastigheter och anläggningar. 
• Dagvatten ska renas och fördröjas så nära källan som möjligt. I 
   första hand ska tröga system användas.

Övergripande mål i Eskilstuna kommuns dagvattenpolicy

Arbetet med dagvatten i Eskilstuna ska bidra till att:

• förbättra vattenkvaliteten i alla Eskilstunas ytvatten, med särskilt 
   fokus på Eskilstunaån, så att det finns goda förutsättningar för  
   biologisk mångfald, fiske, bad och rekreation och så att miljö-
   kvalitetsnormerna för vatten kan uppfyllas. 
• den naturliga grundvattenbildningen inte påverkas negativt och 
   att statusen för grundvattenförekomster inte försämras; 
• skador på allmänna och enskilda intressen till följd av kraftiga 
   regn och skyfall i ett förändrat klimat minimeras så långt det är 
   rimligt; 
• dagvattenhanteringen utifrån förutsättningarna på platsen, 
   berikar bebyggelsemiljön med avseende på estetiska upplevelser, 
   rekreation, lek, naturvärden och biologisk mångfald. 
• den är samhällsekonomiskt effektiv och präglas av samverkan.
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Visionsbild södra Kvicksund, som visar hur området söder om KSK skulle kunna se ut med natur- 
eller parkmiljöer, aktivitetsområden och dagvattenhantering.Illustration: Ekologigruppen.

Inriktning för fortsatt arbete

Kvicksunds allmänt tillgängliga gröna och blå miljöer kan fylla en mängd olika 
funktioner genom sina ekosystemtjänster. De kan användas för rekreation, 
lek, spontanidrott, odling med mera och de kan fungera som livsmiljö och 
spridningskorridor för växter och djur. De renar luft, dämpar buller, jämnar 
ut temperatursvängningar och kan användas för fördröjning och rening av 
dagvatten. Tumboåsens förmåga att förse staden med dricksvatten är en 
annan viktig tjänst.

För en bättre ekologi och klimat
• Utvecklingsförslaget för den södra sidan av orten utgår från de övergripande 
   strategier som det pågående arbete med grönplanen föreslår. De gröna    
   strategierna som utgångspunkt i planeringen visar hur en sammanhäng-
   ande och varierad grönstruktur som är en förutsättning för viktiga eko-
   systemtjänster kan värnas, gynnas och utvecklas.

• Inventera och bevara områden med höga naturvärden för biologisk mångfald.

• Studera möjligheten för ett framtida naturreservat vid Pottskär.

• Genomföra en trädinventering både på kommunägd mark samt privatägd i 
   södra Kvicksund för att identifiera skyddsvärda träd /trädmiljöer. Se även 
   till att peka ut(säkerställa) områden för kommande generationer av skydds-
   värda träd /trädmiljöer.

• Möjliggör för områden med hög biologisk mångfald att bättre kopplas 
   samman och skapa nätverk som stärker värdena både ur biologisk mång-
   fald och för det rörliga friluftslivet ex. Högåsen samt det nyinrättade 
   naturreservatet vid Väsby. 

• Bevara den naturliga strandmiljön i Mellansundet och i anslutning till 
   vattendrag på Nyckelöns västra och östra sida för att säkerställa land
   skapets motståndskraft vid klimatförändringar. 

• Bevara områden med ädellövsvegetation på Nyckelön, Matkullen och Åholmen. 



• I samband med expansion och nybyggnation av skolor, förskolor och äldre
    boende ska närbelägna gröna miljöer värnas. Dessa är särskilt viktiga för 
    pedagogik och utevistelse.

• Skapa och förbättra förbindelser mellan målpunkter, värdefulla kultur- och 
   naturmiljöer och bebyggelse med målet att skapa ett nätverk för bostads-
   nära rekreation, fritidsaktivitet och friluftsliv.

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

• Utred möjligheterna till kommunalt huvudmannaskap i Bergsskogen 
   (Ramsjöberget) 

• Inköp av mark som innehåller strategisk viktiga grönområden eftersträvas.

• Utred möjligheten till kommunalt huvudmannaskap för utpekade natur
   stränder på Nyckelöns östra sida. 

• Säkerställ hållbart lokalt omhändertagande av dagvattnen i bygglovs-
   prövning och planering för att minimera negativ påverkan på Mälarens 
   kvalitet och risker för översvämning. 

• Utveckla våtmarker på Nyckelön för att öka motståndskraften vid över-
   svämningar och förbättra möjligheterna till naturlig rening av dagvatten. 
   Våtmarkerna kan även förses med spänger för att öka rekreationsmöjlig-
   heterna och upplevelsevärdena på platsen.

• Fortsatt bekämpning av sjögull för att förbättra Mälarens ekologiska 
   livsmiljöer.

Mötesplatser, rekreation och friluftsliv
• Utreda möjligheter för åretrunt-toaletter vid de kommunala badplatserna, 
   för att förbättra förutsättningarna för friluftsliv och föreningsliv på vintern.

• Utred möjligheterna till elljusspår. I medborgardialogen har man haft önske-
   mål om elljusspår i anslutning till idrottsplatsen. 

• Skydda kvarvarande strandlinje från privatisering och öka tillsynen av 
   strandskyddade områden. 

• Förslag på utveckling av rastplatsen vid gamla brofästet ska tas fram.

• Vid utbyggnad inom kommunens mark Munkhammar 5:1 ska allmän
   hetens tillgänglighet till Mälarstranden för friluftsliv och rekreation utveck
   las och säkerställas. Utbyggnad ska möjliggöra utveckling av attraktiva 
   platser vid vattnet för vistelse och aktiviteter ex. ute gym, gästhamn, 
   strandtorg, m.m. (se illustration för Munkhammar 5:1 i del IV). 

• Utveckla rekreationsstråk av olika karaktär t ex: 
 - Infopunkter för kulturmiljö som kopplar samman naturreservatet vid 
   Askholmen med Väsby och Tumboåsen genom en upplevelse av 
   Kvicksunds kulturmiljö. Möjligheten att driva projektet utifrån det 
   så kallade ”Historien i Sörmland” södermanlandsmuseums utom
   husutställningar ska studeras. (se faktaruta nedan)
 - Vandringsled från Tumbo mot Väsby Munkhammar (ÖP 2030).  
 - En promenadstig/ motionsspår (ex. hälsans stig) utmed vattnet 
   mot badplatsen vid Pottskär.

• Utred möjligheter till naturstig i Bergskogen (även kallat Ramsjöberget) 
   med förlängning till centrala delarna av Nyckelön och möjlighet att i fram
   tiden knyta ihop de östra och västra delarna av ön under riksväg 56. 
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• Vid utformning av torg, gator och stråk ska grönska utgöra ett viktigt inslag.

• Grönytor inom Kvicksund ska ha flera funktioner: 
 - rekreationsområden och mötesplatser 
 - livsmiljöer och spridningsvägar för växt- och djurlivet
 - ytor för att ta hand om och rena dagvatten 
 - ytor för odling i anslutning till verksamheter, bostäder och skolor 
 - lekplatser och ytor för rörelse och spontanidrott

• Koppla samman och tillgängliggör områden med värde för det rörliga 
   friluftslivet samt förbättrad tillgänglighet till Mälaren.

Historien i Sörmland

Historien i Sörmland är en utomhusutställning med skyltar på röda vi-
mpelprydda stolpar i hela Sörmland. På tretton platser i Sörmland kan 
du ta del av Sveriges och Sörmlands historia utifrån olika teman och 
med lokala exempel. Varje ort har sitt tema, sin del av historien.

Utställningen utgår från det sörmländska kulturarvet och den specifi-
ka platsen och sätter in detta i större sammanhang, vi ser Sörmland 
i världen och världen i Sörmland. Historien i Sörmland berättar in-
tressanta och roliga historier som kan ge perspektiv på nutiden eller på 
hur det är att vara människa.” 

Läs mer på
 https://www.sormlandsmuseum.se/utstallningar/historien-i-sormland/

Foto: Sörmlands museum
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Karta förslag för grönstruktur, rekreation och friluftsliv - Södra Kvicksund.
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Karta förslag för grönstruktur, rekreation och friluftsliv - Nyckelön.
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Utvecklingsförslag för mobilitet och hållbara transporter

Närhet till kollektivtrafik är en viktig förutsättning för ett hållbart samhälle. 
Kvicksunds fördelaktiga läge vid Mälaren och befintliga kommunikationer 
utgör en viktig del i Kvicksunds attraktivitet. Närheten till Eskilstuna och 
Västerås samt möjligheten att snabbt nå Stockholm både från norr och 
söder har stor betydelse för att fler ska välja att bosätta sig i Kvicksund. Sam-
tidigt som närheten till järnväg och riksväg är förutsättningar till fördel för 
Kvicksunds utveckling utgör de även begränsningar. Den barriärverkan som 
riksvägen, järnvägen, bron och Mälaren utgör kommer att påverka rörelsefri-
heten även i framtiden och ställer också extra krav på buller- och riskhantering. 

Ett aktivt arbete med att utveckla hållbart resande är nödvändigt när be-
byggelse i Kvicksund ska växa. Med mobilitet menas strategier och åtgärder 
som gör att resande med kollektivtrafik, till fots och cykel ökar samtidigt 
som bilresandet minskar. Kommunerna, kollektivtrafikmyndigheterna och 
Trafikverket har alla en viktig roll i att skapa förutsättningar för utvecklingen 
av hållbart resande. Kollektivtrafikens standard och trafikering, investering-
ar i cykelinfrastruktur, styrning och prioritering av trafikarbetet, kvalité och 
standard på allmänna platser samt stadsplanering (detaljplaner) är några 
verktyg som kan användas. 

En attraktiv kollektivtrafik gynnar och skapar också goda möjligheter för 
arbetspendling samt tillgång till Eskilstuna och Västerås serviceutbud. En god 
tillgänglighet ger förutsättningar till ett bättre sammanlänkat Kvicksund som 
bidrar till ökad trygghet samt möjliggör möten mellan människor. 

Kvicksund som ort är i det korta och långsiktiga utvecklingsperspektivet 
beroende av sitt tågstopp. År 2020 byggdes perrongen ut för att möta nya 
behov och kvalitetssäkra tågstationen.

Byggaktörer, fastighetsägare och arbetsgivare kan arbeta med hållbara resor 
på lokal nivå bland annat genom att minska antalet parkeringsplatser, att 
skapa fler och bättre platser för cyklar samt gemensamma lösningar som 
bil- och cykelpool, utforma byggnader och angränsande mark så att det blir 
enklare att gå och cykla. 

Ny vägplan
Trafikverket planerar att genomföra en kompletterande vägplan för riksväg 
56, söder om Rasholmsvägen till befintligt mitträcke på vägen på Sörmlands-
sidan samt för åtminstone delar av Nyckelövägen. Projektstart är ännu inte 
fastställd. Att förbättra tillgängligheten för gång- och cykeltrafikanter bör 
vara prioriterat i detta arbete och föreslagna åtgärder för sträckorna bör 
utredas i samråd med kommunerna. 

Översyn av skydd vid plankorsningar 
Som en följd av den tidigare genomförda åtgärdsvalsstudien har Trafikver-
ket påbörjat ett arbete med att ta fram en funktionsutredning för befintliga 
plankorsningar och kapacitetshöjande åtgärder längs med järnvägssträckan 
Kolbäck – Rekarne. Syftet med utredningen är att se över hur skyddet vid 
plankorsningar på sträckan kan uppgraderas för att uppnå en ökad säkerhet 
samt bidra till minskade störningar i järnvägstrafiken. Ett syfte med utred-
ningen är också att undersöka möjligheten att höja hastigheten på sträckan 
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kopplat till kommande spårbyte och utredda korsningsåtgärder. Det skulle 
kunna leda till tätare och snabbare tågtrafik mellan Eskilstuna och Västerås, 
med stopp i Kvicksund. Trafikverket planerar att samråda med boende längs 
med järnvägssträckan på Nyckelön gällande de föreslagna åtgärderna i sam-
råd med berörda kommuner. Tidpunkt för samrådet är ännu inte fastställd.

Mobilitets- och parkeringsstrategi
Kvicksund har goda förutsättningar att växa för snabbt utveckla hållbara 
transporter. Orten har ett läge där boende, arbetande och besökande lätt 
kan förflytta sig gåendes, med cykel och kollektivtrafik. Med den uppdat-
erade perrongen och satsningen med Mälartåg ges goda förutsättningar för 
den som vill välja ett hållbart transportsätt till och från Kvicksund. 

Inriktning för fortsatt arbete

• Prioritera förbättrad tillgänglighet och framkomlighet till tågstationen för 
   hållbara transporter i samband med fortsatt planering.

• Uppgradera plankorsningar över järnvägen på Nyckelön och åtgärda farliga 
passager i överensstämmelse med Trafikverkets funktionsutredning.

• På sikt i och med utbyggnad kommer förutsättningar för ökat kommunalt 
   huvudmannaskap krävas (gäller framförallt Eskilstuna kommun) för vägar, 
   gc-vägar samt allmänna friytor som parker och torg. I detaljplaneprocessen 
   kommer därför en gatukostnadsutredning som visar på konsekvenser vid 
   ett övertagande av huvudmannaskapet behöva tas fram. Inom Kvicksund 
   Väster och Munkhammar 3:3 m.fl. finns positivt planbesked för att 
   inom planlagd mark överföra huvudmannaskapet för allmänna vägar från 
   Kvicksunds vägförening till Eskilstuna kommun. 

• Förbättra kopplingen under bron mellan stationen och centrum ur trygg
   hets/ tillgänglighet och säkerhetsperspektiv.

• Studera förutsättningar för en ny gång- och cykelbro över järnvägen i sam
   band med utbyggnad väster om stationen. Även förbättringar av befintliga 
   gång-cykelvägar bör utredas. Mälhammarvägen, Väsbyvägen samt Aborr-
   vägen ska i och med fortsatt bostadsutbyggnad förbättras för gång- och 
   cykeltrafik.

• Utveckla visuell förstärkning av Kvicksunds nya centrum väster och öster o
   om järnvägen. 

•Förbättrade möjligheter för hållbart resande genom attraktiva gång- och
   cykelvägar mellan viktiga målpunkter exempelvis tågstationen, idrotts-
   platsen och skolan ska prioriteras.

• Saknade länkar samt förstärkning av gång- och cykelvägen mot idrotts-
   platsen samt skolan ska prioriteras. 



73

• Att optimera tågtidtabellerna så att det underlättar arbetspendling till 
   Stockholm via Eskilstuna och Västerås är önskvärt. En fortsatt satsning på
    ökad kapacitet på UVEN blir viktigt för att kunna genomföra detta. 

• Busstiderna behöver synkas i framtiden både med tåg, men också 
   med andra lokala busslinjer med tanke på elever som pendlar till gymnasiet 
   mellan Eskilstuna och Västerås.

• Anlägg en passage för gående och cyklister under riksväg 56 vid Vass
   viksvägen på Nyckelön för att förbättra rörelsefriheten på Nyckelön och 
   oskyddade trafikanters säkerhet. Att sträva efter att framför allt barn fritt 
   ska kunna ta sig trafiksäkert från sin bostad till den kommunala badplatsen 
   vid Sanda borde vara en självklarhet.

• Förbättra belysning och siktlinjer vid passagerna under riksvägen mellan
   Västra Rasholmsvägen och Småbåtsvägen samt Nyckelövägen och 
   Kvicksundsvägen. 

• Förbättra trafiksäkerheten i korsningarna Nyckelövägen/Riksväg 56 och 
   Rasholmsvägen/Riksväg 56.

• Åtgärda felande länkar som t ex en gång- och cykelväg mellan Gärdesvägen 
   i Stensjö Hagar och Vassviksvägen på Nyckelöns östra sida. 

• Utred en gång- och cykelväg mellan Stensjövägen och det kommunala park-
   området Backa på Nyckelöns västra sida i samband med eventuell framtida 
   bebyggelsekomplettering.

• Genomför åtgärder för att förbättra möjligheterna till gång och cykeltrafik 
   på Nyckelövägen. 

Inriktning - Mobilitets och parkeringsstrategi

Kommunerna ser gärna att de byggaktörer som är med i utvecklingen av 
Kvicksund arbetar med:

• mobilitetsåtgärder enligt gällande översiktsplaner, styrdokument och 
   riktlinjer för parkering.

• att säkerställa att bil- och cykelparkering för boende, arbetande och 
   besökande sker i så kallade mobilitetshus i strategiska lägen i det stations-  
   nära utbyggnadsområdet. Dessa ska även innehålla plats för service och 
   förvaring av cykelutrustning.

• att den offentliga miljön samt fastigheter utformas så att de uppmuntrar t
   till ett val av hållbart transportmedel.

• att erbjuda nuvarande och nyinflyttade Kvicksundsbor mobilitetstjänster 
   som till exempel bilpool och cykelpool med el-drivna lådcyklar för att 
   underlätta för hållbart resande.
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 Karta förslag mobiitet och hållbara transporter - Södra Kvicksund.



 Karta förslag mobiitet och hållbara transporter - Nyckelön.

75



Utvecklingsförslag för besöksnäring och turism

I utvecklingsplanen föreslås att i fortsatt planering utreda förutsättningarna 
och möjligheter för att utveckla en båt- och gästhamn inom kommunens 
mark vid tågstationen. En båt- och gästhamn utesluter inte befintliga fören-
ingarnas verkan i området. På sikt är målsättningen att höja kvaliteterna i 
anslutning till de befintliga båtplatserna och bidrar till en aktiv livsmiljö som 
skulle kunna användas av flera i framtiden.

Enligt Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 ska ”Turism och 
friluftsliv med bevarande av natur- och kulturmiljövärden prioriteras inom 
det mälarnära området och på Mälarens öar. Inriktningen är att öka till-
gängligheten till Mälaren och Mälarens stränder för allmänheten.” 

Inriktning för fortsatt arbete 
 • Att tillgängliggöra Kvicksunds samlade värden till allmänheten genom 
   exempelvis vandringsleder, stigar, naturstränder och tematiska promenader 
   bör utredas för att stärka Kvicksund som besöksmål.

• Kvicksund som målpunkt för bad, friluftsliv och turism ges förutsättningar 
   att utvecklas. I samband med utbyggnad ska sjö nära lägen prioriteras för 
   nya mötesplatser exempelvis hamntorg samt byggnader med lokaler i 
   bottenvåningar i södra Kvicksund som möjliggör för till exempel restau
   ranger och kaféer.

• I samband med den stationsnära utvecklingen ska förutsättningar för en
   utvecklad båt- och gästhamn utredas. På lång sikt utgör det en viktig 
   förutsättning för att möjliggöra och stärka besöksnäringen i Kvicksund.

• Det starka föreningslivet i Kvicksund kan också ge underlag till besöks-
   näring i framtiden. Föreningslivet i Kvicksund har en stor potential i att 
   locka besökare vid särskilda tidpunkter under året (ex. fotbollssäsongen).
   Kvicksunds idrottsförening har ett stort intresse av att tillsammans med 
   andra markägarare studera möjligheten till etablering av en multiarena. 
   Tillsammans med andra verksamheter vill man komplettera de nya utpe
   kade bostadsområdet Sundbyvik, i anslutning till Tegelvikens skola och 

Visionsbild som visar en förbättrad kontakt med Mälaren i Kvicksund.
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   Sundbyviks säteri, som förstärker platsen ur besöksnäring- och idrottsper-
   spektiv (se utvalda projektområden Sundbyvik 1:1). 

• Det bör finnas goda förutsättningar för att starta verksamheter som möjlig-
   gör övernattning i Kvicksund, till exempel bed and breakfast i centrum- och 
   kollektivtrafiknära lägen. En ändring av ändamål från till exempel bostad 
   till bed and breakfast-verksamhet i del eller hela bostaden kan dock med
   föra krav på bygglov eller bygganmälan. För större hotellverksamheter på 
   orten krävs planändring.



Karta förslag mobiitet och hållbara transporter - Södra Kvicksund.
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Utvecklingsförslag – Att leva, bo och verka i Kvicksund

I Kvicksund finns möjligheter att utveckla cirka 1500 till 2000 nya bostäder. 
Ett utredningsområde för bostäder innehåller ny bebyggelse och utrymme 
för komplettering av bebyggelse för bostäder, service och verksamheter. 

Service omfattar både kommersiell service som handel och offentlig service 
som skol- och idrottsverksamhet. Verksamheter kan även inkludera ytor som 
används för odling. Inom utvecklingsområden ska det finnas utrymme för 
offentliga miljöer som gator, parker, naturområden, odling, lekplatser och 
torg. 

De offentliga miljöerna inom utvecklingsområdena ska utformas så att de 
underlättar för möten mellan människor. De ska fungera som rekreativa ute-
miljöer i närhet till bostaden som kompletterar både de större gröna och blå 
strukturerna och de privata villatomterna. Offentliga miljöer behandlas inte i 
detalj inom utvecklingsområdena. Här ska de offentliga miljöerna utvecklas i 
samband med fortsatt planläggning av bebyggelse. 

Samhällsservice 
Det är viktigt att samhällsservice planeras in i ett tidigt skede och i ett hel-
hetsperspektiv så att rätt plats och tillräckligt stor yta kan avsättas i samband 
med planläggning. Social infrastruktur eller samhällsfastigheter omfattar 
samhällsservice i form av förskolor, skolor, boenden för särskilda grupper, 
anläggningar för idrott och kultur där verksamhet bedrivs, som samhället 
finansierar. Regionernas anläggningar för primärvård och folktandvård ingår 
också. Möjligheterna till mångfunktionalitet, samordning och samnyttjande 
ska eftersträvas för effektiv användning av ytor och lokaler. Samhällsservice 
ska lokaliseras nära bostaden eller vara tillgängligt med cykel och kollektiv-
trafik. Samhällsservice ska kunna angöras med bil för person- och varutrans-
porter. 

Med en utbyggnad av 1500 - 2000 nya bostäder i tidsperspektivet 2030 och 
framåt i Kvicksund beräknas det finnas ett behov på totalt ca 400 till 500 
förskoleplatser. Det betyder att det i södra Kvicksund, förutom de två för-
skolor som pekas ut i förslagskartan (se kartan Förslag för bostäder, service 

och verksamheter i Södra Kvicksund, sidan 81) måste det möjliggöras för 
ytterligare två till tre förskolor. Placeringen av dessa förskolor bör lämpligen 
ske både öster om samt väster om riksväg 56. På Nyckelön finns det behov 
av att utöka kapaciteten med en större förskola i nytt läge (se kartan Förslag 
bostäder, service och verksamheter  - Nyckelön, sidan 82). 

I samma tidsperspektiv tillkommer ca 1400 elever totalt i skolålder 6-15 år. 
Det innebär att det långsiktiga perspektivet behöver studeras tillsammans 
med Västerås stad och att ytterligare mark för en skola f-åk 6 (max 5000 
elever) troligen kommer att behövas. 

Bostäder och näringsliv 
För att passa alla olika typer av hushåll i livets olika skeden ska olika typer av 
byggnader i olika upplåtelseformer och med olika lägenhetsstorlekar blan-
das i varje bostadsområde. Mark ska reserveras för tillfälliga bostads-

Tegelvikens skola idag. På sikt behövs mark för ytterligare en skola i Kvicksund.. 
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lösningar, som snabbt behöver kunna tas i anspråk. Nya byggaktörer ska 
kunna utveckla och bygga bostäder och andra byggnader inom området. 
Nya koncept för byggande av bostäder ska kunna prövas, till exempel bygg-
gemenskaper där familjer och enskilda individer går samman för att planera, 
bygga och senare bo i ett hus, som utformats efter deras egna idéer. Sär-
skilda boendeformer, till exempel vård- och omsorgsboenden och bostäder 
med särskild service, ska så långt som möjligt integreras.

I Kvicksund finns det potential för ett starkt näringsliv med möjlighet att 
påverka utvecklingen på orten. Den relativt stora andelen småföretagare i 
Kvicksund bär också en stolthet och har betydelse för att stärka Kvicksunds 
identitet. I utvecklingsplanen ligger fokus på en förbättrad infrastruktur, 
ökat bostadsutbud, förbättrad tillgänglighet och attraktivitet, vilket även kan 
bidra till att gynna utveckling för näringslivet. Utvecklingsplanen föreslår ett 
antal områden som ska studeras vidare för ny bebyggelse. Områdena utgår 
bland annat från tidigare planer, genomförda dialogtillfällen samt samtal 
med privata markägare i Kvicksund.

Inriktning för fortsatt arbete

• Ny bebyggelse ska bidra till ett mer varierat bostadsutbud i Kvicksund. En 
   blandning av hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt eftersträvas ända ner 
   på kvartersnivå. Exempelvis efterfrågas mindre lägenheter. 

• I stationsnära lägen eftersträvas blandstadsprincipen det vill säga en funk
   tionsblandning av bostäder, kontor, kultur och service.

• Krav ställs på flexibilitet i utformningen av bottenvåningarna för att möjlig
   göra olika funktioner i samband med ny-/ombyggnation i stationsnära 
   lägen och längs med viktiga stråk. Detta möjliggör en omvandling till 
   lokaler på sikt om det inte finns underlag för verksamheter i dagsläget. 
   Funktioner som uteplatser, servering och gatuförsäljning ska få möjlighet 
   att ”spilla” ut på gatan.

• Tegelvikens skola är även i framtiden ortens gemensamma skola. Dess 
   behov av utveckling hanteras i gemensamt samarbete mellan kommunerna. 
   Skolans funktion som allaktivitetshus bör kunna stärkas vid en framtida 
   utbyggnad.

Inspirationsbilder för bostadsutveckling i mer lantliga lägen, t ex i de norra delarna..
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• Ett kommunalt behovsprövat äldreboende/gruppboende studeras i ett 
   samarbete mellan berörda nämnder i Västerås och Eskilstuna. Eskilstuna 
   kommun räknar med att kunna påbörja utredningsarbetet av ett nytt 
   äldreboende först efter 2023. En tänkbar placering av ett behovsprövat 
   äldreboende bedöms finnas inom det stationsnära läget väster
   om stationen.

• En mötesplats i form av allaktivitetshus och bibliotek bör utredas som en 
   gemensam satsning av kommunerna.

• Ny bebyggelse lokaliseras och utreds i fortsatt detaljplaneprocess huvud
   sakligen: 

 -inom stationsnära lägen exempelvis utredningsområde fd. Tegel- 
 bruksområdet (kommunens fastighet Munkhammar 5:1) utreds 
 blandad bebyggelse samt samhällsservice såsom äldreboende och 
 förskola.
 - i anslutning till Tegelvikens skola utmed Sunbyviksvägen inom del 
 av Sundbyvik 1:1 (privat mark), kan förutsättningar för bostäder och 
 samhällsservice (exempelvis skola, förskola och äldreboende) 
 utredas. 
 - i utpekade utredningsområden för framtida bostäder inom Tumbo
 Väsby 3:96, 11:36 samt inom Munkhammar 4:33 (privat mark) kan  
 förutsättningar för bostäder utredas.
 - i anslutning till golfbanan och inom fastigheten Sundbyvik 1:1 
 (privat mark) kan förutsättningar för mindre kompletteringar av 
 bostäder utredas. 
 - inom Kvicksunds strand 1:1 samt för del av Tumbo Väsby 11:1 finns 
 positivt planbesked för prövning av bostäder.
 - Omvandling av fastigheten Stensjö 1:168 i Västerås.

• Mötesplatser på allmän plats för alla åldrar som i sin utformning bjuder in
   till möten mellan människor och bidrar till ökad trivsel och trygghet ska 
   utvecklas och säkerställas i samband med detaljplanering (se Karta förslag 
   grönstruktur, friluftsliv och rekreation, sidorna 69 (södra Kvicksund) och 
  70  (Nyckelön).

• Utveckla Kvicksunds centrum till en aktiv plats där vardagens behov kan 
   tillgodoses samt skapar livskvalitet för boende, företagare och besökande. 

• Förskolor- och skolbyggnader utvecklas och anläggs i strategiska lägen i
    takt med områdets utveckling. Förskole- och skolbyggnader ska vara 
   flexibla med tillräckliga och kvalitativa ytor för lek- och utevistelse. De ska 
   placeras och utformas så att byggnader och utemiljöer även kan användas 
   för andra aktiviteter efter skoltid eller under lovtider. Stor hänsyn ska tas 
   avseende dagsljusinsläpp, buller och ventilation i skolmiljöerna.

• I detaljplaneprocessen kommer en VA-utredning krävas för att visa på behov, 
   lösningar och konsekvenser av en utbyggnad kopplat till vatten- och  avlopp.

Fastigheten Munkhammar 5:1 (nedre delen av bilden) föreslås planeras för ny bebyggelse.
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Karta förslag bostäder, service och verksamheter - Södra Kvicksund



Karta förslag bostäder, service och verksamheter - Nyckelön.
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DEL IV: Utvalda projektområden



Utvalda projektområden

I samband med utveckling av mark och vatten inom planområdet behöver 
vissa frågor samordnas eller fördjupas. 
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1. Omvandling av fastigheten Stensjö 1:168 (”växthustomten”), 
Västerås

Bakgrund och förutsättningar
2016 köpte Västerås stad den cirka 2,4 hektar stora fastigheten Stensjö 1:168
(även kallad ”växthustomten”) av Sjövretens handelsträdgård som lagt ned 
sin verksamhet. På fastigheten fanns då åtta växthus, en panncentral och en 
relativt ny flispanna. Fastigheten har sedan inköpet sanerats och förberetts 
för nybyggnation. Till fastigheten är servis för kommunalt vatten och spill-
vatten framdragen och i området finns även en pumpstation. De befintliga 
ledningarna inom fastigheten kan behöva flyttas i samband med exploater-
ing och finansieringen av detta bekostas av exploatören.

Det omgivande bostadsområdet består huvudsakligen av friköpta enbostads-
hus i ett till två våningsplan. Det kulturhistoriskt högt värderade bostadsom-
rådet med huvudsakligen sommarnöjen och fritidshus från 1900-talets bör-
jan (nr 4) ligger i direkt anslutning till fastigheten i sydöst vilket bör beaktas i 
fortsatt planering.
 
Förslag
Fastigheten bedöms lämplig att utveckla för kompletterande bostadsbbygg-
else, till exempel radhus, parhus eller kedjehus samt mindre flerbostadshus. 
Det finns ett uttalat behov av bostäder för äldre på Nyckelön och byggnation 
av så kallade trygghetsbostäder bör prövas i området. En del av bostäderna
skulle även kunna markanvisas med förutsättningen att de ska upplåtas som
hyresrätter för att förbättra utbudet av hyresrätter på Nyckelön. Mark bör 
även avsättas för gemensamma grönytor för fri lek och samvaro. Antalet 
lägenheter som kan byggas på fastigheten är beroende av vilken typ av be-
byggelseform som bedöms som lämplig. I fortsatt planering kommer lämp-
ligt antal bostäder att utredas närmare och prövas i detaljplaneprocess, 
vilket även omfattar samråd med berörda grannar och andra sakägare. I det 
kommande detaljplanearbetet kommer även trafiklösningar, påverkan på 
natur- och kulturmiljövärden samt hantering av risker att utredas närmare.

Frågan om att bygga ett kommunalt äldreboende på fastigheten har utretts 
men bedöms inte som lämplig då ett sådant boende bör placeras nära 

kollektivtrafik och gärna nära service och centrum, bland annat för att fören-
kla för arbetspendling med kollektivtrafik.

Det finns ett framtida behov av en större kommunal förskola på Nyckelön 
men mark på östra sidan riksväg 56, med närhet till ett närströvområde, 
bedöms som lämpligare för detta ändamål. 

Byggnation av bostäder inom den här fastigheten skulle bli ett välbehövligt 
komplement till bostadsutbudet på Nyckelön och till exempel möjliggöra för 
ortsbor att bo kvar vid förändrade familjeförhållanden. Det kan även med-
föra en större demografisk spridning på orten.

Området är enligt gällande Byggnadsplan för Sjövreten-Udden, BPL 737 
(1980) planlagd för handelsträdsgårdsändamål i ett våningsplan. Det krävs 
alltså en ny detaljplan för området för att kunna bygga bostäder här. Fastig-
hetsägaren, det vill säga Västerås stad genom teknik- och fastighetsförvalt-
ningen, ansvarar för ansökan om detaljplaneändring.

Del av fastigheten Stensjö 1:168 före sanering (2016).
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2. Naturstränder på Nyckelön Västerås

Bakgrund och förutsättningar/nuläge
Ett av önskemålen från dialogprocessen har varit fler allmänna ytor vid vatt-
net. Mälaren används bland annat för skridsko, issegling, kanot och bad och 
inte bara av Kvicksundsborna utan även av besökare. 

Vintertid medför isbrytningen i farleden att skridskoåkare och isjakter inte har 
möjlighet att ta sig genom sundet från västra delen av Mälaren till den östra 
eller tvärtom.  Möjligheterna att ta sig ut på isen på den östra sidan via all-
männa stränder och bryggor är en åtgärd som på ett relativt enkelt sätt kan 
förbättra förutsättningarna för det rörliga friluftslivet på orten. 

En plats som kommit upp i dialogen är en naturstrand i närheten av bron 
på den östra sidan. Idag är platsen privatägd men förslaget är att kommunen 
tar över huvudmannaskapet. Platsen har fina kvaliteter med bestånd av äldre 
tallar och ett centralt läge i Kvicksund. Platsen sluttar skarpt ner mot vattnet, 
vilket är en utmaning när det gäller att tillgängliggöra platsen men sluttnin-
gen bidrar samtidigt med att avskärma ytorna vid vattnet från riksväg 56. 
Förbi platsen passerar en gång- och cykelväg som leder över bron, det ger 
stranden möjligheter att i framtiden bli en bra mötesplats för gående och 
cyklister som av olika anledningar passerar över bron.

Förslag
Genom att anlägga enklare bryggor, ytor att dra upp sin kajak, grillplats, 
väderskydd, möjlighet till hund bad samt parkeringar för bil och cykel skulle 
det ges förutsättningar för stranden att bli en mötesplats för Kvicksundsborna 
och besökare. Intentionen är dock inte att stranden blir en kommunal bad-
plats. 
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3. Ankomsten till Kvicksund – Utveckling kring centrum

Bakgrund och förutsättningar/nuläge
Ankomsten över bron till Kvicksund norrifrån domineras idag av stora 
asfaltsytor samt stora ytor för väg och järnväg. Tågstationen och livsmedels-
butiken är två viktiga mötespunkter i Kvicksund och saknar idag attraktivitet 
ur vistelse och trygghetssynpunkt. Under 2019 har Trafikverket förlängt och 
förbättrat plattformen ur tillgänglighet- och säkerhetssynpunkt. Den nya ut-
formningen bidrar också med en ökad kapacitet för cykelparkeringar under 
tak samt parkeringsplatser för bil.

Utsiktsplatsen är en populär rastplats vid vattnet för förbipasserande rese-
närer och ett bra ställe att ta en fika, titta på båtar och broöppningen. Det 
är också ett populärt ställe för ungdomar att ”hänga” på. Platsen kommer 
att få en karaktär som bättre tar tillvara på detta läge och ska bidra med att 
förstärka centrumkaraktären.

Förslag
Utsiktsplatsen har länge varit sliten, men har under senaste året fått nya 
picknickbord. Hela utsiktsplatsen kommer att rustas upp med nya bänkar, 
planteringar och ett nytt räcke längre ut mot murkanten. 

Den befintliga gång- och cykelvägen under bron lutar idag mycket brantare 
än vad som är accepterat för att vara tillgänglig för människor med rörelse-
hinder. Därför kommer denna att byggas om för att få en flackare lutning. 
Anslutningar mot övergångsställe och utkiksplatsen kommer samtidigt att 
byggas om och ytterligare belysning tillföras. Byggnationen är bedömd att 
påbörjas under våren 2020.
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4. Område Munkhammar 5:1 ”f.d. Tegelbruket” samt 
    centrum - Eskilstuna
  
Bakgrund och förutsättningar/nuläge
Munkhammar 5:1 fd. Tegelbruket är beläget väster om Kvicksundsbron. 
Största delen av området ägs av Eskilstuna kommun. Området är inte detal-
jplanelagt. Kommunens översiktsplan 2030 pekar ut området som utred-
ningsområde för bostäder. Intresse har funnits tidigare för att utveckla om-
rådet vid tågstationen med fler bostäder. En programskiss för Tegelbruket 
m.m. togs fram 2002 och var ute på programsamråd. Efter programsamrå-
det valde dåvarande aktör att inte gå vidare med projektet. Fastigheten har 
ett värdefullt läge och områdets utvecklingspotential innebär att det utgör 
en viktig nyckel till framtida utveckling av Kvicksund.  

Potential för utveckling Munkhammar 5:1 fd. Tegelbruket och centrum

Förslag
Nybyggnation i området öster om tågstationen är avgörande för utveck-
lingen av Kvicksunds centrum. Möjligheterna med komplettering av nya 
bostadstyper, lokaler för service, handel och kontor samt närheten till vatten 
och natur ger denna fastighet en strategisk roll i ortens framtida utveckling. 
Genom en genomtänkt och långsiktig inriktning kan området bidra med 
förutsättningar för ökad service och bättre ekonomiskt underlag. 

Tillgången till mälarstranden och värdefulla naturmiljöer ger möjlighet för 
en positiv utveckling med ett bredare utbud för besöksnäring och turism. 
Med en framtida gästhamn och offentliga mötesplatser vid mälarstranden, 
som tillvaratar det naturnära läget, kan platsens utveckling långsiktigt bidra 
till en ökad attraktivitet för Kvicksundsbor och besökare.
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Under arbetet med framtagande av ”Ortsanalys och utvecklingsplan för Kvick-
sund” har Eskilstuna kommun tagit fram ett underlag som översiktligt 
studerar möjligheterna för ny bebyggelse inom Munkhammar 5:1. Förslag-
et presenteras som en tidig idéskiss med blandad bebyggelse i två till fem 
våningar som möjliggör en utbyggnad av totalt ca 700 bostäder. Idéskissen 
(se figur till vänster) visar en möjlig placering av ny förskola, äldreboende, 
gästhamn och stadspark.

I den fortsatta detaljplaneprocessen:

• Ska aspekter som buller- och riskfrågor, markförhållanden, arkeologi, ev. 
   markföroreningar och översvämningsrisk som kan påverka möjligheterna 
   till ny bebyggelse på Munkhammar 5:1 utredas vidare.

• Kan ny bebyggelse inom fastigheten Munkhammar 5:1 upp till fyra till fem 
   våningar prövas i anslutning till tågstationen

• Ska mark för förskola och eventuellt äldreboende reserveras 

• Ska bebyggelsen möjliggöra för flexibla bottenvåningar med lokaler för 
   handel, service och kontor som öppnar sig mot tågstationen och Mälaren
   stranden.

• Ska en stadspark utformas som länkar till en inre grön struktur i bebyggelse- 
   förslaget.

• Ska utformning av nya mötesplatser exempelvis strandtorg, gästhamn och 
   stadspark placeras och gestaltas

• Ska en strandpromenad som är tillgänglig för alla utformas i koppling mot 
   badplatsen vid Pottskär.

Ovan: Potential för utveckling Munkhammar 
5:1, fd. Tegelbruket och centrum.

Vänster: Idéskiss, Tyréns 2018.

Utifrån idéskissen beräknas en max kapac-
itet för 750 nya bostäder. Observera att sif-
frar kan ändras efter kommande utredningar 
och detaljplanering.

En idéskiss är inte ett slutgiltigt förslag, utan 
är ett exempel på hur ett område skulle kun-
na bebyggas. Exakt hur området ska bebyg-
gas studeras i samband med detaljplanering 
av området i senare skede. 
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Illustration förslag för utveckling av fastigheten Munkhammar 5:1
90



5. Tegelvikens skola samt del av Sundbyvik 1:1

Bakgrund och förutsättningar/ nuläge 
Sundbyvik 1:1 är en privatägd fastighet på ca 150 ha. Fastigheten är belägen 
öster om riksväg 56 och är inte detaljplanelagd. Sunbyviks säteri utgör en av 
de ursprungliga gårdarna i Kvicksund. Platsen vittnar om en attraktivitet som 
boplats och på höjderna vid säteriet finns ett flertal fornlämningar. 

Fastigheten är stor med olika förutsättningar i dess olika delar. Från fastig-
heten har mark för Tegelvikens skola avstyckats och ägs av kommunen. Tegel-
vikens skola har idag ett behov av mark i anslutning till skolan för utökad 
kapacitet för ytterligare elever. Området ligger i direkt anslutning till idrotts-
platsen och framtida utveckling av fastigheten är därför viktig att den går 
hand i hand med idrottsföreningens långsiktiga vision.
 
Förslag
Sunbyviks placering i landskapet kopplar mot Mälaren, men även mot det 
öppna landskapet söder om säteriet. I framtida utformning av området för 
bostäder ska säteriets placering som fondbyggnad i en framtida gatu- och 
grönstruktur förstärkas. 

Bebyggelsen ska utformas med kvalitativa ”kajer mot det gröna” som förank-
rar i platsens identitet (se illustrationsförslag sida 93). KSK:s initiativ för 
utvecklingen av idrottsplatsen med en multiarena ska studeras i sin helhet 
utifrån fastighetens förutsättningar där trafiklösningar och grön infrastruktur 
ska beaktas.

Vy över Tegelvikens skola samt fastigheten Sundbyvik 1:1.
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Potential för utveckling - Sundbyviksområdet och Tegelvikens skola.

I den fortsatta detaljplaneprocessen:

• Ska marken närmast Tegelvikens skola reserveras för utökning av skolans behov

• Ska en ny lokalpark ingå i utvecklingen av området

• Ska aspekter som buller- och riskfrågor, markförhållanden, arkeologi, ev. 
   markföroreningar och översvämningsrisk som kan påverka möjligheterna 
   till ny bebyggelse på Sunbyvik 1:1 utredas vidare.

• Ska utvecklingen av området ta fasta på och utveckla kopplingen mot om
   givande natur, idrottsområdet i söder samt golfbanan.

• Ska bebyggelsen bidra med ett ökat utbud av bostadstyper och upplåtelse
   former.

• Möjligheten av att utveckla området i samband med idrottsplatsen samt 
   multiarenan kan studeras.
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Illustration förslag för utveckling av fastigheten Sundbyvik 1:1.
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6. Sundbyvik 1:1 östra
 
Bakgrund och förutsättningar/ nuläge 
Sundbyvik 1:1 östra är en privatägd fastighet. Under arbetet med ortsanal-
ysen och utvecklingsplanen har fastighetsägaren uttryckt intresse för att 
fortsätta utveckla fastigheten. Kommunen har därför tillsammans med fas-
tighetsägaren visat på en långsiktig utveckling med möjlighet för exempelvis 
hästverksamhet, landsbygdsbaserad turism i kombination med boende och 
ett kontors- eller företagshotell. 

Förslag
Utvecklingen av de östra delarna av fastigheten Sundbyvik 1:1 ska tillvarata 
det naturnära läget och i sin utformning fokusera på detta värde. Utbyggnad 
i de östra delarna ska förstärka möjligheten till när rekreation och friluftsliv 
och även kunna utgöra attraktivt besöksmål. Skalan ska vara återhållsam och 
ta stor hänsyn till de omgivande kultur- och naturvärdena. (se illustrations-
förslag på nästa sida).

I den fortsatt detaljplaneprocesen:

• Ska fastighetens mark närmast Askholmens naturreservat i öster fortsatt 
   utgöras av i huvudsak naturmark med värde för den biologiska mångfalden 
   och närrekreation. Bebyggelsen här ska ta tillvara dessa kvaliteter och bör 
   utformas med villor eller parhus med stora tomter som ansluter till och tar 
   tillvara på det naturnära läget.

• Ska ett nytt promenadstråk utformas som kopplar en möjlig ny båtplats vid 
   Mälaren till golfbanan och KSK:s idrottsområde.

• Ska eventuella aspekter som buller- och riskfrågor, markförhållanden, 
   arkeologi, ev. markföroreningar och översvämningsrisk som kan påverka 
   möjligheterna till ny bebyggelse på Sunbyvik 1:1 utredas vidare.

• Ska utvecklingen av området ta fasta på och utveckla en grönstruktur som 
   kopplar till omgivande natur, idrottsområdet och våtmarksområdet i söder 
   samt golfbanan.

Vy över Sundbyviks säteri.

• Ska utvecklingen av hästverksamhet i närheten till Sundbyviks säteri 
   prövas med hänsyn till de avstånd som krävs för tillkommande ny bostads
   bebyggelse.

• I samband med utveckling av fastighetens östra delar som ligger i anslut
   ning till naturreservatet Askholmen ska en tydlig entré till naturreservatet 
   utformas. 

• Kan området närmast golfbanan samt idrottsområdet studeras för företags-
   hotell och olika övernattsmöjligheter till exempel campingstugor.
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Illustration förslag för utveckling av fastigheten Sundbyvik 1:1 östra.
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DEL V: Kommande processer



Ortsanalys och utvecklingsplanen visar på visioner, mål och strategier för ut-
vecklingen av Kvicksund inom olika temaområden. Handlingen är alltså det 
första steget i processen att utveckla ett attraktivt och hållbart Kvicksund.

Processen framåt kommer att se olika ut beroende på vilken fråga som ska 
hanteras och av vem. De större projekten kräver en fortsatt planprocess inom 
ramen för plan- och bygglagen, där uppdrag för planprogram eller detaljplan 
är de tydligaste verktygen för att komma ett steg närmare förverkligande. I 
dessa processer ingår också att ta fram ta fram fördjupade kunskapsunder-
lag för viktiga sakområden. 

I fortsatt arbete med att förverkliga planerna i Kvicksund kommer det fort-
satta arbetet hanteras av en arbetsgrupp med ansvar för övergripande 
genomförandefrågor. 

De projekt som bedöms som prioriterade av kommunerna är utvecklings-
områden inom södra Kvicksund främst områdena väster respektive öster 
om järnvägen. Dessa behöver hanteras utifrån ett sammantaget helhetsper-
spektiv. På Nyckelön är det i första hand en detaljplan för omvandlingen 
av fastigheten Stensjö 1:168 (den så kallade ”växthustomten”) som ligger 
i röret samt en fortsatt dialog med fastighetsägaren för Nyckelön 1:1 om 
framtida bostadsutveckling och ny förskola.  Även en fördjupad utredning 
om närströvområdet vid Ramsjöberget och de så kallade naturstränderna 
bör göras i dialog med berörd markägare. 
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