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Inom ramen för arbetet med  
stadsläkning i i Eskilstuna kommuns  
ytterområden Fröslunda, Råbergstorp 
och Lagersberg har Spacescape tagit 
fram ett förslag på trafiknät baserat på 
Designguide för smarta gator (2022). 

I rapporten presenteras förslag på trafiknät för 
Fröslunda, Råbergstorp och Lagersberg. Planerna 
innehåller tre olika gatutyper, klassificerade efter 
hastighet, hämtade ur Designguide för smarta gator 
(2022). Trafiknätet följer Eskilstuna kommuns eget 
förslag till strukturplan, undantaget lokalgator som 
föreslås bli enkelriktade. En systematisk genom-
gång av designprinciperna för respektive gatutyp 
läggs fram, med rekommendationer för Eskilstuna 
kommuns fortsatta arbete. Nedan följer dessa i kon-
cis form.  

Huvudgator utformas som högfartsgator med sepa-
rerade körfält för respektive fordonstyp och mittför-
lagd kollektivtrafik. Angöring möjliggörs på bägge 
sidor i flexzonen, i nivå med gång- och cykelbanor. 

Cykelbanorna är redovisade som dubbelriktade ef-
ter önskemål från kommunen, men  är förlagda på 
bägge sidor och kan med fördel omregleras till enkel-
riktade.

Som en tydlig prioritering av gång- och cykeltrafik 
har övergångsställen placerats tätt. Dessa trafikan-
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ter ges även företräde på högfartsgatorna tack vare 
genomgående gång- och cykelbanor som medför väj-
ningsplikt från anslutande gator. 

På lokalgatornas gångfartsgator gäller i huvudsak 
dubbelriktad cykling och biltrafik i en riktning, för 
att minska körbanebredden och hastigheten. Dessa 
sträckor har ett golv utan höjdskillnader och sick-
sack-formad körbana. 

Som länk mellan huvud- och lokalgator föreslås låg-
fartsgator där bilar, alternativt bussar, och cyklar 
delar körfält. Det frigör yta för andra viktiga funk-
tioner såsom angöring och grönska samtidigt som 
hastigheterna hålls nere när cyklisterna har rådig-
het.  Även här är alla ytor i samma nivå.  

Högfartsgatans körbanebredd har anpassats till 
en eventuell framtida spårväg. I korsningarna har 
spårvagnstrafikens svängradier  redovisats och dess 
framtida inskränkningar i gång-, cykel- och flexytor.

Sektionernas bredder är anpassade efter utveck-
lingsplanen men kan minskas på bekostnad av gån-
gytorna. 

FÖRÄNDRINGAR MOT UTVECKLINGSPLAN

• Ökad tillgänglighet och potential för service-
verksamhet tack vare angöring på alla gator.

• Ökad mångfunktionalitet genom frigjort 
utrymme till följd av integrering av cykel- och 
biltrafik på lokalgator.

• Ökade vistelsekvaliteter tack vare omfördel-
ning av refuger för snöupplag till bredare gån-
gytor och förbättrade trädförutsättningar.

• Ökad f lexibilitet med mindre mängd kantsten.

• Effektivare användning av Gillbergavägens torg 
tack vare enkelsidig cykelbana.

• Ökad trafiksäkerhet till följd av lägre hastighet.

• Bättre konnektivitet och ytanvändning tack 
vare färre återvändsgränder.

• Ökad hastighetsefterlevnad via enkelriktade 
gator med smala körbanor.

• Flexibilitet i reglering av cykelbanors riktning 
tack vare breda, dubbelsidiga banor.

• Ökad prioritet av stadsliv genom täta över-
gångsställen.

• Mer yteffektiva gatusektioner som möjliggör 
smalare sektioner och utökad kvartersmark.
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BAKGRUND
Fram till 2030 planeras för ett antal hundra nya bo-
städer, företag och arbetstillfällen i Eskilstuna. Ut-
byggnaden ska i huvudsak ske genom förtätning och 
utvecklingen av områdena Fröslunda, Lagersberg 
och Råbergstorp (FRL) är en del av en större stads-
läkningsprocess kopplat till stadens översiktsplan. 

Stadsdelarna är ytterstadsområden uppförda enligt 
modernismens ideal under mitten av förra seklet. 
Trafiknätet är följaktligen planerade enligt SCAFT 
med trafikseparering och vägar som omringarr bil-
fria bostadsområden.

Spacescape har på uppdrag av Eskilstunas kommun 
arbetat fram en gatuplan som komplement till den 
framtagna bebyggelsestrukturen. 

SYFTE
Arbetet med den nya gatustrukturen har utgått från 
forskningsprojektet Smarta gators slutsatser kring 
hur gators mångfunktionalitet kan ökas i syfte att 
bidra till fler stadskvaliteter än enbart transport. 
Genom att applicerat resultaten på FRL:s gatunät är 
förhoppningen att gatorna kan bidra till att uppfylla 
kommunens mål kopplat till stadsläkning och håll-
bar stadsutveckling .  

Det finns ett starkt lokalt engagemang som speglas i 
olika aktiviteter, bl.a. stadsodling och andra exempel 
på hur boende umgås och samverkar kring trivsel, 
traditioner, mat, kultur, trygghet och andlighet. 
Ur Eskilstunas utvecklingsplan för Fröslunda, Lagersberg och Råbergstorp (2019)

Kommunen ska uppmuntra till hållbara resmönster 
och inte planera och bygga för bilen som norm.
Ur Eskilstunas cykelplan (2013)

Minst 10 miljoner bussresenärer per år senast 2030, 
med syfte att uppnå färdmedelsfördelningsmålet om 
minst 61 % gång, cykel och kollektivtrafik.

Ur Eskilstunas kollektivtrafikplan (2021)
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DESIGNPRINCIPER FÖR SMARTA GATOR

En välfungerande, flexibel, smart 
gata ska ha en gestaltning som bidrar 
till stadsbilden. Alla gator har dock  
gemensamt att de måste integrera  
sociala, trafikala, ekologiska,  
ekonomiska och tekniska funktioner på 
liten yta. Därför krävs designprinciper.  
Gators mångfunktionalitet främjas  
genom att prioritera sociala funktioner 
främst, sen trafikala, sen ekologiska, 
sen ekonomiska och sist tekniska. 

DESIGN FÖR MÅNGFUNKTIONALITET
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Mångfunktionalitet är grundläggande för smarta 
gator. De sociala funktionerna är viktigast för livet 
i staden. Övriga funktioner har sina specifika roller 
men har i grunden till syfte att stötta stadslivet. En 
mångfunktionell gata är en väl gestaltad livsmiljö, 
med karaktär och estetiska kvaliteter.

• Gator ska i möjligaste mån blanda funktioner 
och kunna variera dessa över tid. 

• Gator som har ytor som delas av olika trafikslag 
ska vara säkra och tydliga. Nivåskillnader ska 
minimeras. 

• Gator ska vara väl gestaltade livsmiljöer med en 
sammanhållen design med estetiska kvaliteter 
med hänsyn till kulturmiljön. 

• Gator ska kunna bära alla trafikslag, vilket 
kräver minsta körbredd på 3 meter. 

• Gator ska kunna driftas och underhållas med 
fordon samt rymma utryckningsfordon, vilket 
kräver minsta bredd på 2,5 meter. 

• Gator ska ha smarta tekniska system som stöt-
tar andra funktioner, och de ska vara lätta att 
reparera och underhålla. 



Gators stadsliv främjas genom att prioritera i ord-
ningen gångytor, flexytor, cykeltrafikytor, kollektiv-
trafikytor och sist motortrafikytor. 

• Gator ska vara tydligt offentliga och tillgäng-
liga för alla

• Gator ska lokalisera gångytor längs ytterkan-
terna och körytor i mitten av gatan. 

• Gator ska ha över halva gatubredden för gång, 
cykel och f lexibel användning. 

• Parkering på gator ska undvikas. Längre upp-
ställning av fordon bör ordnas på privat mark. 

• Gator ska kunna ha entréer och lokaler i gatu-
plan. Angöring sker max 25 meter från entré. 

• Laddning och tankning av fordon samt anord-
ningar för detta bör ordnas på privat mark, ej i 
gaturummet. 

DESIGN FÖR STADSLIV DESIGN FÖR LÅG HASTIGHET

• Gatunätet bör ha en bashastighet på 20 (alt. 30 
km/h), samt 5 (alt. 10 km/h) på gångfartsgator 
och 40 (alt. 50 km/h) för snabbare motortrafik 
på f lerfartsgator eller högfartsgator. 

• Gatunätet ska domineras av lokalgator i form av 
gångfartsgator 50% och lågfartsgator 30%. Res-
terande ca 20% av gatunätet ska vara huvudga-
tor i form av f lerfartsgator och högfartsgator.

• Gator ska leda snabbare trafik i mitten av gatan. 
Alla gator ska ha gångytor med gångfart i yt-
terkant närmast fastighetsytorna. 

• Gator ska, för att separera högre hastigheter, 
ha gränser mellan olika trafikytor primärt med 
färg eller markmaterial och sekundärt med 
upphöjd kant eller kantsten för f lexibiliteten. 
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DESIGN FÖR STADSLIV
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DESIGN FÖR LÅG HASTIGHET

Låg hastighet är grunden för stadsliv, säkerhet och 
tillgänglighet och främjar således de mest priorite-
rade trafikslagen och funktionerna. Gators yteffek-
tivitet främjas med lägre hastigheter. Låg hastighet 
skapar också ett jämnare trafikflöde och ökar på så 
sätt framkomlighet och trafikkapacitet i gatunätet, 
samt minskar utsläpp.  

Gators stadsliv, säkerhet, yteffektivitet, tillgänglig-
het och framkomlighet främjas genom att prioritera 
gångfartsgator först, sen lågfartsgator, sen flerfarts-
gator och sist högfartsgator. 

• Gator ska utformas för så låga hastigheter som 
möjligt för att skapa trygghet, attraktivitet och 
tillgänglighet. Geofencing bör användas för att 
styra fordonshastigheter. 



Klimatanpassat dagvatten

Gamla och nya träd

Biotoper

Artrikedom

Hårdgjort

DESIGN FÖR EKOSYSTEM

DESIGN FÖR EKOSYSTEM Gators flexibilitet främjas genom att prioritera pla-
ceringen av ledningar först, sen träd och plantering-
ar, sen markbeläggningen (helst som ett plant golv), 
sen fast möblering, och sist lös möblering och mark-
färg. Testbäddar är att betrakta som en enkel åtgärd 
med lös möblering och markfärg för att temporärt 
ändra en gatas utformning. 

• Gator ska enkelt kunna byggas om, med tempo-
rära medel (testbäddar) och sedan permanent, 
och sen om igen. 

• Gator ska om möjligt ha ett golv och få nivå-
skillnader för att underlätta omfördelning av 
ytor och funktioner. 

• Gator ska enkelt kunna ändra fördelningen 
av olika ytor genom standardiserade mått och 
bredder.

• Grönytor och träd ska etableras på platser där 
de ges bäst långsiktiga utvecklingsmöjligheter. 

• Gators fasta infrastruktur under mark (vatten, 
avlopp, el, fiber) ska placeras så centralt i gatan 
som möjligt för att underlätta underhåll och 
minska konf likter med rotsystem. 

• Gatunätet ska vara utformat så att det går att 
stänga av enskilda gator för motortrafik. 
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Lös möblering
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DESIGN FÖR FLEXIBILITET

• Gator ska kunna planteras med träd och artrik 
vegetation. 

• Gator ska integreras med omgivande natur och 
grönstruktur och om möjligt skapa samman-
hållna spridningszoner och biotoper. 

• Gators grönytor ska i möjligast mån ligga i an-
slutning till gångytor och vistelseytor. 

• Gator ska kunna vara snöupplag. Gång-, cykel-
trafik- och kollektivtrafikytor ska prioriteras 
vid vinterunderhåll. 

DESIGN FÖR FLEXIBILITET

Ekosystem och naturförutsättningar är viktiga för 
gatans liv och hållbarhet samt för stadens biologiska 
mångfald. Mest grundläggande är att mark- och vat-
tensystemen är i balans för att ta hand om regn och 
säkerställa bevattning och grundvatten, och i och 
med detta nödvändig klimatanpassning. 

Gators ekosystem främjas genom att först prioritera 
klimatanpassade dagvattenlösningar, sen träd, i 
synnerhet gamla träd, därefter skapandet av bioto-
per och välfungerande livsmiljöer, sedan en så stor 
artrikedom som möjligt i naturliga eller anlagda 
grönytor, allra sist hårdgjorda ytor. 

• Gator ska kunna ta hand om dagvatten lokalt. 

• Dagvattenkapaciteten ska vara anpassad för 
kommande klimatförändringar. 

Flexibilitet i användningen och utformningen är 
grundläggande för smarta gator. En gata som snabbt 
kan byta funktion eller form har bättre hållbarhet. 
Träd och underjordiskt ledningsnät är något av det 
som är mest omständligt och kostsamt att flytta och 
ändra. Möblering och färgmarkeringar är sådant 
som kan ändras mycket snabbt och billigt.  



STADSRUMSANALYS
FRÖSLUNDA, RÅBERGSTORP OCH LAGERSBERG (SPACESCAPE, 2021)

I den stadsrumsanalys som Spacescape utförde in-
för framtagandet av utvecklingsplanen poängtera-
des Gillbergavägens och Fröslundaledens ryggrads-
funktion i det utbyggda förslaget. Den teoretiska 
potentialen för stadsliv (röda stråk) står på dessa 
sträckor i konflikt med stor ytandel motortrafik. För 
att kompensera för rapportens extra breda körfält 
med totalt 14 meter körbana (utformat för att möjlig-
göra för 8 meter spårvagnskörfält), måste stor vikt 
läggas vid utformning av gåendes ytor. Genom täta 

övergångsställen och hastighetsdämpningar för 
bilförare minskar trafikens barriäreffekter samti-
digt som bullernivån sänks vilket ökar vistelsekva-
liteterna. Breda flex- och gångytor ger möjlighet till 
gestaltning och mötesplatser. Inte minst är upple-
velserikedomen av stor vikt för att göra dessa hög-
fartsgator till ett uppskattat gångstråk. Öppna och 
intresseväckande bottenvåningar med verksamhe-
ter som kan spilla ut på gatan är av stor vikt, något 
som bör hanteras i detaljplaneskedet. Det är särskilt 

viktigt på Fröslundaleden mellan Råbergstorp och 
Lagersberg, som inte har något alternativt stråk med 
likvärdig stadslivspotential. Att bebyggelsen dess-
utom är glesare försvårar ytterligare förutsättning-
arna för stadsliv.

Omkring Fröslunda är stadslivspotentialen större, 
vilket stärker argumenten att göra dessa lokalgator 
vistelsevänliga med väl tilltagna gång- och flexytor 
och minimerade körbanor.

RUMSINTEGR ATION  
STADSRUMSANALYS FRÖSLUNDA, LAGERSBERG OCH RÅBERGSTORP (2021)

REKOMMENDER ADE NYA KORSNINGAR  
STADSRUMSANALYS FRÖSLUNDA, LAGERSBERG OCH RÅBERGSTORP (2021)
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GATUTYPER

Gatunätet delas in i fyra gatutyper 
baserat på hastighet enligt Designguide 
för smarta gator (2022): gång-, låg-, 
fler och högfartsgata.

GÅNGFARTSGATA

På gångfartsgatan framförs alla fordon på gåendes 
villkor, och den rådande hastigheten är gångfart 5 
km/h. Gångfartsgatorna återfinns inne i områdets 
bostadskvarter där flödena är som lägst. Biltrafiken 
tillåts i huvudsak endast i en riktning, medan cy-
klister kör dubbelriktat. Design och möblering utgår 
från principen att barn ska kunna leka fritt. Gatorna 
har inga nivåskillnader och det fria utrymmet för 
fordonspassager mellan gatans möblering är minsta 
möjliga. 

ANGÖRING

Den angöring som behövs (av- och pålastning av pas-
sagerare och gods samt sophantering) sker företrä-
desvis i körbanan. Att framkomligheten då blocke-
ras på de enkelriktade gatorna bidrar till ytterligare 
hastighetsdämpning och minskad genomfartstra-
fik. I specialfall kan en anvisad lastplats vid sidan av 
körbanan anläggas. Angöringslösningen tillgodoser 
Boverkets tillgänglighetskrav och ingen bilparke-
ring anläggs på gatumark. Cykelparkering utnyttjas 
som hastighetsdämpande möblering. 

 LÅGFARTSGATA

Lågfartsgatan karaktäriseras av cyklisters något 
högre hastigheter, upp till 20 km/h. Fotgängare se-
pareras från cyklar, bilar och bussar medan fordo-
nen delar körbana. Samtliga förare anpassar hastig-
heten efter cyklarna. Även här är hela gatan i samma 
nivå och separeringen sker istället med markmate-
rial och möblering. Lågfartsgator återfinns på områ-
dets större lokalgator som knyter samman bostads-
gatorna med huvudstråken. 

ANGÖRING

Angöringen och cykelparkering på lågfartsgatorna 
sker i flexzonen, för att inte hindra den prioriterade 
cykeltrafikens framkomlighet. För att möjliggöra 
dubbelsidig angöring  som inte inkräktar på gån-
gytorna krävs därför en flexzon på bägge sidor om 
körbanan. Funktionen är viktig för att förbättra 
möjligheterna till service på lågfartsgatorna och att 
tillgodose Boverkets tillgänglighetskrav. Ingen bil-
parkering anläggs på gatumark. 

FLERFARTSGATA
På flerfartsgator råder olika hastigheter för person-
bils- respektive kollektivtrafik, för att prioritera den 
senare. Cyklister och bilister delar ett fysiskt av-
skiljt körfält i cykelhastighet vid sidan om buss och 
spårvagn. Gatorna används som en typ av långsam-
mare huvudgator, där stadslivspotentialen fortfa-

rande är stor. 

Flerfartsgatan lämpar sig väl på huvudgator i tät 
stadsmiljö där utrymmet är begränsat. Inom FRL 
föreslås inga flerfartsgator då huvudgatornas sek-
tion är mycket bred och separata cykelbanor med 
dubbelriktad trafik har varit ett grundläggande öns-
kemål från kommunen. 

HÖGFARTSGATA
Högfartsgatan är anpassad efter hög fart ur ett 
stadsperspektiv, det vill säga upp till 40 km/h. Här 
är alla fordonsslag separerade. Kollektivtrafiken 
kör i mitten för att uppnå maximal framkomlighet. 
Områdets högfartsgator är huvudgatorna som leder 
genom och vidare mot centrala Eskilstuna och har 
högst flöden av samtliga trafikantslag.

ANGÖRING

Angöring behövs även på högfartsgator, i huvudsak 
för att tillgodose kravet om tillgänglighet då gårds-
entréer kan vara svåra att nå inom 25 meter med bil. 
Precis som på övriga gatutyper sker den, såväl som 
cykelparkering, i flexzonen intill bilytan, och cykel-
banor anläggs på andra sidan, jämte gångytorna. 
Flexzonen är nivå med gång- och cykelytorna och 
fungerar som en buffert mellan de olika fordonshas-
tigheterna. Ingen bilparkering anläggs på gatumark.
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TRAFIKNÄT

Trafiknätet för respektive fordonsslag 
utgår från gatunätet. Grundprincipen är 
att samtliga trafikanter kan färdas på 
alla gatutyper, men utformingen varie-
rar utifrån  graden av integrering och 
prioritering.

SEKTION
Sektionerna delas in i sex olika typer av ytor: gång 
(G), cykel (C), kollektivtrafik (K), bil (B), hållplats 
(HPL) och flex (F). Därutöver finns blandade tra-
fikfält. Flexzoner är en samlingsyta som lanserats 
inom forskningsprojektet Smarta gator, där en stor 
del av gatans multifunktionalitet ryms: mötesplat-
ser, angöring, växtlighet och tekniska installationer. 
Flexytan är således lika viktg som de trafikala ytor-
na i ett levande stadsrum. 

KONNEKTIVITET
Områdets högfartsgator, Gillbergaleden och Frö-
slundavägen, är 35 meter breda. För att minska bar-
riäreffekten mellan bostadsområden på olika sidor 
placeras övergångsställen med cykelpassager tätt. 
De separerade körfälten för buss- och biltrafik möj-
liggör för hastighetsdämpande åtgärder i endast bil-
körfälten. Det ger en utformning som direkt svarar 
mot Eskilstunas uttalade prioriteringsordning av 
gående och cyklister främst, därpå kollektivtrafik 
och sist personbilar. 

Gångfartsgator är i stor utsträckning enkelriktade, 
för att hålla nere körbanebredden och därmed has-
tigheten och samtidigt ge mer plats åt möblering.
Konfigurationen av och riktningen på lokalgatornas 
gångfartsgator runt den nya bebyggelsen kan se ut på 
en rad olika sätt, beroende på vad som prioriteras. I 
trafiknätsplanen är den variant med högst konnekti-
vitet presenterad, men påföljande uppslag beskriver 
alternativen. 

Somliga gångfartsgator är återvändsgränder. Huru-
vida dessa avslutas i vändplaner, och om de i sin tur 
ska vara 12 meter stora för personbilar eller 18 meter 
för sopbilar, återstår att utredas.

FRAMKOMLIGHET
Cykelbanorna görs tillräckligt breda för att rymma 
dubbelriktad trafik men förläggs på bägge sidor om 
gatan för att förbereda för en övergång till enkelrikt-
ning. På södra delen av Fröslundaleden ryms dock 
endast enkelsidig cykelbana i dagens strukturplan.

Lågfartsgatan Västra Gillbergavägen är ett undan-
tag vad gäller framkomlighetsprincipen. Sträckan 
är tänkt att endast tillåta busstrafik, undantaget 
nyttotrafik till målpunkter och bostäder längs ga-
tan. Hur det löses regleringsmässigt är en fråga för 
framtiden.

Detsamma gäller Östra Gillbergavägen där biltra-
fiken leds runt de nya bostadskvarteren och endast 
bussar passerar förbi torgbildningen. Det ger möjlig-

het att skapa en effektiv och framkomlig kollektiv-
trafiknod med goda vistelsekvaliteter. 

KOPPLINGAR 
Nya och ombyggda gator måste i utkanterna koppla 
an till det befintliga gatunätet. Gillbergaledens väs-
tra ände övergår i befintlig gata genom att de nya, 
dubbelsidiga gångbanorna och dubbelriktade cykel-
banorna ansluter till cirkulationsplatsens friliggan-
de gång- och cykelbanor. Biltrafiken vävs ihop med 
busstrafiken i samband med hållplatsen, förslagsvis 
genom en stopphållplats som ger bussarna företräde.

Den ca 23 meter breda sektionen på Fröslundaledens 
södra del rymmer endast en enkelsidig cykelbana. I 
rapporten förläggs den till gatans södra sida för bäst 
konnektivitet och ansluter via en cykelpassage till 
den gemensamma gång- och cykelbanan på norra si-
dan utanför områdesgränsen. 

Söderut på Svarvargatan är gångbanan idag enkelsi-
dig och cykelbana saknas. För en trafiksäker dubbel-
riktning av cykelbanorna på sträckan är det viktigt 
att den anslutande, planerade cykelbanan bli av,  i 
annat fall leds cyklister i vänstertrafik ut mot kör-
riktningen. 

Västra Gillberavägen övergår i blandtrafik mellan 
fotgängare, cyklister och kollektivtrafik vid anslut-
ning till befintlig gata.
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FÖRDELAR

• Angöring på alla 
gator 

• Inga utfarter över 
huvudcykelstråk

NACKDELAR

• Breda bilkörytor
• Vändplaner

FÖRDELAR

• Angöring på alla 
gator

• Smala körytor
• Inga vändplaner

NACKDELAR

• Utfarter över hu-
vudcykelstråk

ALTERNATIV KONNEKTIVITET (REKOMMENDER AS) ALTERNATIV VÄNDPL AN MOT HUVUDGATA

ALTERNATIV MIXALTERNATIV VÄNDPL AN MOT PARK

FÖRDELAR

• Angöring på alla 
gator 

• Delvis smala 
gator

• Få utfarter över 
huvudcykelstråk

NACKDELAR

• Delvis breda 
körytor

• Vändplaner

FÖRDELAR

• Gångbana mot 
park

NACKDELAR

• Begränsad angö-
ring och sophan-
tering

• Utfarter över hu-
vudcykelstråk

• Breda bilkörytor
• Vändplaner 

ALTERNATIV FÖR LOKALGATOR
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GATUSEKTIONER

GILLBERGALEDEN  G
IL

LBERGAVÄGEN
FRÖSLUNDAVÄGEN

 GILLBERGAVÄGEN

I följande avsnitt redovisas förslag 
på sektioner för respektive gatutyp:  
högfartsgata, lågfartsgata samt  
gångfartsgata. 

Sektionerna är hämtade från det tvärvetenskapliga 
forskningsprojektet Smarta gators principutform-
ningar men anpassade till Fröslunda, Lagersberg 
och Robertstorps lokala förutsättningar samt öns-
kemål från kommunen. Varje gatutypssektion inleds 
med referensbilder från Designguide för smarta ga-
tor (2022), följt av inspirationsbilder från omvärlden 
och därefter förslagen för FRL. I flera fall redovi-
sas olika alternativ som diskuterats under arbetets 
gång, inklusive för- och nackdelar och en rekom-
mendation. 

På högfartsgatorna där hastigheterna är som högst 
tilldelas varje trafikslag ett eget körfält och gång- 
och cykelbanorna är åtskilda motortrafiken med ni-
våskillnad och flexzon. 

Lågfartsgatorna har istället ett golv utan nivåskill-
nader och motortrafik delar körbana med, och an-
passar hastigheten till, cyklisterna. Flexzon för an-
göring anläggs mellan kör- och gångytor. 

Även gångfartsgatorna är i en nivå men saknar helt 
utmarkerad körbana. Hela  gatan är gångyta och bi-
lar och cyklister mellan gatans möblering. Bilar an-
gör i den körbara yta, eller vid behov i en zon utanför. UTSNITT I SEKTION OCH PL AN

Kartbilden nedan visar var de illustrerade 
sektionerna, samt korsningarna i nästa ka-
pitel, är hämtade. 
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HÖGFARTSGATA

HÖGFARTSGATA  
FORSKNINGSPROJEKT SMARTA GATOR, 2019-2022
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REFERENS HÖGFARTSGATA
DESIGNGUIDE FÖR SMARTA GATOR (2022)

HÖGFARTSGATA  
FORSKNINGSPROJEKT SMARTA GATOR, 2019-2022
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GODA EXEMPEL HÖGFARTSGATA

GÖTEBORG

GÖTEBORG

STOCKHOLM

BARCELONALINKÖPING

LYON
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REFERENS HUVUDGATA
UTVECKLINSPLAN FÖR FRÖSLUNDA, LAGERSBERG OCH RÅBERGSTORP (2021)

FRL Utvecklingsplan

TOVATT ARCHITECTS & PLANNERS AB

 www.tovatt.com

2021-04-23
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FÖRDELAR

• Fysiskt separerad gång och cykel

• Fysiskt separerad kollektivtrafik

• Flexyta jämte gångbana 

• Naturliga refuger vid passager

• Mittytor för tekniska installationer 

NACKDELAR

• Ingen angöring

• Smalare gång- eller f lexyta

• Cykelbana utan skyddszon mot 
biltrafik

• Ingen väntyta mellan cykel- och kör-
bana vid övergångsställen

• Trädplantering nära fasad

• Grönyta med låga ekologiska värden 
i mittrefug

• Högre anläggningskostnad (mer 
kantsten och f ler brunnar)

• Högre driftkostnad (gräs i mittrefug)

TYPSEKTION HUVUDGATA  
ESKILSTUNA KOMMUN
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3.5 FGM

0.5
FGM

0.5

Högfartsgata alternativ 1
BREDARE TROTTOAR

G

4.5

G

4.5

35 m

FÖRESLAGEN HÖGFARTSGATA - SEKTION A

HÖGFARTSGATA  
BRED TROTTOAR

GILLBERGALEDEN, N. FRÖSLUNDAVÄGEN OCH Ö. GILLBERGAVÄGEN

FÖRDELAR

• Möjlighet till angöring 

• Bredare gång- eller f lexyta

• Skyddszon mellan cykel- och  
motortrafik

• Väntyta mellan cykel- och körbana 
vid övergångsställen

• Trädplantering längre från fasad

• Lägre anläggningskostnad

• Lägre driftkostnad 

NACKDELAR

• Risk för konf likter mellan bil- och 
kollektivtrafik

• Risk för sämre hastighetsefterlev-
nad (bredare körfält)

• Gång- och cykelbana utan fysisk 
separering

• Flexyta separerad från gångbana

• Mindre plats för refuger vid över-
gångsställen

• Inga refuger för snöupplag
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35 m
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Högfartsgata alternativ 1
ENKELSIDIG HÅLLPLATS
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DESIGNPRINCIP

ENKELSIDIG ÖHÅLLPLATS

Hållplatserna längs med högfartsgator-
na utformas som öhållplatser med för-
skjutna plattformar för att få plats  med 
alla funktioner inom sektionen. 

Plattformen görs tillräckligt bred för 
att rymma väderskydd och ytan tas 
från gång- och flexytan.  Flexytan ska 
dock aldrig understiga två meter för att 
ha plats med väntytor mellan cykel- och 
körbana för gående som ska passera till 
hållplatsen. 

FÖRESLAGEN HÖGFARTSGATA - SEKTION B

HÖGFARTSGATA  
ENKELSIDIG HÅLLPLATS

GILLBERGALEDEN, N. FRÖSLUNDAVÄGEN OCH Ö. GILLBERGAVÄGEN
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35 m
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Högfartsgata alternativ 1
DUBBELSIDIG HÅLLPLATS Ö. GILLBERGAVÄGENS TORG och ENKELSIDIG CYKELBANA 
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FÖRESLAGEN HÖGFARTSGATA - SEKTION C
Ö. GILLBERGAVÄGENS TORG

HÖGFARTSGATA ALTERNATIV CYKELBANA  
DUBBELSIDIG CYKELBANA 

DESIGNPRINCIP 

ALTERNATIV TORG

För att knyta ihop torget med hållplat-
sen övergår cykelbanan till att vara en-
kelsidig förbi torget och en kontinuer-
lig vistelseyta skapas där torget tillåts 
breda ut sig fram till hållplatsen. Gå-
ende som skyndar till bussen riskerar 
därmed inte heller att komma i konflikt 
med snabba  cyklister på huvudstråket.

Lösningen uppnås genom att cykelpas-
sager anläggs före och efter torget som 
leder över cyklister inför hållplatsen. 

ALTERNATIV CYKELBANA

Den dubbelriktad cykelbanan fortsätter 
förbi torget vilket skapar ett mer gent 
och kontinuerligt cykelstråk även på 
högfartsgatans södra sida. Cykelbanan 
ger upphov till en barriäreffekt mellan 
hållplatsen och torget. Risken för kon-
flikter mellan cyklister och fotgängare 
är överhängande på en plats där det rör 
sig mycket människor i alla riktningar. 

HÖGFARTSGATA ALTERNATIV TORG (REKOMMENDER AS) 
ENKELSIDIG CYKELBANA 
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LÅGFARTSGATA

L ÅGFARTSGATA  
FORSKNINGSPROJEKT SMARTA GATOR, 2019-2022
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REFERENS LÅGFARTSGATA
DESIGNGUIDE FÖR SMARTA GATOR (2022)

L ÅGFARTSGATA  
FORSKNINGSPROJEKT SMARTA GATOR, 2019-2022
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GODA EXEMPEL LÅGFARTSGATA

BARCELONA DELFT KUNGSBACK A

NEDERL ÄNDERNAGÖTEBORG LODZ
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C/B

Lågfartsgata 
MINERALGATAN, KÄRRHAGSVÄGEN, RÅGBERGSPARKEN, DOMAREGATAN

4

G

2

G

2

8 m

FÖRESLAGEN LÅGFARTSGATA - SEKTION D
MINERALGATAN, KÄRRHAGSVÄGEN, RÅGBERGSPARKEN OCH DOMAREGATAN

L ÅGFARTSGATA 
INGEN KOLLEKTIVTRAFIK

DESIGNPRINCIP
Gatorna regleras som cykelgata och bi-
lar anpassar hastigheten till cyklister. 
Friser med ojämn yta av exempelvis 
gatsten anläggs mostvarande motor-
fordons axelbredd för att sänka förares 
hastighet (se referensbilder).

Gatorna görs dubbelriktade men med 
smala körbanor så att möten mellan 
motorfordon begränsas till hänvisade 
platser där körbanan breddas upp på 
bekostnad av gångbanorna. 

Gång- och körbanor avgränsas med 
kantsten, GCM-stöd, pollare, belys-
ning, annan möblering eller markma-
terial. 

Utgångspunkten är att busstrafik inte 
ska färdas på lågfartsgator, då fungerar 
de som bäst. 
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FÖRDELAR

• Dubbelsidig angöring

• Dubbelriktad cykelbana

• Separerad cykel- och körbana 

NACKDELAR

• Enkelsidig cykelbana

• Gång- och cykelbana utan fysisk separering

• Cyklister mot körriktning vid övergång till 
blandtrafik

FÖRDELAR

• Breda f lexytor

• Flexytor intill gångbana

• Dubbelsidig angöring

• Hastighetsdämpande blandtrafik

NACKDELAR

• Risk för upplevd trafikosäkerhet

FÖRDELAR

• Dubbelsidig angöring

• Dubbelsidig cykelbana

• Cykel- och körbana fysiskt separerad

Lågfartsgata ALTERNATIV 4: CYKELGATA
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Lågfartsgata ALTERNATIV 3: ENKELRIKTAD, SEPARERAD CYKEL
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FÖRESLAGNA LÅGFARTSGATOR MED BUSS - SEKTION E

Lågfartsgata ALTERNATIV 2: DUBBELRIKTAD, SEPARERAD CYKEL

F C G
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20 m

V. GILLBERAVÄGEN OCH TALLÅSVÄGEN

L ÅGFARTSGATA ALTERNATIV 2 
DUBBELRIKTAD, CYKEL

L ÅGFARTSGATA ALTERNATIV 1 (REKOMMENDER AS) 
CYKELGATA

L ÅGFARTSGATA ALTERNATIV 3 
ENKELRIKTAD, CYKEL

NACKDELAR

• Flexyta separerad från gångbana

• Gång- och cykelbana utan fysisk separering

• Avsteg från stadens cykelstandard om  
dubbelriktade cykelbanor
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GÅNGFARTSGATA

GÅNGFARTSGATA  
FORSKNINGSPROJEKT SMARTA GATOR, 2019-2022
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REFERENS GÅNGFARTSGATA
DESIGNGUIDE FÖR SMARTA GATOR (2022)

GÅNGFARTSGATA  
FORSKNINGSPROJEKT SMARTA GATOR, 2019-2022
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GODA EXEMPEL GÅNGFARTSGATA

KÖPENHAMN

VAURÉAL

LONDON

KÖPENHAMN

HAMBURG

OK ÄNT
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GODA EXEMPEL GÅNGFARTSGATA

KÖPENHAMN

LINKÖPING

VANCOUVER

FREIBURG

SEATTLE

MALMÖ
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FRL Utvecklingsplan

TOVATT ARCHITECTS & PLANNERS AB

 www.tovatt.com

2021-04-23
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UTVECKLINGSPLAN FÖR FRÖSLUNDA, LAGERSBERG OCH RÅBERGSTORP (2021)

REFERENS LOKALGATA

FÖRDELAR

• Enkelt avkodad trafiksituation 

NACKDELAR

• Gaturum utformat efter bilens 
behov och framkomlighet

• Små gångytor

• Rak, bred körbana med risk för 
trafikosäkra hastigheter

• Träd nära fasad

FRL Utvecklingsplan

TOVATT ARCHITECTS & PLANNERS AB

 www.tovatt.com

2021-04-23
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TYPSEKTION PARKGATA  
ESKILSTUNA KOMMUN
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Gångfartsgata

G

14 m

FÖRESLAGEN GÅNGFARTSGATA - SEKTION F
LOKALGATOR, BÄRNSTENSGÅNGEN, LAGRÅDSGATAN OCH BORGMÄSTAREGATAN

GÅNGFARTSGATA

DESIGNPRINCIP
Med enkelriktade gator kan lokalgator-
na göras smalare. Lämplig bredd avgörs 
av intilligande byggnaders höjd. Gatan 
bör inte vara smalare än husen är höga.

Gatorna möbleras och planteras så att 
körbanebredden aldrig överstiger 3 me-
ter, den körbara ytan meandrar fram 
och siktlinjer bryts. På så vis hålls has-
tigheter nere. 

Angöring sker företrädesvis i körbanan 
eftersom fordonsflödena är låga. Vid 
behov av extra angöring, exempelvis för 
rörelsehindrade, frekventa leveranser 
till verksamheter eller sophämtning, 
kan angöringsytor mellan möblering 
anordnas. 
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G
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VARIERAR

dagvatten 100-års

3.5

dagvatten 
skyfall

FÖRESLAGEN GÅNGFARTSGATA - SEKTION G
PARKGATA

GÅNGFARTSGATA 
PARKGATA

DESIGNPRINCIP
På parkgatan råder samma designprin-
ciper som på övriga gångfartsgator, 
det vill säga 3 meter fri bredd för me-
andrande körbana och angöring däri. 
Skillnaden är att byggnaderna på ena 
sidan är ersatta av en park.

Parken ska fungera som ett dagvatten-
magasin. För att kunna utnyttja funk-
tioner och kvaliteter som den erbjuder 
är det viktigt att gatan inte blir en bar-
riär mot husen. Istället ska parken som-
löst övergå i en gata, som barn kan röra 
sig fritt längs och tvärs. 

Med enkelriktade gator kan lokalgator-
na göras smalare. Lämplig bredd avgörs 
av intilligande byggnaders höjd. Gatan 
bör inte vara smalare än husen är höga.



4. FÖRESLAGNA
KORSNINGAR



4. FÖRESL AGNA KORSNINGAR / 39

FÖRESLAGEN KORSNING
N. FRÖSLUNDAVÄGEN MÖTER Ö. GILLBERGAVÄGEN

KORSNING 
HÖGFARTSGATA

DESIGNPRINCIP
Korsningen mellan Fröslundavägen och Gillber-
gavägen är en förskjuten fyrvägskorsning för buss-
trafiken, medan biltrafiken endast tillåts fortsätta 
rakt fram längs med Fröslundavägen. Den mittför-
lagda kollektivtrafiken korsar således bilkörfälten 
två gånger vid svängarna. En utmaning är att utan 
signalregleringen se till  att bussarna prioriteras. I 
förslaget ovan har en sammanhållen korsning med 

tillåts även viss biltrafik trafikera gatan. Hur det ska 
lösas regleringsmässigt är inte bestämt. 

Gångbanan mot torget görs genomgående för att 
öka tillgängligheten till torget och sänka bilisternas 
hastiget. Cykelbanan flyttas över och blir enkelsidig 
förbi torget. Även vidare söderut på Fröslundaleden 
ryms endast ensidig cykelbana, som vid anslutning 
till befintlig gata måste byta sida.

korta avstånd för fotgängare och cyklister priorite-
rats, och svängande bussar inkräktar på bilkörfäl-
ten. Korsningen förses med övergångställen i alla 
ben och refugerna gör att flexytan måsta smalnas av.

Övergången från separerade cykelbanor till cykling i 
blandtrafik sker i korsningen med Västra Gillberga-
vägen. Eftersom denna sträcka är den enda möjliga 
anslutningen med motortrafik till en rad byggnader 
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FÖRESLAGEN KORSNING
Ö. GILLBERGAVÄGEN MÖTER LOKALGATOR OCH PARKGATOR

KORSNING 
HÖGFARTSGATA MÖTER GÅNGFARTSGATA

DESIGNPRINCIP 

För att hålla nere dimensionen och därmed hastig-
heten, samt ge fotgängare och cyklister ett mer gent 
nät, anpassas korsningens svängradier till vanlig 
personbiltrafik. Större och mer ovanliga fordon så-
som sop- och lastbilar tillåts köra över övergångstäl-
lets väntyta. 

Prioriteringen av huvudcykelstråket längs med hög-
fartsgatan blir tydligt tack vare den genomgående, 
obrutna trottoaren som tvingar cyklister och bilister 
från gångfartsgatorna att sänka sin hastighet och ge 
företräde. 

N



DESIGNPRINCIP 

För att inte omöjliggöra en framtida övergång till 
spårvagn i området har bil- och bussfälten i hög-
fartsgatan anpassats efter spårvagnars breddmått. 
Det finns ingen nationell standard men i högfarts-
gatans 14 meter breda körbana finns utrymme för 8 
meter spårvagns- och 6 meter bilkörfält. Det bör, uti-

KORSNING MED SPÅRVÄG
GILLBERGALEDEN, N. FRÖSLUNDAVÄGEN & Ö. GILLBERGAVÄGEN

KORSNING 
HÖGFARTSGATA MÖTER HÖGFARTSGATA MED SPÅRVAGN

10
m

4m

10
m

8m

från studier av standarder i Göteborg och Lund, vara 
tillräckligt, förutsatt att kontaktledningsmasterna 
placeras centralt i gatan. 

Utöver det behöver spårvagnar mer utrymme i kur-
vor och vid hållplatser än bussar. Som exempel kan 
nämnas att en spårvagnshållplats normalt är mel-

lan 30 och 50 meter lång, att jämföra med bussars 20 
meter. Den minsta svängradien brukar anges vara 
25 meter, medan boggibussar har 14.

Illustrationerna ovan visar på ett ungefär hur myck-
et extra körutrymme som krävs i korsningarna till 
följd av spårvagnen.

N
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FÖRESLAGNA PASSAGER

För att ge oskyddade trafikanter framkomlighet och 
prioritet på gator med en hastighet över 20 km/h 
krävs täta övergångsställen. Passagemöjligheter bör 
anläggas vid varje korsning och anslutande gata, och 
utöver det ungefär var 100:e meter. 

En av stadsrumsanalysens (2021) rekommendatio-
ner var täta korsningar över Gillberga- och Fröslun-
davägen.  För att minska trafikens barriäreffekter, 
och på så vis koppla samman Fröslunda, Råbergs-
torp och Lagersberg, föreslås övergångsställen vid 
varje anslutande gata, samt med maximalt 100 me-
ters avstånd på gatunätets samtliga låg- och hög-
fartsgator. 

Högfartsgatorna har fyra körfält och förses med re-
fuger. Placeringen mellan kollektivtrafikfälten krä-
ver mindre yta från flexzonen som kompensation för 
parallellförskjutningen av körfälten. Hastighets-
dämpande åtgärder kan placeras i bilkörfälten, med 
risk för att förare smiter förbi i kollektivtrafikfältet. 

Dubbla refuger mellan bil- och kollektivfälten möj-
liggör för upphöjda övergångsställen förbi bilfälten, 
men tar på grund av bussars svepareor betydligt mer 
plats i anspråk i korsningar, på bekostnad av gång- 
och cykelbanornas bredd och linjeföring. De kan dä-
remot fungera bra mitt på raksträckor. 

I korsningar mellan gång- eller låg- och högfartsga-
tor görs gång- och cykelbanor istället genomgående, 
och övergångsställen blir överflödiga. 

DUBBL A MITTREFUGERENKEL MITTREFUG

FÖRESL AGNA PASSAGER
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