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Kvicksund - en mälarort i en expansiv region

Kvicksund – en Mälarort i omvandling

Kvicksund ligger vackert beläget vid Mälaren och utgör en viktig nod 
som serviceort till både Eskilstuna och Västerås kommuner. Kvicksunds 
omgivningar erbjuder stora rekreativa kvaliteter, det Mälarnära 
läget erbjuder fina boendemöjligheter och stationen möjliggör en 
arbetspendling med hållbar transport vilket bidrar till att orten har 
stor potential för utveckling. Med städerna Eskilstuna och Västerås 
inom pendlingsavstånd ligger Kvicksunds i ett attraktivt läge i en 
stark tillväxtregion med 320 000 invånare. Regionsamarbetet inom 
Fyra Mälarstäder för Eskilstuna, Västerås, Enköping och Strängnäs 
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 med gemensam kraft

Hållbar ortsutveckling skapas tillsammans. Beroende på den fråga 
som behandlas skiftar grad av rådighet hos de olika aktörerna mellan 
de olika initiativen. För att skapa ett livskraftigt Kvicksund krävs 
samarbete mellan alla berörda, från politiker och tjänstepersoner 
inom kommunerna, statliga verk och regionen, samfälligheter, privata 
markägare, företagare, föreningsliv och allmänhet. 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 
gemensam arena skapas genom förståelse, aktivt ansvarstagande och 
förvaltande som skapar en ökad känsla av samhörighet och identitet. 

Samrådsmaterial
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Berättelsen om Kvicksund
 
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. 

Fisket har varit en viktig närig för de som bott vid Kvicksund i flera hundra 
år. Att fisket har varit viktigt i trakten framgår inte minst av att det sedan lång 
tid varit kronofiske. Att det är kronofiske innebär att det är ägt av staten och 
kungen som vidare arrenderat ut fiskerättigheter. I arrendet ingick även att 
underhålla och sköta lanekista, fiskebod, brokista och att hålla Kungsådran 
öppen för sjöfart. Lanekista är ett ålderdomligt uttryck för ett fångstredskap 
man använde i strömmande vatten. Kungsådran var den djupa seglingsbara 

rännan i Kvicksund i vilken fartygen kunde ta sig mellan Galten oh Blacken.
Vid 1800-talet hade flera jordbruksenheter etablerat sig kring Kvicksund. 
Några gårdar att nämna är Sundbyvik och Väsby gård.
 
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. Förutom 
Tegelbruket har det funnits andra företag i Kvicksund under 1900-talet. Här 
kan nämnas Kvicksunds cementfabrik som startades 1935 och Kvicksunds 
snickerifabrik från 1928. Det var den blomstrande industrin i Eskilstuna som 
lade grunden för det Kvicksund vi kan se idag. 

Först vid slutet av 1800-talet började den stora inflyttningen och ett 
samhälle började utvecklas. Järnvägen mellan Grängesberg och Oxelösund 
drogs genom Kvicksund och stod klar tillsammans med järnvägsbron 
år 1877. Vid södra brofästet stannade tåget vid Kvicksunds station och 
norr om sundet vid turisthotellet. Efter järnvägens intåg i Kvicksund 
började ett badortsamhälle att växa fram och blev ett populärt resmål för 
sommargäster.

På den norra sidan uppfördes 1902 Kvicksunds turisthotell och ett 
varmbadhus. Eskilstunas borgare och högre tjänstemän började uppföra 
stora sommarnöjen söder om brofästet. Nu inledde Kvicksund sin epok 
som badort med de stora sommarvillorna som uppfördes på stora 
tomter med utblick över fjärdarna och sundet i ett centralt läge nära 
kommunikationsleder och handel. Byggnadernas arkitektoniska utformning 
växlade mellan nationalromantik och jugend. Stora trävillor, spröjsade 
fönster, snickarglädje och stora glasverandor som vette ut mot vattnet. 
Fastigheterna låg ofta i direkt anslutning till vattnet där badplatser, bryggor 
och båthus uppfördes. För villorna som placerades på höjden en bit 
från vattnet byggdes området öster om brofästet med bryggor och små 
badhytter för sommargästerna. 

Samrådsmaterial
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Förutom sommarnöjena uppfördes små sportstugor öster om Kvicksund 
längs med Mälarens strand. 1938 infördes den lagstadgade semestern 
om två veckors betald ledighet och möjlighet till fritid blev större för fler 
människor. Friluftslivet främjades också av allemansrätten som definierades 
1940 men anses vara i bruk redan på tidigt 1900-tal. 

På södra sidan av sundet började hela strandkanten bebyggas med 
fritidshus under 1940-talet. Enkla stugor, sk. sportstugor uppfördes nära 
vatten uppfördes av Eskilstunas industriarbetare. 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 fastboende befolkning under 
1900-talet. Service med skola och kommunalt vatten och avloppsnät 
byggdes ut på södra sidan under slutet av 1900-talet. Detta gjorde att 
södra Kvicksund snabbt övergick till att bli permanentboende. På norra 
Nyckelön drogs kommunalt vatten och avlopp fram under 2000-talet vilket 
senarelade utbyggnaden av fritidshusområdena till permanentboende. 

Samrådsmaterial
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• Vi vill stärka förbindelserna mellan varandra 
och även binda ihop hela Mälaren i ett 
sammanhängande stråk.

• Genom att utveckla kollektivstråken skapar vi 
en större närhet oss emellan och ”tidsförtätar” 
regionen för mer möjligheter till arbete, boende 
och rekreation för alla.

• Vi satsar på våra noder så att hela regionen kan 
växa. Genom samverkan utvecklar vi tillsammans 
utbildning, entreprenörskap och kultur i levande 
stadsmiljöer som stimulerar möten mellan 
människor.

• Våra kommuner erbjuder tillsammans stora 
möjligheter för ett varierat och attraktivt boende i 
både centrum- och naturnära lägen.

• Vi tar tillsammans hand om våra gröna och blå 
värden där Mälaren är hjärtat i regionen.

• Vi bevarar och tillgängliggör våra natur- och 
kulturmiljöer för kommande generationer.

 

Bostäder

En av Sveriges mest expansiva funktionella 
regioner kräver också en expansiv 
bostadspolitik. Tillsammans med våra 
länsstyrelser delar vi kunskap och erfarenheter 
med varandra. Vi arbetar också intensivt för att 
öka tillgängligheten till hyresrätter för invånarna 
i och utanför regionen.
 
Klimat

Fyra Mälarstäder verkar aktivt för att minska 
klimatpåverkan och för att effektivisera 
energianvändningen. Vi ser till att öka 
förutsättningarna för att i större utsträckning 
nyttja återbrukade varor, samt verka för en ökad 
resurshållning. Genom offentlig upphandling 
kan vi ställa hårda krav på att våra leverantörer 
bidrar till en hållbar offentlig konsumtion.

Besöksnäring

Känn historiens vingslag i Mälardalen. En rik och 
spännande historia med allt från vikingatiden 
och kungaätter till dagens levande kulturliv. Vi 
samverkar och förbättrar för att ge invånarna 
förutsättningar för en rik och minnesvärd 
upplevelse. Detta sker bland annat genom 
att göra turistmål tillgängliga för alla. Det ska 
vara lätt att besöka vårt fantastiska landskap 
genom vattenleder, gästhamnar, cykel- och 
vandringsleder.

Kvicksund i regionen – med Mälaren 
som utgångspunkt

Kvicksund ligger i Stockholm-Mälardalsregionen. 
Regionen utgörs av Stockholms län, Uppsala län, 
Västmanland län, Örebro län och Södermanlands 
län. Regionen har genomgått en dramatisk 
regionförstoring de senaste 10 -20 åren. Mindre 
lokala arbetsmarknadsregioner har knutits 
samman till en ny större region. Detta mycket 
beroende på utbyggnaden av Svealandsbanan, 
Mälarbanan och den regionala tågtrafiken. 

För att stärka såväl livskvalitet som tillväxt i 
funktionella regionen runt Mälaren tecknade 
kommunstyrelserna i Enköping, Eskilstuna, 
Strängnäs och Västerås kommun år 2011 en 
avsiktsförklaring om fördjupat samarbete mellan 
städerna. Tillsammans har kommunerna idag 
drygt 337 000 invånare och 16 000 företag men 
Mälardalsregionen växer mer än riksgenomsnittet 
och de fyra städerna beräknas ha 500 000 
invånare år 2050. 

Samarbetet mellan kommunerna fick 
samlingsnamnet Fyra Mälarstäder. 
Utgångspunkter för samarbetet är att 
det ska stärka de fyra kommunerna i ett 
mellankommunalt samarbete, skapa mervärde 
för de samverkande kommunerna och vara 
ekonomiskt fördelaktigt. Den nu framtagna 
gemensamma utvecklingsplanen som är 
på remiss går i linje med kommunernas 
översiktsplaner och styrande dokument. Av 
de övergripande målen för samarbetet har 
flera direkt bärighet på utvecklingen av vår 
gemensamma utvecklingsnod Kvicksund.
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Näringsliv och arbetsmarknad

Tillsammans kan vi stärka och öka 
kompetensförsörjningen i regionen. 
Därför satsar vi gemensamt på att öka 
antalet utbildningsplatser inom områdena 
teknik, bygg, IT och vård och omsorg, 
där det finns ett uppdämt behov av 
kompetent personal. Vi lägger också en 
stor vikt på att attrahera både människor 
och näringsliv som tillsammans kan bidra 
till Mälarregionens utveckling. Allt utifrån 
ett integrations- och mångfaldsperspektiv.

Infrastruktur och logistik

Fyra Mälarstäder ska samarbeta och 
se varandras olikheter som tillgångar 
för att nå en större gemensam helhet. 
Tillsammans skapar vi en gemensam 
logistiknod. För att nå dit satsar vi på 
moderna och ambitiösa satsningar 
på infrastruktur. Bland annat stärker vi 
transportnätet på samtliga större riksvägar 
och utvecklar tågtrafik och spår.

Samrådsmaterial
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Tidigare ställningstaganden 

Utvecklingsplanen för södra Kvicksund 
och dess koppling till övriga planer och 
styrdokument

I kommunernas översiktsplaner behandlas 
hela kommunernas ytor utifrån perspektivet 
framtida mark- och vattenanvändning. I 
Eskilstuna är Kvicksund, tillsammans med 
Torshälla och Sundbyholm, en av tre särskilt 
utpekade utvecklingsnoder längs med 
kollektivtrafikförsörjda stråk. I dessa noder 
prioriteras bebyggelse i form av bostäder, 
verksamheter, offentlig- och kommersiell service. 

Eskilstunas översiktsplan – så vill vi att 
Eskilstuna ska växa

Framtidens Eskilstuna består av två städer och 
en mångskiftande landsbygd. Stadsbygden och 
landsbygden har olika attraktivitetsfaktorer som 
utvecklas och stärker varandra. En stor del av de 
kommunens attraktivitet ligger i helheten och 
närheten stad och land emellan.

Växande och framåtsyftande städer är en tillgång 
för hela kommunen. Här samlas ett större utbud 
av arbetstillfällen, nöjen, kommersiellt utbud och 
service samt storregionala kommunikationer 
så att dessa blir tillgängliga för alla, var man än 
bor i kommunen. Stadens befolkningsökning 
ger underlag för investeringar som gynnar hela 

kommunen, till exempel i infrastruktur eller 
offentliga rum.

Levande och handlingskraftig landsbygd 
är en tillgång för städerna. Landsbygdens 
tätorter erbjuder trivsamma samhällen och 
boende med närhet till både service och 
natur. Landskapet ger upplevelser och plats 
för rekreation: Landsbygden har allt större 
betydelse för utveckling av besöksnäringar 
och kreativa verksamheter. Här finns plats 
för produktion av bland annat livsmedel och 
energi, och är en mottagare av värdefulla 
restprodukter. Inte minst är landsbygden viktig 
för stadens sociala liv och identitet. Många i 
staden har anknytning till landsbygden.

År 2030 kan vi vara 130 000 invånare 
i Eskilstuna. För att klara framtida 
befolkningsutveckling tar översiktsplanen 
planeringsmässig höjd 15 000 nya bostäder. 
En god tillgång på bostäder i olika segment 
ger också förutsättningar för ökad inflyttning 
då hela Mälardalen har bostadsbrist. Tillgången 
på bostäder gynnar tillväxt och är med andra 
ord en viktig utvecklingsfråga. Största delen 
av nybyggnation väntas ske genom förtätning 
av städerna Eskilstuna och Torshälla samt 
utvecklingsnoderna; Torshälla, Kvicksund och 
Sundbyholm. Dessa orter har störst tålighet mot 
exploateringar i större skala och kan bidra med 
majoriteten av de nya bostäder som kommer 
att behövas till 2030.

Bakgrund

Kommunstyrelsen gav 
stadsbyggnadsförvaltningarna i Eskilstuna och 
Västerås i uppdrag våren 2016 att en ortsanalys 
och utvecklingsplan för Kvicksund ska tas fram. 

En viktig del i processen har varit att i dialog 
med de som bor och verkar i Kvicksund 
ta fram ett bra underlag som grund inför 
fortsatt arbetet med utvecklingsförslag för 
Kvicksund. Mellankommunal samverkan i 
Kvicksund möjliggör lösning av gemensamma 
planeringsfrågor såsom behov av 
skolor, förskolor, annan samhällsservice, 
bostadsutveckling, verksamheter, tillgängligheten 
till Mälaren och naturen.
 
En gemensam ortsanalys med mål och 
strategier för framtida utveckling samt en 
visionsbild av det framtida Kvicksund har tagits 
fram av kommunerna gemensamt. Till samråd 
är dock materialet som tagits beslut på delat 
på två dokument en del med ortsanalys och 
utvecklingsplan Kvicksund som gäller hela 
Kvicksund, men med särskilt fokus på Nyckelön 
samt en utvecklingsplan med fokus södra 
Kvicksund. Den slutliga planen som ska tas 
fram efter samråd ska omfatta båda sidorna av 
Kvicksund och en sammanslagning av båda 
kommunernas utvecklingsförslag. 

Samrådsmaterial
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Utvecklingsnoder

Utvecklingsnoderna Kvicksund (tätort), 
Sundbyholm (tätort) och Torshälla (stad) 
erbjuder efterfrågade boendemiljöer, med 
närhet både till vackra naturmiljöer och mycket 
god tillgänglighet till städernas utbud och 
arbetsplatser. Gemensamt för dessa orter är 

att det finns potential och förutsättningar för 
en större utveckling vad gäller tillkommande 
bostäder och verksamheter. 
I dessa orter finns ett utvecklingstryck som 
kräver planering och utveckling av serviceutbud 

med mera. Genom ökad täthet i centrum, klok 
lokalisering av nya funktioner och hänsyn till 
befintliga värden kan orternas identitet stärkas 
och orterna utvecklas. Utvecklingsnoderna 
länkas samman med staden av primära stråk.

Samrådsmaterial
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En hållbar livsstil 
Det är ingen tillfällighet att Eskilstuna är en global 
ledstjärna inom miljöområdet. Eskilstuna är 
platsen där det är lätt att leva klimatsmart och ha 
en medveten livsstil. Våra modiga innovationer 
för hållbar utveckling exporteras världen över 
och vi är en del av ett internationellt centrum för 
förnybar energi. 
Här möter vi pulserande, vackra och 
grönskande städer med Eskilstunaån som 
livs¬nerv. Vår industri arv går hand i hand med 
nyskapande arkitektur och miljöer som skapar 
rum för oväntade, spännande möten och 
stimulerar hållbart och innovativt företagande. 
Landsbygden innebär handlingskraft, gröna 
näringar och närodlat tillsammans med 
naturupplevelser och artrikedom. Här finns 
attraktiva boendemiljöer vid Mälaren och 
Hjälmaren och du lever ett både uppkopplat och 
avkopplat liv.

Ett gott liv 
Det är ingen tillfällighet att vi trivs i Eskilstuna och 
har kul tillsammans. Vår idrotts-och kulturstad 
har ett starkt föreningsliv samt nöjen och 
evenemang som berikar oss Eskilstunabor och 
lockar besökare nationellt och internationellt. 
I våra sammanflätade, trivsamma, trygga 
stadsdelar och samhällen skapar vi tillsammans 
upplevelser för alla sinnen från myllrande gatuliv 
till platser för lekfullhet, rekreation och bildning 
där vi möts, gläds och utvecklas som människor. 
Som jämställd, välkomnande och inkluderande 

stad tror vi på alla människors förmågor och 
vi bygger Eskilstuna på den grundstenen. Här 
har barn och unga alla möjligheter att skapa 
och förverkliga framtidsdrömmar, här har vi 
arbetsglädje och fritid, här har vi en aktiv och 
trygg ålderdom. Här har vi nära till varandra, här 
känner vi tillit, gemenskap och framtidstro.

Ett aktivt och modigt näringsliv 
Det är ingen tillfällighet att Eskilstuna har ett 
öppet och modigt näringslivsklimat. Vi tar 
avstamp i vår enastående historia som Fristad 
med entreprenörskap och inno¬vationer 
och bildar modell för omvärlden för hur vi 
tillsammans skapar ett fram¬gångsrikt, modernt 
och hållbart näringsliv. 
I universitetsstaden Eskilstuna utvecklar vi 
våra förmågor genom hela livet, från förskola 
till yrkesutbildningar och akademiska studier, 
i inspirerande lärmiljöer utifrån våra egna 
förutsättningar. Vi har en hög utbildnings- 
och kunskapsnivå som möter näringslivets 
kompetensbehov och tillför utvecklingskraft. Vi 
tillvaratar förmågor och alla kan hitta sin plats i 
ett aktivt arbetsliv. Här finns drivkraft och här är 
det självklart att bidra med sin kunskap och sitt 
arbete. 
Eskilstuna är en attraktiv del av Stockholm 
Mälardalen och en ledande aktör i regionen. 
Våra goda och hållbara kommunikationer gör 
att fler väljer att bosätta sig i Eskilstuna samtidigt 
som vi Eskilstunabor arbetar såväl lokalt som 
globalt.

Vision för Eskilstuna år 2030

Eskilstuna har en vision, en beskrivning av 
hur det ska vara att leva i Eskilstuna år 2030. 
Visionen är till för alla, både kommunkoncernens 
organisation och alla människor som bor och 
verkar i Eskilstuna kommun.

Vi är modiga, jämställda och har tillit till varandra

Vi har kunskap, jobb och är attraktiva i en global 
värld

Vi tar ansvar för en trygg och hållbar framtid
Vi upplever, utvecklar och inspirerar. 

– Vi gör Eskilstuna – tillsammans.

Målbild 2030

Året är 2030. I Eskilstuna leder vi vägen till 
det miljösmarta och jämställda livet i våra 
trygga, vackra städer, trivsamma samhällen 
och levande landsbygd. Våra hållbara städer 
har vuxit, stadsdelarna binds samman av 
rekreationsområden, mötesplatser och nya 
bostadsområden. Här utvecklas barnen, här trivs 
studenterna, här växer näringslivet, här hittar vi 
balansen mellan arbete och fritid, här är det gott 
att åldras. Här har vi mod och framtidstro, här 
gör vi evolution – tillsammans.

Samrådsmaterial
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Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling är en global angelägenhet och 
är därför ett överordnat politiskt mål både lokalt, 
nationellt och internationellt. 

Agenda 2030 är en agenda för förändring mot 
ett hållbart samhälle. Sverige ska vara ledande 
i genomförandet av agendan. Agenda 2030 är 
ett ramverk med verktyg för att nå en hållbar 
utveckling. Hållbara städer ska vara inkluderande 
och ha tillgängliga stadsmiljöer 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 t.ex. gång 
och cykel. 

En helhetssyn i planeringen tillsammans med 
smarta lösningar bidrar till städer där människor 
kan leva klimatsmart, hälsosamt och tryggt. 
Hållbar utveckling och effektiv organisation 
utgör grunden för arbetet inom Eskilstuna 
kommunkoncern. Det vi gör i ska leda till en 
hållbar utveckling och är därför en prioriterad 
inriktning inom kommunen. ”Hållbar utveckling 
handlar om att nyttja jordens resurser för dagens 
behov utan att äventyra framtida generationers 
möjlighet att tillgodose sina behov. 

Städernas och landsbygdens förmåga att stå 
emot och att återhämta sig från miljömässiga 
och sociala påfrestningar är mycket viktigt för 
oss i Eskilstuna. För att nå en hållbar utveckling 

har Eskilstuna anammat en definition av 
hållbarhet där vi ser ekologin som den ram vi 
verkar inom, en social hållbar utveckling som mål 
och det ekonomiska som medlet att nå våra mål. 
Eskilstuna kommun är en av landets snabbast 
växande kommuner. Intresset för att bo, leva och 
arbeta i kommunen är stort, både i städerna och 

på landsbygden. Kommunen utvecklas genom 
nya parker, gator och torg, Trycket att investera 
och etablera sig i kommunen växer. Planering 
av nya bostäder prioriteras högt tillsammans 
med god samhällsservice i form av skola och 
äldreomsorg. Vi har en vision om en trygg och 
hållbar framtid.

Eskils
tuna har ekologin som ram och förutsättning. 
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Eskilstuna
Översiktsplan 2030

FÖP 45 Kvicksund

1995 20132012

Västerås
Översiktsplan 2026

2015

Åtgärdsvalsstudie Eskilstuna-Västerås
(Trafikverket)

PROJEKTSTART
Uppdrag från KS

Maj 2016

2016

Workshop tjänstepersoner
Januari 2016

Kvicksund - Analys av kulturhistoriska värden
(Västermanlands läns museum)
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Dialogmöte 1
November 2016

Strandinventering
Juni 2017

Dialogmöte 2
Januari 2017

2017

Barndialog på Tegelviksskolan

Västerås
Översiktsplan 2026
Revidering 
December 2017

Näringslivsträff
Mars 2018

2018

Föreningssträff
April 2018

Vägplan väg 56
(Trafikverket)
Oktober 2018

2019
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Kommunikationer
 
Väg 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 bullerproblametik som 
följd 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 förtäta 
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 mångfald. Eskilstuna kommun och 
Västerås stad har delvis skilda förutsättningar för 
bostadsbyggande, där Eskilstuna kommun har 
kommunal mark som är exploaterbar samtidigt 
som Västerås stad har ett järnvägsreservat som 
begränsar möjligheten till kompletterande 
bostadsutveckling. 

Mälaren
 
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 utökad 
privatisering. Andra positiva aspekter som 
Mälaren kan föra med sig är turism och friluftsliv. 
Bland riskerna omnämns översvämning, farliga 

transporter i farleden och bron som barriär. 
Möjligheten till strandnära boende och närhet 
till rekreation ger goda möjligheter för attraktiva 
bostäder.
 
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. 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 på arbetsplatser på orten.

Dialogprocess

Workshop med tjänstemän

Inför arbetet med framtagande av Kvicksunds 
utvecklings- och ortsanalys anordnades en 
workshop med tjänstepersoner inom Eskilstuna 
kommun och Västerås stad den 29 januari 2016. 
Workshopen hölls i bostadsrättsföreningen 
Stensjöpärlans samlingslokal i Kvicksund. 
Deltagarna var indelade i fem grupper med 
olika tjänstepersoner inom 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 redovisades som 
”ordmoln” Ordmolnen visar de mest vanligt 
förekommande begreppen i storleksordning.

Som avslutning på workshoppen fick respektive 
grupp sammanfatta de viktigaste frågorna som 
återkom i gruppdiskussionerna. Det som återkom 
var;

Samrådsmaterial
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Dialogträff I

Den 14 november 2016 bjöds allmänheten 
in för att diskutera dagens Kvicksund och 
ortens framtida utveckling tillsammans med 
bland annat kommunstyrelsernas ordförande 
Anders Teljebäck och Jimmy Jansson och 
flera tjänstemän från Västerås stad och 
Eskilstuna kommun. Mötet anordnades av 
stadsbyggnadsförvaltningarna i Västerås stad 
och Eskilstuna kommun. Runt 220 personer 
kom till Tegelviksskolans samlingssal för att 
delta i dialogen. Följande är en sammanställning 
av de spännande och givande diskussioner 
och gruppuppgifter som genomfördes under 
dialogmötet. Materialet som kom först och 
fram vid dialogträffarna har utgjort viktigt 
underlag i framtagandet av en ortsanalys med 
utvecklingsplan för Kvicksund.

Dialogträff II

Den 12 januari 2017 bjöds allmänheten in 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 kulturmiljöinventering, information om 
energikartläggning samt gruppdiskussion rörande 
bland annat bebyggelseutveckling. Mötet 
anordnades av stadsbyggnadsförvaltningarna i 
Västerås stad och Eskilstuna kommun. Runt 100 
personer kom till Tegelviksskolans samlingssal för 
att delta i dialogen.

Näringslivsträff

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 näringslivsperspek¬tivet. Det fanns 
även möjlighet för deltagarna att få rådgivning 
av kommunernas respektive klimat- och 
energirådgivare.

Föreningsträff

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 naturområden i Kvicksund används, vilka 
kvaliteter som finns och vad som behöver 
utvecklas. Fyra föreningar (11 personer) deltog.  
Träffen gav värdefull information som legat till 
grund för den fortsatta analysen av Kvicksunds 
gröna och blåa miljöer.

Samrådsmaterial
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Barnperspektivet
I arbetet med Kvicksunds utveckling har vi även 
arbetat med barnens perspektiv. En metod kallad 
för ”Barnkartor i GIS” har använts med syfte att ta 
reda på hur barnen i Kvicksund använder vägarna 
till och från Tegelviksskolan samt hur de upplever 
sina utemiljöer. 

Barn i årskurs 4 och 5 från Tegelviksskolan har 
deltagit i arbetet där barnen samlat information 
på temakartor framtagna i den digitala mjukvaran 
GIS (Geographic Information Systems). 

Kartorna visar de viktigaste stråken och platserna 
som barnen har identifierat och visar platser 
där barnen vistas utomhus, platser som kan 
förbättras, favoritplatser och farliga/otrevliga 
platser och vägar som barnen tar till skolan och 
vägar de använder på fritiden. Den information 
som GIS-underlaget gav har legat till grund för 
utvecklingsplanens förslag.

Samrådsmaterial
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Kvalitéer i Kvicksund

Samrådsmaterial
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De flesta i Kvicksund bor på gång- och 
cykelavstånd till stationen och dessa möjligheter 
aska prioriteras i framtida utbyggnad.Utvecklings-
planen föreslår ett antal nya gång och cykelstråk 
och kopplingar. 

I det långsiktiga utbyggnadsperspektivet inom 
kommunerna ses Kvicksund som en viktig 
plats att kunna erbjuda ett attraktivt boende. 
För Eskilstuna är inriktningen utifrån antagen 
utbyggnadsstrategi att Kvicksund på sikt ska växa 
med 2000 nya bostäder. 

Det förutsätter en utbyggnad av nya 
bostadsområden samt utbyggd skola, 
förskolor och ett äldreboende. En viktig del 
i utvecklingen är målsättningen att utveckla 
Kvicksunds centrum som ett nav för handel, 
arbetsplatser, service och Mälarnära rekreation 
samt att möjliggöra för tillskott av blandad 
bostadsbebyggelse kring stationen. 

I det perspektivet är utgångspunkt att 
Mälarstranden hålls allmänt tillgänglig och 
utvecklas för rekreation och friluftsliv samt båt- 
och gästhamn. Ett flertal utredningsområden för 
bostäder föreslås. En utbyggnad ska komplettera 
bostadsutbudet och upplåtelseformer i 
Kvicksund.

Kvicksund är naturskönt beläget på båda sidor 
om Mälaren. Det geografiska området inkluderar 
jordbrukslandskapet med naturområden och 
Mälarens inlandsskärgård. Längs Mälarstranden 
och runt Kvicksund ligger flera skogs och 
naturområden samt kulturbygder av värde för 
Kvicksunds attraktivitet.  

Tillsammans med golfklubb, båtrekreation, idrott, 
naturreservat och badplatser på cykelavstånd 
är möjligheterna att utveckla besöksnäring och 
turism stora. Det är även enkelt att ta sig till 
Eskilstuna och Västerås och vidare i regionen 
med tåg. 

Utgångspunkt för utvecklingsplanen är 
kommunerna Västerås och Eskilstunas, 
gemensamma inriktning om Kvicksund som 
en viktig utvecklingsnod. En utveckling av 
pendlingsmöjligheterna med tåg och buss är 
en viktig nyckel för en hållbar utveckling av 
Kvicksund. 

Samarbetet inom fyra mälarstäder lägger 
därför särskilt fokus på att tidsförtäta den 
funktionella regionen och arbetar gemensamt 
för att underlätta pendling mellan olika län och 
kommuner. 

Det är viktigt att även öppna upp för ökad 
tillgång till Mälarstranden i de östra delarna. 
Utvecklingsplanen pekar ut flera möjliga 
sådana kopplingar. Det finns också natur- och 
kulturmiljöer som tillsammans är viktiga att 
bibehålla och förstärka. 

Utvecklingsplanen pekar på flera olika 
utvecklingsprojekt som kan förstärka kvalitéerna 
för friluftslivet exempel på det är en cykelväg mot 
Eskilstuna förbi Tumbo, en kulturmiljöpromenad 
mot Askholmens naturreservat samt en 
vandringsled som passerar naturreservatet vid 
Väsby på sin väg mot Kvicksund. 

Samrådsmaterial



27



28

Samrådsmaterial



29

MÅL & STRATEGIER



30

M
ål

 &
 S

tr
at

eg
ie

r

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 identifiera arbetsmetoder för gemensam utveckling.

1. En attraktiv och Mälarnära ort 
för vistelse och rekreation 

• Förbättra tillgängligheten till Mälaren genom att skapa attraktiva 
sammanhängande 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.

Samrådsmaterial
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4. En regional knutpunkt i 
Mälardalsregionen 

• Förbättra möjligheten till pendling och hållbara transporter.

• Förbättra förutsättningarna till företagande på orten.

3. En levande och aktiv livsmiljö 
genom livets 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 lokalt föreningsliv.

Samrådsmaterial
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Utvecklingsförslag

Bostäder, service och verksamheter 

Från invånardialogen

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

Kartan visar ett urval av de områden som 
Kvicksundsborna samtalade kring under dessa 
diskussioner. Både positiva och negativa aspekter 
inom dessa områden lyftes fram. 

Under invånardialogen uttrycktes även ett 
behov av ett mer varierat bostadsutbud med 
fler lägenheter, radhus och parhus. Framför allt 
behövs boende för ungdomar 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 rekreationsmöjligheter i naturen. De 
stora villatomterna och det lugna lilla samhället 
med närhet till större städer bidrar också till att 
man vill bo i Kvicksund.

Vilka platser i Kvicksund vore lämpli-
ga för större bebyggelseområden?

Var �nns mindre obebyggda platser 
i Kvicksund som kan kompletteras 
med bebyggelse?

Vilka platser bör inte bebyggas i 
Kvicksund?

Utpekade stråk

”bevara skogen”

”badplats”

”Fiskyngel”

”Hästrehab”

”Bro”

”Strandskydd”
”Strandpromenad”

”badplats”
”badplats”

”All-aktivitetshus”
”Tennisbana”

”Äldreboende”

”Förtätning
Villabebyggelse”

”- Servicecenter
- Äldreboende
- Mixad bebyggelse
- Knyt ihop övrig 
bebyggelse”

”Företagsetablering””Villabebyggelse”

”Villabebyggelse”

”Stensjö Hagar: 
Förtätningsområde 
villabebyggelse”

”Handel/näringsliv
- Företagshotell
- Näringsliv”

”Allaktivitets
-hus”

”Allaktivitets
-hus”

”Eljusspår”

”Sundbyvik: Fler villor”

”Promenadstråk”

”Hamn”
”Äldreboende”
”Villabebyggelse”

”Bygg ihop med villor”

”Allmäning”

”Värdefull sandstrand
O�entlig mötesplats
även på Västmanlands 
sida av Kvicksund?”

”Gästhamn”

”Dock inga lägenheter”

”Bättre belysning”

”Strandpromenad”

”Övergång”

”Sänk fart”

”Säkra påfarten”

”Inget mer längs stranden! Alla be�ntliga ”allmänna” 
strandkanter är idag anekterade!”

”Inte villabebyggelse”

”Lekplatsen”

”Naturtomt”

”Bevara”

”Bevara Sanda”

Samrådsmaterial
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På näringslivsträffen 2018 bekräftade företagarna 
bilden av en ort där många bor men få verkar. 
Det är närheten till Mälaren och läget som 
attraherar ensamföretagare och konsulter att 
bosätta sig i Kvicksund. 

Som ortens fördelar för företagare nämndes 
det stora regionala upptagningsområdet 
och närheten till många större städer. En väl 
fungerande kollektivtrafik bedömdes därför 
som avgörande för ortens utveckling, både för 
företagande och boende. 

Det finns önskemål om företagshotell och 
mötesplatser där kluster och företagssamverkan, 
som i stort sett saknas idag, kan skapas och 
det fanns även önskemål om mer mark för 
verksamhetsändamål, särskilt i södra Kvicksund. 

För att underlätta för företagande på orten 
önskades även möjlighet till mer fritidsaktiviteter 
på orten och en vårdcentral, för att minska på 
skjutsande och åkande till de större städerna. 
Företagarna framförde en 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.

Samrådsmaterial
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Inriktning för fortsatt arbete i Kvicksund

• Ny bebyggelse lokaliseras och utreds fortsatt huvudsakligen:
 - Inom stationsnära lägen ex. utredningsområde fd.Tegelbruksområdet (kommunens fastighet   
 Munkhammar 5:1) utreds blandad bebyggelse samt samhällsservice såsom äldreboende och förskola.
 - I anslutning till Tegelvikens skola utmed Sunbyviksvägen inom del av Sunbyvik 1:1 (privat mark),   
 kan förutsättningar för bostäder och samhällsservice (ex. 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 Sunbyvik 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.

• Det krävs undersökning och utredning av deponiområdet inom Tumbo-Väsby 3:96 / Munkhammar 5:1 för att 
först avgöra var det finns deponerat avfall, vilka risker det medför och vilka åtgärder som är möjliga. Utredningar 
kan utföras av berörda markägare eller samordnas. Troligt är att detta kommer att påverka möjligheten till 
utbyggnad inom området.

• Inom fd Tegelbruksområdet (kommunens fastighet Munkhammar 5:1) finns förorenad mark. Mer undersökning 
och utredning behövs i samband med framtida detaljplaner.

• I samband med utbyggnad i det stationsnära läget ska förutsättningar för att koppla samman Kvicksund vara i 
fokus. Kvicksunds befintliga centrum koncentreras och stärks samt att dess utbud kompletteras och utvecklas för 
företagande och service i det stationsnära läget.

• Möjligheter för ett kontorshotell eller annan form av arena för nätverkande och möten skulle kunna utvecklas i 
ett framtida utbyggt centrum i södra Kvicksund och utreds i fortsatt planering.

• Vid planering av tillkommande bebyggelse ska i stationsnära lägen möjliggöras för blandade funktioner.

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

• I samband med ny bebyggelse ska förutsättningar för levande och flexibla bottenvåningar studeras i det 
stationsnära läget. 

• 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.

Utvecklingsförslag för bostäder, service och 
verksamheter

I Kvicksund finns goda möjligheter att 
komplettera befintlig bebyggelse med framförallt 
bostäder i Mälarnära lägen. Utbyggnad inom 
Kvicksund bidrar till underlag för bättre service 
och möjliggör ett stadsliv på sikt. Ny bebyggelse 
skapar förutsättningar för och bidrar till positiv 
utveckling av det offentliga rummet samt 
företagande på orten. 
Eskilstunas planeringsmässiga höjd innebär 
att kommunen år 2030 ska bidra så att 
ytterligare 15 000 bostäder byggs, en inriktning 
kommunen antagit i sin utbyggnadsstrategi. 
Under framtagande av utvecklingsplanen 
och översiktsplanen har Kvicksund som 
utvecklingsnod förtydligats. Den långsiktiga 
planeringen ska sikta mot att kunna erbjuda 
ytterligare 2 000 nya bostäder i Kvicksund. En 
sådan inriktning innebär ett behov av utbyggnad 
av skolan samt ytterligare fyra förskolor och ett 
äldreboende. 
I Kvicksund finns det potential för ett starkt 
näringsliv med möjlighet att påverka utvecklingen 
på orten. Den relativt stora andelen företagare 
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.

Samrådsmaterial
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Att skapa ett bredare bostadsutbud

Bostadsutbudet i Kvicksund idag är relativt 
ensidigt. 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 och 
unga att kunna stanna kvar på orten.

Inriktning för fortsatt arbete i Kvicksund

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

• I stationsnära lägen eftersträvas blandstadsprincipen d vs en funktionsblandning av bostäder, kontor, 
kultur och service

• Tillkommande bebyggelse ska bidra till en ökad blandning av bostadstyper och upplåtelseformer. 
Exempelvis efterfrågas mindre lägenheter.

• Krav ställs på flexibilitet i utformningen av bottenvåningarna för att möjliggöra 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.

Samrådsmaterial



37

Utvecklad samhällsservice i Kvicksund

Från invånardialogen

I dialogträffarna framkommer att den viktigaste 
händelsen för Kvicksunds utveckling varit 
tillkomsten av Tegelviken skola. Skolan är av 
stor betydelse för känslan av en förenad ort och 
har möjliggjort en snabbare omställning från 
fritidsboende till åretruntboende. Idag utgör 
skolan en viktig mötesplats på orten. Skolan 
präglas av ett helhetsperspektiv 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.

  
Förskola och skola

Tegelvikens skola är ett bygdens hus med 
förskola och grundskola från förskoleklass 
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 Tegelviksskolan och i takt med att 
orten växer kommer behovet av nya skolplatser 
att öka. Idag finns det ett privat alternativ med 
ett föräldrakooperativ som driver förskolan 
Kattugglan med ca 20 barn inskrivna. Med en 
utbyggnad av 2000 nya bostäder tom 2050 i 
Kvicksund beräknas ett behov på ytterligare fyra 
förskolor. 

Äldreboende

Idag finns inte något äldreboende i Kvicksund, 
vilket efterfrågas då många gärna skulle vilja 
åldras på sin hemort. Diskussionen har påbörjats 
mellan vård och omsorg förvaltningarna och 
kommunledningskontoret i Eskilstuna, där 
intresset finns från båda kommuner av att ha 
ett liknande samarbete för genomförande som 
bedrevs i samband med Tegelvikens skola. 

Inriktning för fortsatt arbete i Kvicksund

• Tegelviksskolan 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.

• Behovet att förskolor kommer att behövas utredas 
vidare.
 
• Ett kommunalt behovsprövat äldreboende bör 
utvecklas 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.
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Uppvärmning och energianvändning

2015 genomförde Västerås energi- och 
klimatrådgivare en översiktlig kartläggning 
av uppvärmningssystemen i Kvicksund, som 
presenterades på workshopen som arrangerades 
med kommunernas tjänstepersoner. 
Resultatet av kartläggningen bearbetades 
i ett beräkningsprogram. Resultaten av 
kartläggningen och databearbetningen visar 
att de huvudsakliga uppvärmningsformerna 
i Kvicksund är värmepumpar, direktverkande 
elvärme eller biobränsle som till exempel 
pellets, ofta i kombination med vedeldning 
i braskamin. Goda förutsättningar finns att 
anordna uppvärmning genom sol, till exempel 
kombination med ved- eller pelletseldning eller 
värmepump. Utbyggnad av det kommunala 
fjärrvärmenätet är inte planerad. Det finns 
mycket fastighetsägare kan göra för att minska 
energianvändningen och många åtgärder är 
både enkla och billiga. Stor potential finns att 
genomföra klimatsmarta lösningar och till 
exempel använda solvärme för att värma upp 
vatten eller solceller för att producera el.

Översvämningsrisk Mälaren

Länsstyrelserna runt Mälaren har gemensamt 
tagit fram nya rekommendationer för lägsta 
grundläggningsnivå för ny bebyggelse längs 
Mälarens stränder. Rekommendationerna 
utgår från de översvämningsnivåer för Mälaren 
som myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap redovisar inom arbetet med EU:s 
översvämningsdirektiv. De är avsedda som stöd 
i kommunernas planering av ny bebyggelse 
som ligger i översvämningshotade områden vid 
Mälaren. Med hänsyn till risken för översvämning 
anser länsstyrelserna att;
- Ny sammanhållen bebyggelse samt 
samhällsfunktioner av betydande vikt behöver 
placeras ovan nivån 2,7 meter (RH2000).
- Enstaka byggnader av lägre värde och mindre 
känslig infrastruktur bör inte ligga under nivån 1,5 
meter (RH2000).

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp (VA)

Planerad utveckling i Kvicksund måste 
beaktas för att få en helhetsbild av Eskilstunas 
framtida åtaganden för att VA-försörja såväl 
kommuninvånare i Södra Kvicksund som på 
Nyckelön. Eskilstuna Energi & Miljö genomförde 
därför en kapacitetsutredning 2018, med 
fokus på påverkan av planerad utveckling i 
södra Kvicksund. Utredningen visar på att ett 
antal åtgärder krävs som förutsättning för att 
Nyckelöns avloppsvatten ska kunna anslutas 
till södra Kvicksund, bland annat byte av 
pumpar, anläggning av utjämningsmagasin och 
ombyggnation av en pumpstation.

Den framtida avloppshanteringen för Nyckelön 
har utretts av Mälarenergi och Eskilstuna Energi 
& Miljö (EEM). En avsiktsförklaring håller på att tas 
fram mellan Mälarenergi och EEM för anslutning 
av spillvatten från Nyckelön till Ekeby reningsverk 
i Eskilstuna. 

Samrådsmaterial



39



40

Grönstruktur och rekreation

Från invånardialogen

Den blåa och gröna strukturen är en viktig 
del av Kvicksund och har en stor roll i ortens 
utveckling, både för hur Kvicksund har utvecklats 
fram till idag men även för hur orten kommer att 
utvecklas i framtiden. 

När Kvicksundsborna som deltagit i dialogen får 
rangordna ortens utvecklingsmöjligheter så ligger 
bättre motionsmöjligheter i topp, gästhamn på 
en andraplats och ökad tillgänglighet till Mälaren 
på en tredje. 

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

Kojbygge, 
ugglespaning

Kajak/Kanot

Kajak/Kanot

Naturkunskap, 
vårtecken,
ut�ykt, 
sevärdhet

Promenad, 
kojbygge

Promenad, 
lek

Fågelskådning

Bad, 
issegling,
isjakt, 
kajak/kanot,
skridsko

Issegling,
isjakt,
båt

PRO (café, bingo, 
grillning, underhållning, 
boul med mera)

Is�ske

Startplats 
kajak/kanot

Pingis, 
Fotboll

Motionsspår
Utegym

KSK fotboll

Fritidsgård

Golf,
skidspår

Bad, 
issegling, 
isjakt,
utsikt

Lek,
(bollspel), 
öppen yta

Lek

Lek

Bad,
Grillplats

Båt Båt

Båt

Båt

Båt Båt

Båt

Båt

Förskola

Båt

Båt

Grillplats 
scouterna

Valborg, övernattning scouterna
Fornborg

Hundskola

Ispromenad

Karta. Utpekade rekreationsstråk (föreningsträffen)

Samrådsmaterial
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Utvecklingsförslag för grönstruktur och 
rekreation

Utveckling av grönstrukturen i Kvicksund bör vara 
att i takt med ortens utveckling och förstärka 
befintliga rekreativa miljöer, men också att 
öka tillgängligheten till dessa och bibehålla 
samband vid utbyggnad. Genom att skapa god 
tillgänglighet och öka rörelsefriheten mellan 
olika grönområden kan de befintliga värdefulla 
miljöerna förstärkas och i större utsträckning 
nyttjas av boende, föreningar och besökare. 

Inriktning för fortsatt arbete med grönstruktur och rekreation i Kvicksund 

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

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

• Vid utformning av torg, gator och stråk ska grönska utgöra ett viktigt inslag.

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

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

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

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

• Utveckla rekreationsstråk av olika karaktär t ex:
 -”kulturmiljöpromenad” som kopplar samman naturreservatet vid Askholmen genom en   
 upplevelse av Kvicksunds kulturmiljö.
 -Vandringsled från Tumbo mot Väsby Munkhammar (ÖP 2030)
 -En promenadstig/ motionsspår (ex. hälsans stig) utmed vattnet mot badplatsen vid Pottskär.

• Vid utbyggnad inom kommunens mark Munkhammar 5:1 ska allmänhetens tillgänglighet till 
Mälarstranden för friluftsliv och rekreation utvecklas och säkerställas. Utbyggnad ska möjliggöra 
utveckling av attraktiva platser vid vattnet för vistelse och aktiviteter ex. utegym. 

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

Samrådsmaterial
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Inriktning för utveckling av stråk och kopplingar mot Mälarens och Mälaren strand

• Väsby naturreservatet och Tumboåsen är platser med höga naturvärden. De utgör viktiga kärnor i 
stråk vars kopplingar mot Mälaren ska bevaras och utvecklas. 

• En viktig utgångspunkt i samband med utveckling av Kvicksund är att stärka och utveckla 
tillgängligheten till vattnet. Tillgängligheten till Mälarens strand i östra Kvicksund är idag begränsad, då 
stora delar av marken privatiserad. Det är därför av största vikt att de Mälarnära stränderna i samband 
med utbyggnad hålls allmänna och att deras kvaliteter för rekreation och friluftsliv utvecklas. Detta 
är av stor vikt för dem som bor på orten, men också för att locka besökare till Kvicksund och för 
förutsättningarna att utveckla orten som ett attraktivt mål för turism vid Mälaren. 

• Som komplement till Kvicksunds grönstruktur föreslås att Södra Kvicksundsvägen samt 
Sundbyviksvägen utvecklas med trädalléer. Genom att höja kvalitén i gaturummet med grönska skapas 
också förutsättningar för träden att fungera som spridningskorridorer ur ett ekologiskt perspektiv.

Viktiga gröna kopplingar med samlade 

värden för natur- och kulturmiljölandskapet.

Tumboåsen utgör riksintresse för det rörliga 
friluftslivet inom ” Mälarens öar och stränder 
och utgör till stor del även 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. Åsen är geovetenskapligt 
intressant och av stort värde för kulturmiljön och  
landskapsbilden.

Koncentrationen av fornlämningar är unik för 
landet och tyder på ortens strategiska läge för 
handel- och sjöfart på Mälaren. Åsen utgjorde 
en viktig kommunikationsled som förband 
Södermanland med Uppland vid Mälarens 
smalaste sund, Kvicksundet. 

Kulturmiljöns värden går ofta hand i hand 
med stora värden för naturmiljön ex. de 
strandnära ädellövskogarna vid Pottskär, äldre 
hagmarker, ädellöv kring större gårdar såsom 
ex. Väsby, Munkhammar och Sundbyvik samt 
mosaiklandskapet med bryn mellan odlingsmark 
och skog, vilket skapar optimala förutsättningar 
för biologiskt liv. 

Utvecklingsplanen pekar på vikten av att 
bevara och förstärka de gröna kopplingar som 
Tumboåsen utgör samt ett stråk från Väsby 
naturreservat ner mot Mälaren vid utbyggnad av 
Kvicksund. Planen pekar dessutom på ett antal 
kopplingar mot Mälaren som är viktiga att bevara 
och inte bygga igen. Dessa är viktiga både för 
allmänhetens tillgång till Mälarstranden, men 
även för den biologiska mångfalden. 
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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. På södra 
delen av Kvicksund finns ett flertal fornlämningar 
registrerade. Främst är det lämningar som 
har med de äldre kommunikationslederna att 
göra som enstaka vägmärken, brolämningar 
och rester av sjöfart och båttrafik. Många 
av Eskilstunas synliga fornlämningar är 
karaktärsgivande i landskapet.

Fornlämningar är skyddade enligt 
kulturmiljölagen. Läs mer om vad det innebär på 
Riksantikvarieämbetets hemsida.

Om du ska bygga nytt inom ett område eller 
bygga till på din tomt undersök då om det finns 
fornlämningar i området. Som byggherre är du 
skyldig att ta reda på om det finns fornlämningar. 
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. 

Länsstyrelsen i Södermanland har tillsyn och 
ansvar för fornlämningar och fornfynd i länet. 
Vänd dig till dem om du har frågor eller till 
exempel planerar ett arbete vid en fornlämning. 

Kulturhistoriska bebyggelsemiljöer och 
byggnader

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 byggnader 
med särskilt kulturhistoriskt värde samt hela 
bebyggelsemiljöer med kulturvärden utpekade. 
Av totalt 2901 inventerade byggnader i Kvicksund 
har 289 pekats ut som kulturhistoriskt värdefulla, 
vilket är ca 10 % av bebyggelsen.

Inriktning för fortsatt arbete med 
kulturhistoriska bebyggelsemiljöer och 
byggnader

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

• För att omhänderta kulturvärden på lång 
sikt kan det i framtiden vara viktigt att se 
över detaljplanernas bestämmelser som rör 
skydd och varsamhet 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.

Kulturmiljö

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 och 
utpekade värden får inte förvanskas enligt PBL 8 
kap 13 §, alltså förvanskningsförbudet, oavsett om 
den har skydd i plan eller områdesbestämmelser 
eller inte.
 
Bebyggelsen inom riksintresseområden 
och områden som är utpekade i 
kulturmiljöprogrammet är att betrakta som 
bebyggelsemiljöer enligt plan- och bygglagen 
§ 8:13. Det betyder att de är särskilt värdefulla 
ur historiskt, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärligt synvinkel och inte får förvanskas. 
Förändringar inom dessa områden ska göras 
med stor hänsyn till kulturmiljövärdena.

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 exempel så kallade ”Attefallshus”, 
solfångare och takkupor, kräver bygglov i dessa 
områden.
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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 Strandvägen 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.

Råd och riktlinjer för förändringar inom 
Kvicksunds samhälle

• Området ska fortsatt präglas av grönska.

• Vägar ska planeras efter den befintliga 
terrängen.
 
• Befintliga ursprungliga tomter bör inte 
avstyckas ner mot vattnet då detta medför att 
kopplingen försvinner till ursprungshuset. 

• Byggnaders ursprungliga arkitektoniska uttryck 
bör bevaras och vara vägledande vid om- och 
tillbyggnader.

• Minimera markberedning i form av sprängning, 
fyllning och schaktning.

• Tillägg i form av ny bebyggelse bör utgå från 
omgivande bebyggelse vad gäller placering på 
tomten, utformning och volymverkan. 

Kvicksunds samhälle

Kvicksund bärande karaktärsdrag är läget 
vid Mälaren och de stora sommarnöjena 
från sekelskiftet som ligger på stora tomter i 
naturskönt läge med utsikt över vattnet.

Dessa villor är övervägande utformade i en 
villaarkitektur i nationalromantik och jugendstil 
med träpanel, spröjsade fönster, 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.
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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.

Råd och riktlinjer 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 terrängen 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.

Augustendal

Sportstugans bebyggelsemiljö berättar om det 
tidiga 1900-talets samhällsutveckling, 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. 
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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.

Råd och riktlinjer 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.

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 fideikommiss avvecklades 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 ekonomibyggnaderna 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.
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Besöksnäring och turism 

Utvecklingsförslag för besöksnäring och 

turism

I dialog med föreningar pekas Mälaren ut som 
en viktig del i Kvicksunds identitet. Intresse för 
aktiviteter på vattnet är ett gemensamt intresse 
för de flesta som bor och verkar i Kvicksund. 

Aktiviteter på vatten sker året runt och ses som 
en potential för utveckling som kan gynna 
företagande i Kvicksund och i framtiden locka 
besökare till orten. 

Sedan 2018 pågår ett arbete med inventering 
och analys av båtplatser och hamnar i Eskilstuna 
kommun, arbetet pekar på Kvicksund, Torshälla 
och Sundbyholm som platser med störst 
potential av utveckling när det gäller gästhamnar 
och förbättrade möjligheter till båtlivet. 

I utvecklingsplanen föreslås att i fortsatt planering 
utreda förutsättningarna och möjligheter 
för att utveckla en båt- och gästhamn inom 
kommunens mark vid stationen. 

En båt- och gästhamn utesluter inte befintliga 
föreningarnas 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.
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Inriktning för fortsatt arbete med besöksnäring och turism

• Att tillgängliggöra Kvicksunds samlade värden till allmänheten genom ex. vandringsleder, stigar 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 ex. hamntorg samt byggnader med 
lokaler i bottenvåningar som möjliggör för t ex. restauranger och kaféer.

• I samband med den stationsnära utvecklingen ska förutsättningar för en utvecklad en 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 besöksnäring i framtiden. 
Föreningslivet i Kvicksund har en stor potential i att locka besökare vid särskilda tidpunkter under året 
(ex. fotbollssäsongen).

• Det bör finnas goda förutsättningar för att starta verksamheter som möjliggör övernattning i 
Kvicksund, t ex bed and breakfast i centrum- och kollektivtrafiknära lägen. En ändring av ändamål 
från t ex bostad till bed and- breakfast-verksamhet i del eller hela bostaden kan dock medföra krav på 
bygglov eller bygganmälan. För större hotellverksamheter på orten krävs planändring.
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För barnen utgör skolan och idrottsplatsen 
viktiga målpunkter och miljöer där man tillbringar 
mycket av sin tid. De unga är beroende av 
pendling för att ta sig till skolor i Västerås eller 
Eskilstuna. 

Under arbetet med utvecklingsplanen har 
underlag i form av barnkartor i GIS tagits fram. 
Barn-GIS är en utvecklad metod för barns 
inflytande i planeringen av utemiljön. 

Skolelever från Tegelviksskolans årskurs fyra och 
fem har därför intervjuats. Med hjälp av metoden 
har de kunnat redovisa i karta deras upplevelse 
av utemiljöer när dom rör sig mellan viktiga 
målpunkter, både under skoltid och på fritiden. 

Resultatet visar att riksvägen och järnvägen 
utgör barriärer som påverkar viktiga färdvägar för 
barnen negativt. Detta visar på utmaningar att 
ta sig an i samband med fortsatt utveckling av 
infrastruktursatsningar i Kvicksund.

Hållbara transporter 

Från invånardialogen

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 är avgörande för att fler ska välja 
att bosätta sig i Kvicksund. 

Samtidigt som dessa förutsättningar är viktiga 
fördelar för Kvicksunds utveckling utgör dom 
även begränsningar. Den barriärverkan som 
riksvägen, järnvägen, bron och Mälaren utgör 
påverkar rörelsefriheten och ställer också extra 
krav på buller- och riskhantering. 

Under invånardialogen framkom att i det lokala 
perspektivet så är barriäreffekten något som 
påverkar den vardagliga rörelsefriheten för barn 
och äldre, när man måste ta sig mellan olika 
målpunkter.

Det finns idag ett par platser i Kvicksund där 
människor möts. Vid matbutiken, 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. 

Karta. färdvägar barn
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Inriktning för fortsatt arbete med hållbara transporter Kvicksund 

• Kvicksund som ort är i det långsiktiga utvecklingsperspektivet beroende av sitt tågstopp. Utbyggnad 
pågår för att förlänga perrongen och därmed kvalitetssäkra perrongens tillgänglighet.

• Förbättrad tillgänglighet och framkomlighet till tågstationen för hållbara transporter ska prioriteras i 
samband med fortsatt planering av blandad bebyggelse inom Munkhammar 5:1. Just nu pågår arbete 
med förstärkning för tillgänglighet och säkerhet av perrongen samt förbättrade parkeringsmöjligheter 
för cykel och bil.
 
• På sikt i och med utbyggnad kommer förutsättningar för ökat kommunalt huvudmannaskap krävas 
för vägar, gc-vägar samt allmänna friytor som parker och torg.

• 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 trygghets- och 
säkerhetsperspektiv.

• I samband med utbyggnad väster om stationen ska förutsättningar för en ny gång- och cykelbro 
över järnvägen studeras samt förbättringar av befintliga gång-cykelvägar utredas. Mälhammarvägen, 
Väsbyvägen samt Aborrvägen ska i och med fortsatt bostadsutbyggnad förbättras för gång- och 
cykeltrafik.

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

• Visuell förstärkning av Kvicksunds nya centrum på båda sidor av järnvägen ska utvecklas.

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

• Tågtabellen kommer att behöva synkas bättre med tanke på arbetspendlingen till Stockholm via 
Eskilstuna och Västerås.

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

Utvecklingsförslag för hållbara transporter

Kvicksund utgör en viktig regional utvecklingsnod 
vid Mälaren. Den framtida utvecklingen av 
Kvicksund med fler bostäder och invånare ställer 
högre krav på samordning och utveckling av 
hållbara transportsätt såsom tåg och buss. 

Närhet till kollektivtrafik är en viktig förutsättning 
för ett hållbart samhälle och en viktig nyckel 
för Kvicksund. Ökad tillgänglighet och underlag 
ger goda förutsättningar för förbättrade hållbara 
transporter. 

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. 

En stor andel av bebyggelsen i Kvicksund 
ligger inom gång och cykel avstånd från 
viktiga målpunkter som tågstationen, skolan 
och idrottsplatsen. Därför är utvecklingen av 
Kvicksunds gång och cykelsystem ett viktigt 
fokus i utvecklingsplanen. Att komplettera, 
förbättra och skapa nya gc-vägar i Kvicksund 
är därför viktigt för att överbrygga barriärer och 
förstärka en fysisk sammanhållen ort. 
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Utvalda projektområden

Tegelbruket och centrum – Munkhammar 5:1 
m fl 

Bakgrund och förutsättningar

Tegelbruket är beläget väster om 
Kvicksundsbron. Största delen av området ägs 
av kommunen. Området är inte detaljplanelagt. 
Kommunens översiktsplan 2030 pekar ut 
området som utredningsområde för bostäder 
samt pekar ut ett prioriterat primärt stråk för 
bebyggelse i angränsning till området.

Intresse har funnits tidigare för att utveckla 
området vid tågstationen med fler bostäder. En 
programskiss för Tegelbruket m.m. togs fram 
2002 och var ute på programsamråd. Efter 
programsamrådet valde Seniorgården AB av 
ekonomiska skäl att inte gå vidare med projektet.

Aspekter som buller- och riskfrågor, 
markförhållanden, föroreningar och 
översvämningsrisk påverkar möjligheterna till ny 
bebyggelse på Munkhammar 5:1. Kommunen 
är medveten om att kommande planering kan 
komma att påverkas av detta.

Fastighetens värdefulla läge och områdets 
utvecklingspotential innebär att området utgör 
en viktig nyckel till framtida utveckling av 
Kvicksund.

Idéskiss Tyréns 2018

Under arbetet med utvecklingsplanen har 
Tyréns tagit fram ett underlag som översiktligt 
studerar  möjligheterna för tillkommande 
ny bebyggelse inom Munkhammar 5:1. Med 
utgångspunkt i framtagna planerförutsättningar 
ovan presenterades en idéskiss med blandad 
bebyggelse i två till fem våningar med totalt ca 
700 bostäder.

Vad är en idéskiss?

En idéskiss är inte ett slutgiltigt förslag, utan är bara 
ett exempel på hur ett område skulle kunna bebyggas. 
Exakt hur området ska bebyggas studeras i samband 
med detaljplanering av området som görs senare.

Utifrån idéskissen beräknas en max kapacitet för 
750 nya bostäder. Obs. att siffran kan ändras efter 
kommande utredningar och detaljplanering

Pågående projekt
 
• Förlängning av tågplattformen samarbete 
mellan Trafikverket och Eskilstuna kommun 
(2019)

• Förbättring av utsiktsplatsen vid ICA (2019)

• GC – väg under bron (2020) 
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Ändra på texter

Centrum som 
hjärtat i Kvicksund

Möjligheter till framtida 
utveckling av komplementerande 

verksamheter till Kvicksund 
centrum

Närhet till tågstationen - 
möjlighet till arbetspendling

Bredda utbudet av 
samhällsservice i Kvicksund

(Nytt äldreboende)

Attraktivt strandområde för 
rekreation - nya mötesplatser 
med koppling till vattnet och 

båtgästhamn

Guldläge, attraktiva 
nya bostäder vid Mälaren

Potential för utveckling - Munkhammar 5:1 och centrum
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Sundbyvik och Tegelvikens skola

Bakgrund och förutsättningar

Sundbyvik 1:1 är en privatägd fastighet på 152 
ha, fastigheten är belägen öster om riksväg 56. 
Fastigheten är inte detaljplanelagd. Flera delar 
av fastigheten finns utpekade i Länsstyrelsens 
ädelskogsinventering och i ängs och 
betesmarksinventeringen från 2017. 

Vid Sundbyviks säteri finns ett flertal skyddsvärda 
träd. På höjderna vid säteriet finns ett flertal  
fornlämningar samt på ett flertal områden inom 
fastigheten. 

Fastigheten består av en stor yta med olika 
förutsättningar i olika delar. Enligt kommunens 
översiktliga jordartskartering består en norra 
delen av fastigheten av morän med delvis urberg. 

Områdets södra delar består till största del av 
lera med ett litet område av torv. Generellt verkar 
områdets norra delar ha bättre geotekniska 
förutsättningar än de södra delarna.

Pågående projekt
 
Utredningar: 
Volymstudie för utbyggnation av skolan och 
förskolan
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Potential för utveckling - Sundbyviksområdet och Tegelvikens skola

Förbättrad framkomlighet till 
skolan och idrottsplatsen

Stora möjligheter för rekreation, 
utveckling av närheten till 

idrottsplatsen, golfbanan och 
naturen

Säkra mark för framtida behov för 
skolan

Tillkommande bebyggelse 
ska bidra till en ökad 

blandning av bostadstyper och 
upplåtelseformer
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Samordning och fortsatt arbete

Framtida utveckling
Hållbar ortsutveckling skapas tillsammans. 
Beroende på den fråga som behandlas skiftar 
grad av rådighet hos de olika aktörerna 
mellan de olika initiativen. För att skapa ett 
livskraftigt Kvicksund krävs samarbete mellan 
alla berörda, från politiker och tjänstepersoner 
inom kommunerna, statliga verk och regionen, 
samfälligheter, privata markägare, företagare, 
föreningsliv och allmänhet. Den färdiga 
ortsanalysen och handlingsplanen ska kunna 
utgöra inspiration för olika utvecklingsprojekt 
med olika projektägare och öka engagemanget 
och intresset för ortens utveckling.

•  Använd kulturen och kulturmiljön samt 
besöksnäringen som resurs för projekt att 
skapa gemensamma och attraktiva platser som 
stärker båda sidor av orten och som utvecklar 
Kvicksunds identitet. 

•  Skapa synergi! Det finns behov att knyta 
samman projekt för båda kommunernas 
invånare för bästa effekt. Skapa en gemensam sk. 
roadmap för Kvicksunds förflyttning.

•  Innan långsiktiga investeringar görs kan olika 
idéer och projekt från olika aktörer testas och 
utvärderas i enlighet med Eskilstunas manual för 
pilotprojekt. 

Vad händer sedan?

Efter den 15 september kommer vi att samla alla 
synpunkter och med hjälp av dem justera och 
komplettera ortsanalys och utvecklingsplan för 
Kvicksund. 

När arbetet är klart är ambitionen att vi har en 
gemensam handling för hela Kvicksund. Den 
slutliga handlingen kommer att godkännas av 
kommunstyrelserna i Västerås och Eskilstuna.
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