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Utvecklingsplan Fröslunda Råbergstorp Lagersberg
Eskilstuna kommun har tagit fram en utvecklingsplan för Fröslunda, Råbergstorp och Lagersberg.
Handlingen ska vara en inspiration och vägledning för olika utvecklingsprojekt i området, med
olika initiativtagare. Planen togs fram i dialog med boende i området, föreningar och företagare.
Utvecklingsplanen är en del i stadsläkningsarbetet och lyfts fram i översiktsplanen som viktigt för att nå kommunens
mål för att skapa nya bostäder, bättre förutsättningar för företagsetablering och att skapa nya jobb.
Mångfald, kvalitet, integration och förtätning är stadsläkningens fyra strategier, dessa genomsyrar framtidsbilden för
Fröslunda, Råbergstorp och Lagersberg som syns nedan. Arkitekturen skapar sammankopplade och integrerade
stadsdelar där trygga mötesplatser och hållbart resande tar plats i stadsrummet. Nya gröna kopplingar stärker
tillgången till områdets befintliga parker och grönområden samt skapar nya ekosystemtjänster. Gaturum och
grönstruktur samverkar och bildar olika stadsrum som bjuder in till att upplevas i promenadtakt.
Läs mer om utvecklingsplanen på eskilstuna.se/frl.

Det nya torget i korsningen mellan Fröslundavägen och
Gillbergavägen kopplar samman Lagersberg och Råbergstorp.
Torget blir en naturlig mötesplats för området med bostäder,
kultur, skola och kommersiella lokaler.
Bild: Tovatt Architects & Planners/Sweco

Mål och strategier
I arbetet med utvecklingsplanen har tre mål pekats ut för
Fröslunda, Råbergstorp och Lagersberg:

l Vi ses
l Ännu Stoltare
l Blågrön ryggrad

Blågrön ryggrad
Vår blågröna ryggrad, handlar om att arbeta med
grönstrukturen och landskapet som värdeskapare. I den
befintliga grönstrukturen finns stora värden som knyts
ihop och görs mer tillgängliga. Det offentliga rummet
planeras och gestaltas för att stadsdelen ska kunna ta
emot stora regnmängder samtidigt som det blå och
gröna ger unika stadskvaliteter.

För varje mål har ett antal strategier pekats ut
som viktiga för att uppnå målsättningarna.

Vi ses

Vi ses!

Den nya platsbildningen i korsningen mellan Tallåsvägen och Gillbergavägen kopplar
samman Fröslunda och Råbergstorp. Platsen blir en viktig nod för kollektivtrafik, handel,
rekreation och idrott. Det resulterar i viktiga målpunkter för området vilket bjuder till
trivsel och fler möten mellan människor.
Bild: Tovatt Architects & Planners del av Sweco

Skiss av en ny park vid Lagersbergs säteri.
Bild: Tovatt Architects & Planners del av Sweco
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Ännu stoltare över min stadsdel och mina kvarter
handlar om trygghet, identitet och kvalitet. I mötet
mellan befintlig och ny bebyggelse, gaturum och
grönstruktur bildas olika stadsrum. Blandningen skapar
en kvalitativ, intressant och upplevelserik stadsmiljö.
I den nya centrumpunkten finns identitetsskapande
arkitektur, aktiviteter och mötesplatser som skapar en ny
tyngdpunkt och ett ansikte för södra Eskilstuna.
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Vi ses handlar om att skapa sammanlänkade stadsdelar
med överlappande funktioner som grön infrastruktur,
sociala stråk och hållbart resande. Ny bebyggelse fogas
in på ett sätt som kompletterar den befintliga strukturen.
Stråk koncentreras och efterlängtade nya noder där
människor från befintliga och nya delar möts.

©Eskilstuna kommun, stadsbyggnadsförvaltningen

Sammankopplade
stadsdelar
Ett av huvudsyftena med stadsläkningen är att skapa
sammankopplade och integrerade stadsdelar. Genom
att planera nya bebyggelsekvarter med utgångspunkt
i etablerade stråk kan befintliga stadsdelar växa ihop
samtidigt som stråken blir tryggare och mer befolkade.
Den föreslagna strukturplanen visar på potentialen till
cirka 3800 nya bostäder och möjligheter för cirka 1750
nya arbetstillfällen. Utvecklingsplanen syftar till att skapa
förutsättningar för jämlikhet, social sammanhållning och
integration.
Platsens landskapskaraktär och naturvärden kopplas
samman genom hela området med stöd av ett nytt grönt
parkstråk för natur och rekreation mellan Fröslundaskolan
och Lagersbergs säteri.

Det centrala nya parkstråket, från Fröslundaskolan till
Lagersbergs säteri, blir en grön koppling och naturlig
mötesplats genom stora delar av området.
Bild: Tovatt Architects & Planners del av Sweco

Ett av stadens huvudstråk för buss, cykel och grön
infrastruktur löper igenom planområdet. Längs
huvudstråket skapas tre nya centrumnoder med det nya
torget centralt placerat mellan stadsdelarna. Gestaltning,
trygghet och grönska utgör en viktig del i gatans
utformning.
De befintliga kulturmiljö- och landskapsvärdena utgör
en viktig grund för områdets identitet och stolthet i
framtiden. Den tillkommande bebyggelsen integreras
och tar vara på områdets befintliga värden.
Utvecklingsplanen skapar möjligheter för boende
och verksamma att vara delaktiga i områdets framtida
utveckling. I nästa steg kommer invånarnas delaktighet
att säkerställas genom olika typer av dialog och
samverkan.

Vi gör Eskilstuna tillsammans!

