korsnings-

stort behov av
vice som frisösom bibliotek,

om dagligvaror,
t skapa aktiva
amheter blanill exempel loller förenings-
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m verksamhelägre och pohet för butiker
för till exempel
gslokaler.

då ligger längs
ningar. Här bör
tenvåningarna

kan användas
ttraktiv stadsd fördel utforgård på cirka 1

Stadsdelens viktigaste plats, med potential för olika typer av kommersiell
service och kultur. Här kan också gärna
offentlig service som vård, arbetsförmedling etc samlas.
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STADSRUMSANALYS FRÖSLUNDA, RÅBERGSTORP, LAGERSDAL
UNDERLAG TILL UTVECKLINGSPLAN

Eskilstuna kommun vill i projektet Stadsläkning bidra till ökad livskvalitet genom attraktiva, hållbara
stadsdelar. Inom stadsläkningsprojektet ingår Utvecklingsplan för Fröslunda, Råbergstorp och Lagersberg, som föreslår en förändrad struktur i södra
Eskilstuna med 3800 nya bostäder och 1750 nya arbetstillfällen.
Spacescape har analyserats planens möjligheter att
bidra till stadsläkningsprojektets mål om att skapa
en integrerad stadsdel med god servicetillgång. Analyserna har genomförts med hjälp av GIS-analyser
av bland annat täthet, stråk och korsningstäthet.
Analysen resulterar i en karta med lägen för lokaler
och identifierar behovet av att tydliggare gestalta ett
centralt grönområden som en grön mötesplats. Analysen visar också på en målkonflikt mellan snabb
kollektivtrafik längs huvudstråket, och gående och
cyklisters upplevelse längs samma stråk. Genom att
prioritera kollektivtrafiken högt riskerar man att
missa möjligheter till en integrerad stadsdel med
god servicetillgång.
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