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 Uppdragsbeskrivning 

 Ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund 

   

Sammanfattning/bakgrund 

Västerås, Eskilstuna, Enköping och Strängnäs hör till en stark tillväxtregion med sina 

320 000 invånare.  Avsiktsförklaringen inom 4 Mälarstäder avseende samarbete 

kring samhällsviktiga fokusområden berör Kvicksund i hög grad. Detta genom 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 är en nod, i en 

flerkärning struktur, som kopplar samman Västerås och Eskilstuna med stor 

potential intill Mälaren där även besöksnäring kan utvecklas på sikt.   

Ortsanalysen och utvecklingsplanen ska ge en bild av orten Kvicksund och peka på 

vad som är viktigt att ta fasta på för en positiv utveckling på sikt. Dokumentet ska 

beskriva ortens historia, identitet, karaktär och fysiska förutsättningar samt tydligt 

visa på utvecklingsstrategier för framtiden och en strukturbild för en samman-

hållen ort, då den i dag på ett flertal sätt är delad. Det ska sedan fungera som 

planerings- och kunskapsunderlag för vidare arbete med exempelvis detalj-

planering, bygglovhantering och andra utvecklingsfrågor i Kvicksund, vilket kan 

skapa förutsättningar för bland annat fler bostäder och verksamheter, samt för 

besöksnäringen. En central del i processen är dialog med de som bor och verkar i 

Kvicksund, samt med de potentiella framtida boende och verksamma.  

I en ortsanalys möts tre viktiga delar; analys av platsen, analys av livsmiljön samt 

analys av ortens roll och förhållande till omgivningen. För arbetet behövs olika 

metoder av dialog och analyser.  

Både Västerås stad och Eskilstuna kommun har tidigare testat arbetssättet med 

ortsanalys. Inför arbetet med Kvicksund har båda kommunerna visat på en vilja att 
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tydligare lyfta fram strategier för utveckling, såväl fysisk som social, varför nu 

projektet kallas för Ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund.  

Syfte  

Syftet med att ta fram en ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund är att; 

 nå ett samlat och väl förankrat planerings- och kunskapsunderlag för 

fortsatt arbete med detaljplanering, bygglovhantering och andra 

utvecklingsfrågor av Kvicksund.  

 identifiera utvecklingspotential och föreslå utvecklingsstrategier för 

orten. Det färdiga arbetet ska kunna utgöra inspiration för olika 

utvecklingsprojekt med olika projektägare.  

 genom dialog med kvicksundsbor, organisationer och näringsliv öka 

engagemanget och intresset för ortens utveckling.  

Ortsanalysen och utvecklingsplanen ska bidra till en positiv utveckling av 

Kvicksund vilket är till nytta för invånarna och verksamheterna på orten. Det 

bidrar även till en positiv utveckling för kommunerna och samarbetet 

kommunerna emellan.  

Koppling till visionerna  

Västerås 2026 – staden utan gränser 

Visionen är på en övergripande nivå och omfattar hela kommunen. Några delar 

av visionen kan ha större betydelse gällande utvecklingen av Kvicksund.  

 

Tillsammans för Västerås 

En viktig del i ortsanalysen är dialogen med de som bor och verkar på orten. 

Dialogprocessen ska möjliggöra möten mellan människor och skapa en vilja till 

att delta och bidra, vilket ligger i linje med visionen.  

 

Den Mälarnära staden 

Kvicksunds läge ger förutsättningar för utveckling med närhet och tillgänglighet 

till vatten och natur.  

 

Västerås i världen – Världen i Västerås 

Ortsanalysen bygger på ett samarbete mellan kommuner där administrativa 

gränser inte ska utgöra något hinder för framtida utveckling. Goda kommunika-

tionsmöjligheter bedöms vara en central fråga i kommande arbete.  

 

Handlingskraft och stolthet.  

Ett mål med arbetet är att hitta ortens själ och identitet som kan stärkas med 

utvecklingen av orten – vilket också kan bidra till ökad gemenskap och stolthet.  

 

Eskilstuna – den stolta fristaden  

Eskilstuna har en långsiktig och samlad vision för den framtida utvecklingen. Vår 

vision tar avstamp i vår historia; i 1700-talets fristad. Även då handlade det om 
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mod, utmaningar och att välkomna olikheter och idéer. Eskilstuna tar ansvar för 

framtiden. Historien tar vi med oss för att bygga framtidens Eskilstuna – den stolta 

fristaden. Hela kommunkoncernen har i uppdrag att bidra till att visionen 

förverkligas både i den dagliga verksamheten och genom långsiktigt 

utvecklingsarbete. Visionen är vår ledstjärna fram till år 2020 i vår strävan att skapa 

attraktionskraft, tillväxt och en stad som ger möjlighet att leva det liv var och en vill 

leva. Alla kan och får vara med och bidra i utvecklingen. 

 

Eskilstuna – den stolta Fristaden 
- Vi är modiga och utmanar 

- Vi välkomnar olikheter och idéer 

- Vi tar ansvar för en trygg och hållbar framtid 

 

Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära 

Visionen återspeglas i översiktsplanens inriktning. 

 

Koppling till översiktliga planer och dokument  

Västerås översiktsplan 2026 – med utblick mot 2050 

Arbetet med ortsanalyser, med utvecklingsförslag, är en del i Västerås stads 

rullande översiktsplanering. Dessa analyser avser i första hand de nio i 

översiktsplanen utpekade serviceorter, där Kvicksund är en av dem. Samtliga 

orter ska ges en tydlig egen identitet och attraktionskraft.  

  

Det övergripande målet för Västerås är att staden ska vara attraktiv och att 

utvecklingen ska vara ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbar. För 

att uppnå målet finns det i översiktsplanen tolv övergripande strategier. Många 

av strategierna kan beröra utvecklingen av Kvicksund på något sätt, men några 

av dem är särskilt berörda. 

 

Livskraftig landsbygd med starka serviceorter 

Ett syfte med arbetet är att genom dialog stärka Kvicksund, där offentlig och 

kommersiell service utgör en viktig del. Möjliggörande av platser för möten och 

aktiviteter kan också utvecklas.  

 

Kreativt näringslivsklimat 

Genom dialog med det lokala näringslivet kan förutsättningar för utveckling 

orten med omland stärkas.  

 

Bostäder för alla 

Ett varierat utbud av bostäder bidrar till att människor kan bo kvar på orten och 

kan även bidra till mångfald.  

 

Kulturarv och utveckling i samklang 

För att möjliggöra utveckling som bygger vidare på ortens identitet kan 

kulturarvet ses som en resurs.  
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Stärk landskapsvärden 

Kvicksunds läge vid vatten och natur är en styrka för fortsatt utveckling.  

 

Kollektivtrafiknätet som ryggrad 

Läget i Mälardalsregionen och mellan två stora städer gör att kommunikations-

möjligheterna starkt kan bidra till utveckling.  

 

Två andra strategier som på ett generellt sätt berör utvecklingen av Kvicksund är 

Enkelt att gå och cykla, samt Hushålla med naturresurserna.  

 

Eskilstuna översiktsplan 2030 

Ramen för Översiktsplan 2030 är hållbar utveckling utifrån ekologisk, ekonomisk, 

social och kulturell hållbarhet. Arbetet med utvecklingsplaner är en del i Eskilstunas 

rullande översiktsplanering. Ny bebyggelse i form av bostäder, verksamheter och 

service utanför tätorten Eskilstuna prioriteras inom de tre särskilt utpekade 

utvecklingsnoderna, Kvicksund, Torshälla och Sundbyholm. I översiktsplanen finns 

ytterligare 8 utpekade mindre tätorter för utvecklingsplaner.  

 

Samtliga Mål för den fysiska planeringen berör Kvicksund. Under respektive mål 

finns ett antal strategier som baseras på att skapa en långsiktigt hållbar utveckling. 

Huvudprincipen för den framtida utvecklingen av bebyggelsen ska ske i form av 

förtätning av städerna och de mindre tätorterna däribland Kvicksund. Syftet är att 

skapa hållbara strukturer för staden vad avser bebyggelse, infrastruktur och gröna 

områden. Ett hållbart samhälle hushållar med samhällsekonomin och naturresursen 

mark. I långsiktig hållbarhet ingår också att förvalta kulturarvet och den biologiska 

mångfalden för kommande generationer.  

 

Det är viktigt att skapa underlag för en god kollektivtrafikförsörjning och nyttja 

befintligt vatten och avlopp, men även skapa underlag för närservice. Utveckling av 

Kvicksund stödjer inriktningen att växa i pärlband och noder längs med 

kollektivtrafikstråk. 

 

Inriktning för Kvicksund är att stärka noder kring ortens centralpunkt. Dit 

koncentreras för orten värdefulla funktioner som kommersiell service och 

samhällsservice liksom andra mötesplatser. Äldreboende, förskola och skola 

placeras med fördel nära ortscentrum. God planberedskap eftersträvas i Kvicksund 

för att på så sätt stärka förutsättningarna för god offentlig och kommersiell service 

samt kollektivtrafik. Orternas identitet stärks genom att attraktiviteten i orternas 

centrum stärks eller att viktiga landmärken för orten vårdas och synliggörs. 

Orternas karaktärsdrag och landskapliga förutsättningar ligger till grund för 

placering och gestaltning av nya byggnader. Byggnation på åkermark bör undvikas 

ifall alternativa lägen finns. 
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Översiktsplan för Kvicksund (ÖP45, ÖP5025) 

Det finns en samordnad översiktsplan för Kvicksund, för båda sidorna kommun-

gränsen, antagen i båda kommunerna hösten 1995. Upprinnelsen till översikts-

planen var i första hand kvicksundsborna önskemål om en ny skola i Kvicksund 

och det ökade intresset för omvandling från fritidshus till året-runt-bostäder. 

Planen belyste även utvecklingsmöjligheter för tillkommande bebyggelse. I 

pågående aktualitetsbedömning för Västerås översiktsplan 2026 kommer 

översiktsplanen att föreslås gälla, i avvaktan tills nytt planeringsunderlag finns.  

Innehåll/Viktiga frågor 

De fyra hållbarhetsaspekterna, social, kulturell, ekonomisk och ekologisk 

hållbarhet, kommer att genomsyra arbetet med att fram ortsanalysen och 

utvecklingsplanen. Framtagandet kommer att göras i dialog med kvick-

sundsborna, som även inkluderar föreningar, näringsliv och skola där 

barnperspektivet kommer att vägas in. Invånardialogen kommer att påverka 

inriktningen för det kommande arbetet, men redan nu har några frågor och 

fokusområden identifierats, baserat på bland annat kommunernas tidigare 

ställningstaganden.  

Kvicksunds identitet och karaktär 

Hur kvicksundsborna ser på sin ort och analys över ortens identitet och karaktär 

kommer till stor del göras inom ramen för invånardialogen. Även hur övriga 

kommuninvånare ser på orten kan inkluderas i dialogen då de kan vara 

potentiella framtida boende och verksamma.  

 

Fysisk utveckling och bostäder 

Arbetet ska utmynna i strategier till hur orten fysiskt kan utvecklas, och hur fler 

bostäder kan tillskapas för att bidra till ortens utveckling. Fler bostäder och 

invånare leder till ökat underlag för bland annat kollektivtrafik samt kommersiell 

och offentlig service.   

 

Kulturmiljö 

Ortens historia och kulturmiljö kan bidra till att komma fram till vad som är 

ortens identitet och karaktär. En kulturmiljöinventering ska göras inom ramen 

för arbetet.  

 

Naturmiljö, grön- och blåstruktur 

Kartläggning av naturmiljön samt av grön- och blåstrukturen är en central del i 

arbetet, och är en tillgång för utvecklingen av Kvicksund.  

 

Kommunikationer 

Kvicksund ligger vid större transportleder, järnväg, riksväg och sjöfartsleder, 

samt har en egen järnvägsstation, vilket är en tillgång för ortens utveckling. Det 

har gjorts en åtgärdsvalstudie för sträckan mellan Eskilstuna och Västerås, och 

nu pågår prioritering av åtgärder.  
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Störningar 

En konsekvens med att orten ligger vid större transportleder är störningar i form 

av buller från trafiken och risker med transporter med farligt gods.  

 

Energi- och klimatperspektiv 

Ett fokusområde är energi och klimat, där det bland annat ska göras en kart-

läggning av energiförbrukningen för befintlig bebyggelse. Slutsatser av 

kartläggningen kan utmynna i riktlinjer för framtida bebyggelseutveckling.  

Organisation, budget och tidplan 

En mindre kärngrupp bestående av två projektledare, en från respektive 

kommun, och två projektstöd, också en från respektive kommun har bildats. 

Projektet är tvärsektoriellt och förvaltningsövergripande varför flera 

förvaltningar och bolag behöver medverka. Temagrupper kan komma att bli 

aktuella där sakkunniga från båda kommunerna medverkar och arbetar med 

särskilda frågor, det kan exempelvis handla om kulturmiljö, grön- och 

blåstruktur, trafik och infrastruktur, utbildning samt social hållbarhet.   

En styrgrupp för projektet har bildats med tre representanter från respektive 

kommun.  

Kommunstyrelsen i respektive kommun beslutar om uppdrag och har därefter 

det politiska ansvaret för processen. Löpande information om projektet kommer 

att ges vid de olika skedena.  

En projektplan som ämnar beskriva hur projektet mer utförligt ska bedrivas, i de 

olika skedena, ska tas fram. Även en kommunikationsplan ska tas fram som ska 

beskriva invånardialogens syfte, avgränsning och innehåll. Dessa ska godkännas i 

projektets styrgrupp.  

Budget 

 En budget för projektet har uppskattats till 300 000, 150 000 per kommun. Medlen 

ska kunna användas till kulturmiljöinventering, invånardialog, skissarbeten med 

mera.  

Tidplan 

Dialogprocessen föreslås inleda efter sommaren 2016. Efter dialogprocessen kan 

arbetet färdigsällas för att sedan skickas ut för remiss i början av 2017. Projektet 

beräknas vara klart för vidare behandling och beslut under andra tertialen 2017.  


