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genomföra en förstudie för att ta fram ett förslag kring att skapa en levande stadsdel
med centrumfunktioner intill den redan befintliga Läggesta station. Det förslaget
presenteras i den här rapporten som en framtidsbild för stadsutvecklingen kring
Läggesta station som sammankopplar hela Marielundområdet (Jagbacken, Södra Årby,
Stora Sundby) till en sammanhängande stadsdel, med fokus på hållbarhet, aktiva
färdmedel och att skapa ett levande centrum. Platsen ska erbjuda en inkluderande
mötesplats, bastjänster för den växande befolkningen, en bärkraftig ekonomi och en
arkitektur som ska vara identitetsskapande och som bidrar till platsens egna karaktär
som en del av Mariefred.
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Läggesta stationsområde – Inledning
Bakgrund
Strängnäs kommun översiktsplan 2014 visar inriktningar
på den framtida stadsbyggelsestruktur som önskas i
kommunen till 2040, bl.a. :
 Kommunens framtida stadsutveckling och
nybyggnation av bostäder ska ske i närhet till stadens
2 järnvägsstationer, i Strängnäs och i Läggesta.
 En plan för att bättre sammankoppla Mariefred –
Läggesta och Åkers Styckebruk med tillväxt,
huvudsakligen kring Läggesta och delvis Åkers
Styckebruk.
 Ett uttalat ställningstagande för att bevara
kulturvärdefulla miljöer i närheten av Gripsholms
Slott, Hagar och Mariefred.
Uppdrag
En konsultgrupp som leds av E.l.e arkitekter och
Voodoo Associates fick i uppdrag, tillsammans med
landskaparkitekt Urbio, trafikplanerare Iterio och
fastighetskonsult FTO, att genomföra en förstudie som
är ett långsiktigt förslag på hur en levande stadsdel kan
skapas runt den befintliga stationen.
Det förslaget presenteras i den här rapporten som en
möjlig framtidsbild för stadsutvecklingen kring Läggesta
station för att sammankoppla hela Marielundområdet
(Jagbacken, Södra Årby, Stora Sundby) till en
sammanhängande stadsdel, med fokus på hållbarhet,
trygghet och hållbara färdmedel samt att skapa ett
levande stationsområde med centrumfunktioner.

Sammanfattning
Utifrån platsanalys, projektets förutsättningar och
kundens önskemål tog konsultgruppen fram en
visionsbild, ett illustrerat förslag som visar en möjlig
utveckling av Läggesta stationsområde till en levande
mötesplats med centrumfunktioner kring ett utökat
resecentrum och ny bebyggelsestruktur. Förslaget
kommer sedan att kunna utvecklas vidare under
detaljplanarbetet. En viktig del av uppdraget var också
att skapa så bra ekonomiska förutsättningar som
möjligt för kommunen

 Skapar ett tryggt område genom bland annat blandade
funktioner, klara siktlinjer och bra belysning.
 Presentera en ekonomisk genomförbarhetskalkyl för att realisera
projektet och en möjlig väg framåt.

Visionen innebar att omvandla Läggesta från att bara
vara ett trafiknav till ett komplett hjärta för den nya
stadsdelen som växer fram i Södra Årby, Jagbacken
och Stora Sundby och som ska integreras som en del
av Mariefred och MÅHLs stråket.
Under förstudiens gång utredde konsultgruppen, i
dialog med kundorganisationen, olika utvecklingsscenarier för att ta fram ett huvudscenario som:
 Satsar på ett utökat resecentrum med uppvärmda
resefunktioner (väntsal, biljettkontor, mm.) och nya
kommersiella ytor för området.
 Frigöra markytor genom att planera för ett
flervånings parkeringshus i trä för upp till 300 - 400
p.p.
 Skapa ett levande torg som kan samla funktioner
som handel, bostäder, kultur/samhällsfunktioner
och ev andra verksamheter som kontor.

Foto (c) 2021 Fabien Martin – e.l.e. ark.
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Läggesta stationsområde
Introduktion
Uppdragets syfte

Geografisk avgränsning

Utveckla Läggesta stationsområde till att bli bekvämare
för resenärer, innehålla ett större utbud och göras till en
tryggare plats. Utforma ett genomtänkt och hållbart
förslag som är anpassat just för den här platsen.

Det berörda planområdet ligger i Läggesta, Marielund,
strax sydväst om Mariefred. Planområdet består av
fastigheterna Marielund 1:3 (del 1 och 2), delar av ÅkersJärsta 1:7 (del 2) samt delar av Marielund 1:4. I
dagsläget utgörs området främst av en järnväg med
stationsområde, resandeparkering och grönområde.

 Hur ska området knytas samman och skapa en helhet
med omgivande områden som till delar är uppförda.
 Utveckla stationsområdets roll som centrum för
området.
 Förstudien ska vara underlag för fortsatt arbete med
detaljplanen för aktuellt område
 Ta fram en ekonomisk analys för genomförandet av
området.

Projektet behandlar huvudsakligen utvecklingen av detta
område men tar också hänsyn till omrkringliggande
områden som Jagbacken, Södra Årby, Stora Sundby
samt tomten vid södra delen av området i anslutning till
den historiska ångtågsstationen.

Projektets leveransmål

Tidsram & metod

 Framtagning av en översiktlig illustrationsplan över
hur området kan disponeras med förslag på volymer.
 Visa placering på resecentrum, parkeringar,
livsmedelsbutik, hotell och övriga funktioner som
skulle kunna finnas i projektet.
 Peka på placering av infarter till området, busslägen,
laddningsplatser för bussar, bilar, drivmedelsstation
och anslutningar (gång / cykel) till omkringliggande
områden.
 Ta hänsyn till flöden för människor och fordon, barnoch trygghesperkspektv, risker, dagsvatten, mm. för
att skapa en helhet för området.
 Uppskatta storleken på nyckelfunktioner som resecentrumet och parkeringshus, osv samt grovt
uppskatta kostnader och intäkter av den föreslagna
planen.

Projektet inleds i mitten av oktober 2021 och förstudien
levereras preliminärt före jul 2021 för granskning.
Slutleverans efter synpunkter av kunden beräknas till
mitten av februari 2022.
Konsultgruppen arbetade tillsammans med analys och
framtagning av utvecklingsscenarier med varandras
kompetensområden som utgångspunkt.

Illustrativt konstnärs perspektiv

Ett gemensamt platsbesök inledde arbetet och projektet
utvecklades
med
regelbundna
arbetsmöten
/
granskningsmöten med kommunen. En workshop med
både interna och externa intressenter anordnades i slutet
av november 2021.
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Slutsatser från analysen
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Marielundsområdet – Planvision 2034
Marielundsområdet, dvs området som omfattar
Jagbacken, Södra Årby, Läggesta och Stora
Sundby, blir en hel ny stadsdel med uppåt 3,500
till 5,000 invånare år 2034.
Området kommer att ha en tätortsstruktur med
huvuddelen av befolkningen inom 1.0 - 1.5 km
från stationen.

Upp till 1000 nya böstäder i
framtiden ?

1,000 m

I

Detta ger goda förutsättningar att skapa en
stadsdel som prioriterar aktiva färdmedel som
gående, cykel och kollektivtrafik vilket också
bidrar till att uppnå klimat- och hållbarhetsmålen.

600 m

I.
II.
III.
IV.

Södra Årby
Jagbacken
Stora Sundby
Marielund 1:4

IV
II

Kommersiella. Verksamheter (h, k, mm)
Torg / offentliga platser

Upp till 500 nya
böstäder

II

V

kontor
Samhällsfunktioner (skolor ,mm)

Idrott

inom

Förstudiens område
V.
Läggesta station

IV‐ V

Bostäder

Gröna ytor

Viktiga detaljplaner
området:

Upp till 1,300 nya
böstäder

II

V‐ VII
III ‐ V

III

Upp till xx nya
böstäder
II‐III

V‐ VII
II

II
II

Vägar
Viktiga korsningar,
entré till området

Östra Södermanlands
järnvägen 1895 – Läggesta stn

Kulturhistoriskt mål
600 m radius, bekvämt för gående
1000 ‐ 2000 m radius, bekvämt för cyklande
Sammanställning av gällande och kommande planutvecklingar i Läggesta ( material från kommunen
och sammanställt av e.l.e arkitekter)
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Läggesta – platsanalys – Gröna och blå strukturer

Landskapsanalys

Grönstruktur

Blåstruktur

Rekommendation

Rekommendation

Rekommendation

 Dalgången öppnar sig mot norr och bildar ett portmotiv
till Mariefred.
 Att utveckla den befintliga våtmarksdammen till en
grönblå park är viktigt ur ett rekreativt hänseende. Lika
viktigt är att få till det intilliggande urbana torget med
verksamheter i bottenplanen på omkringliggande
byggnader
 Siktlinjerna under järnvägsbroar är viktiga att bibehålla
och lyfta i gestalningen.
 Skulle kunna placera ett landmärke längs
transportkorridorna
 Släntande terräng tillför utmaningar
 Fokus på strukturer som underlättar vardagslivet som
pendlare.

 Det omgivande landskapet har skog som ramar in det
aktuella området.

 Området sluttar från +17 m höjd i sydväst ned mot +8 i
nordöst mot läget för dammen.

 Nya och befintliga gator förses med trädrader.

 Gatorna behöver utformas så att de klarar av att föra
vattenmassor vid skyfall mot parken och dess
svämyta. Normalregn leds till skelettjordar i gatornas
överbyggnader för rening och fördröjning.

 I kvarteren ställs grupper med träd, i så kallade
klumpar.
 I slänter på järnvägsbacken görs ängsytor, som
klättrar upp på byggnaderna som vegetationstak.

© Voodoo Associates | Rethinking real estate
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Läggesta – stationsområde – analys & planeringsprinciper

(c) 2021 iterio

Tillgänglighet

Markanvändning & trafikgeneratorer

Fysiska barriärer (för gående /
cyklande)
Önskvärda sömlösa passager för
gående / cyklande

Tätort & offentligt rum
potential
Blandade funktioner inkl. ev.
bostäder

Viktiga siktlinjer

Utsatt zon (buller, trafik, mm.)
avsedd för verksamheter (ej
boende, ej skolor)

Barriärer
 Tomten har tydliga fysiska barriärer i form av vägar och
tågbanan som begränsar mycket av utvecklingen
Viktiga kopplingar
 Anpassning till dessa för att kunna koppla till närområden på
ett enkelt och säkert sätt blir viktiga drivkrafter i projektets
utformning.

Övriga trafikfrågor för Läggesta
Gående trafikgenerator
(pendel/buss resenärer)
Fordon trafikkällor
(bilar/fordon)

Trafikgenerator
 Läggesta station är ett viktigt trafiknav, med tåg, bussar och
park n ride verksamhet som tillför hundratals i rörelse per
dygn. Dessa flöden blir viktiga för att göra kommersiella
verksamheter i området genomförbara.
Utsatt zon och byggbart område
 Zonen på östra sidan blir mest lämpad för utveckling trots
att den bitvis har dåligt markförhållande.
.

 I dagsläget består stationsområdet huvudsakligen av
järnvägsstationen med en kiosk och kalla väntytor i
anslutning
till
plattformen,
busshållplatser
samt
parkeringsytor för bil och cykel.
 Kollektivtrafiknätet i området består av SJ Mälartågs linje
mellan
Örebro-Eskilstuna-Stockholm-Uppsala
samt
landsortsbusslinjer 303, 305, 306, 543, 642, och 841.
 Stationen har fyra hållplatslägen vilka är placerade i
anslutning till stationsbyggnaden.
 Cykelparkering finns i dagsläget tillgänglig inom området i
anslutning till stationsbyggnaden.
 Väg 223 har ett trafikflöde om cirka 2000–4000 fordon/dygn
förbi stationsområdet samt ett flöde om cirka 4000–12000
fordon/dygn norr om stationsområdet.
 (se separat
information)

PM

Trafik

2022-02-04

för

ytterligare
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Läggesta – platsanalys - utvecklingsmöjligheter

Södra Årby

St. Ängen

Jagbacken I & II
St. Sundby
Gård

Tomtsituation för bygg och utveckling
Bra tomt för att bygga
Tomt som kan byggas med åtgärder
eftersom utsatt (buller, risk, övrigt)
Dålig tomt för att bygga (träsk, risk för
översvämning, dålig stabilitet)
Dyr tomt att bygga på (berg, sten, mm. )

Lägets kommersiella attraktivitet
Bästa läget utifrån visibilitet / tillgänglighet
från biltrafik
Bästa läget utifrån gångtrafik / cykel
Mindre bra läge ur kommersiell synpunkt

Rekommendation

Rekommendation

 Utvecklingsscenarier kommer att inrikta sig på
fastighetsutveckling på den gulmarkerade zonen.
Grönmarkerad zon skulle kunna användas som park.

 Utveckling av kommersiella funktioner bör placeras i
anslutning till tågstationen där större delen av
gångtrafiken sker och kommer att ske även i
framtiden.

Byggrätter enligt gällande detaljplaner i området
Södra Årby : planreserv
1,950 hushåll
Jagbacken etapp I (Marielund m.fl 1:4): 226 hushåll (Bostäder)
Jagbacken etapp II (Mareilund 1:4 m.fl): 258 hushåll (Bostäder)
202 hushåll (planreserv
Stora Sundby Gård:
100 hushåll (planreserv)
Stora Ängen, (Marielund 1:4):
56 småhus
Uppskattade totala hushåll i Marielund : 2, 792 hushåll

© Voodoo Associates | Rethinking real estate
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Läggesta – slutsatser av analysen

Slutsatser
Stationsområdet i Läggesta är idag en av Strängnäs
viktigaste trafikknutpunkter speciellt för Mariefred och
Åkers Styckebruk. Kringliggande områden Jagbacken
och Södra Årby är redan planlagda och byggs under de
kommande åren för att välkomna upp till ca. 3000 nya
hushåll och möjligtvis flera därefter.
Utvecklingspotential av Läggesta
Det finns ett behov och även en stor potential i att
omvandla Läggesta från att bara vara ett resecentrum
och parkeringsnav till att bli en ny samlingspunkt, ett
levande offentligt rum och hjärtat i hela den växande
Marielunds stadsdel.

Bef. Resecentrum (vyn från den östra parkeringen)

Busshållplatser vid resecentrum under tågbron

Östra delen av resecentrumet

Området är stort men har en del begränsningar i form
av tågbanan som delar den i två delar och som kan
medföra viss risk, buller, mm. Föroreningar från trafik
förekommer också men å andra sidan finns det även
goda naturliga värden, plats för densifiering och en
naturlig placering i mitten av hela området.
Det finns många möjligheter att koppla samman hela
Marielund med en prioritering av aktiva och hållbara
färdmedel (gång och cykel) samt erbjuda en hälsosam
livsstil i en ny stadsdel som kompletterar och ingår i ett
större Mariefred och tillför nya konkurrensfördelar för
staden som etableringsort inom ett växande Mälardalen.
Vyn mot dammen, Södra Årby på andra sidan väg 223 och sluttningen mot Jagbacken på höger sida

Bef. Resecentrum (vyn från västra sidan)
Foto (c) 2021 Fabien Martin – e.l.e. ark.
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En framtidsvision för Marielund
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Ett levande & minnesvärt centrum för hela Marielund

Vision för Marielund
En ny snabbexpanderande stadsdel av Mariefred
Strängnäs och Mariefred växer då flera flyttar hit i
samband med att Storstockholm och Märlardalen växer.
Läggesta är Mariefreds trafiknav och i området kring
stationen byggs redan kvarter som Jagbacken, Södra
Årby och Stora Sundby. Läggesta är den naturlig platsen
för att planera centrumfunktioner för den nya stadsdelen.
Sammanhängande
MÅHL stråket

stadsdel

sammankopplat

till

Denna vision presenterar hur Läggesta kan utvecklas
med målet att skapa en unik och väl integrerad stadsdel i
Marielund som också bättre binder ihop hela MÅHL
(Mariefred - Åkers Styckebruk – Hedlandet – Läggesta)
stråket. Läggesta kan också med fördel utvecklas så att
det fungerar som ett centrum för hela Marielundområdet
(inkl. Södra Årby, Jagbacken och Stora Sundby).
Ambitionen är att skapa en unik stadsdel som gestaltas
utifrån ett livsstilsideal som är urbant men nära till
naturen, inkluderande, ekologiskt och socialt hållbart.
Områdets centrum kan komma att erbjuda:
 En attraktiv offentlig miljö som blandar ett levande
stadstorg med en naturpark med vatten och fågelliv,
 Ett levande kvartersliv med närhandel, restaurangliv,
events och sammankomster och lätthet att umgås,
 En plats som erbjuder en unik karaktär genom sin
hållbara arkitektur och en skala som passar väl in i
Mariefreds kulturarv.

Omvandla Läggesta till en
attraktiv stadsdel

 Närhet till naturen
 Alla bekvämligheter av staden som
kollektivtrafik, butiker, bra offentligt
rum, restauranger, parker,
samhälls-service, kultur, lokaler för
föreningsliv, arbetsplatser, mm.
 Atmosfären av en trevlig småstad
 Prisvärda och attraktiva boenden
 Spännande och tryggt kvartersliv
 Nära att ta sig till andra städer som
Södertälje, Eskilstuna, Stockholm

Bygga en ny stadsdel som
sammankopplar hela MÅHLs stråket

Skapa en exemplarisk klimatsmart
och hållbar stadsdel

 Skapa en sammanhängande stadsmiljö
intill resecentrumet som blir en naturlig
samlingspunkt för hela stadsdelen.

 Förespråka identitetsskapande.
träarkitektur & hållbart byggandet

 Utveckla ett väl gestaltat, flexibelt och
tryggt offentligt rum som är inbjudande
för alla.

 Prioritet till hållbara färdmedel
 Närodlat, hälsosam livsstil
 Stark närvaro av naturen

 Bra tillgänglighet ska medföra att
människor och företag har goda
förutsättningar att utvecklas och bli
framgångsrika i Marielund.

 Socialt hållbart med prisvärt
boende för olika grupper och flera
och varierande arbetstillfällen i
närheten

 Samla verksamheter som genererar
arbetstillfällen för människor med olika
utbildningsnivåer. Likväl inom det
privata näringslivet som inom konst,
kultur och samhällstjänster.

 Användning av byggnadsutformning för att förbättra den
lokala ljudmiljön

Strängnäs Läggesta | Voodoo Associates
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Marielunds story

Marielunds story
Visionen för Marielundsområdet 2030 lyfter fram möjligheterna att det kan
bli så mycket mer än ett regionalt resecentrum. Marielund kan bli en ny
spännande och hållbar stadsdel som kan komma att ingå i Mariefreds
urbana landskap när staden växer mot Marielund.

Kangasala Lifestyle Hub (Muuan Ark – Voodoo)

– Framtidsvisionen som ligger till grund för förstudiens utformning –

Vi ser det framtida Läggesta som en by, inte bokstavligen, men som en plats som
inbjuder människor till att träffas i, leka i, shoppa i och jobba i och för att förhoppningsvis
lära känna varandra i.
Marielund blir, på sikt, en helt ny stadsdel med upp till 5000 invånare, med skolor,
restauranger, idrottsklubbar, affärer och parker som växer fram omkring stationen och i
närhet till naturen.
Det nya torget med affärer, saluhall, ev. hotell och bostäder och evenemangsplats för
sammankonster kommer att bli den naturliga möteplatsen för alla som bor, arbetar eller
vistas i området och förhoppningsvis stadsdelens stolthet.
Vyn över parken och torget

Marielund är tänkt som en plats man kommer för dess träarkitektur och dess hållbara
utformning och som dessutom kan erbjuda ett levnadsätt som bidrar till minskade
utsläpp, främjar till att leva hälsosamt och aktivt med ett rikt kvartersliv.
Så kan Marielund se ut 2030 !
Strängnäs Läggesta | Voodoo Associates
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Marielund 2030 – Inspiration & mål
ETT TRIVSAMT OCH LEVANDE STADSRUM
SOM FRÄMJAR MÖTEN MELLAN MÄNNISKOR

KREATIV QUARTIER POTSDAM
Potsdam / Brandenburg, Michels Architektur burö, Koln

EN EKOLOGISK OCH SOCIALT HÅLLBAR LIVSSTIL
OCH STADSDEL

EN UNIK PLATSIDENTITET MED
TILLHÖRIGHET I MARIEFREDS KULTURARV

Kerava – Bo2024 – Träarkitektur boende tävling
(EG Ark – Voodoo)

Utformning av ett levande & tryggt offentligt rum

En strategi för att uppnå en hållbar utveckling av Marielund

En unik platsidentitet som framgångsnyckel

 Utformad för att inbjuda till delaktighet och främja
kontakt/möten mellan människor

 Prioritering av träarkitektur, tät stadsmiljö, hållbara färdmedel
och kollektivtrafik samt en satsning på återvinning och
delningsekonomi.

 Målet är att skapa en ny plats av egen karaktär och
identitet som en ny del av Mariefred och Strängnäs.

 Skapa en hierarki av stora och små platser av olika
karaktär som inbjuder till att vistas i , att arbeta ute i, till
rekreation eller lek och med möjlighet att njuta av det som
ett stadsliv kan erbjuda.

 Lägga vikt på att skapa en trygg plats med god belysning, raka
siktlinjer och utan otrygga baksidor. Säkra tryggheten genom
att också tillföra nattlig befolkning som bidrar till rörelse under
hela dygnet i centrumet.

 Utveckla förutsättningar för att skapa ett komplett &
varierande utbud av fritids-, nöjes- och kulturaktiviteter vid
centrumet samt levande bottenvåningar längs offentliga
stråk.

 Erbjuda varierande och prisvärda boendeformer som ökar
möjligheter för en mutligenerationell blandning av befolkningen
i stadsdelen.

 En klar prioritering av en stor bilfri miljö och förspråkande
av 15-min stadsbyggnadsprinciper.

 Skapa en trivsam miljö för nyetablerigar av såväl nya
innovativa företag som lokala tjänsteföretag och även icke
vinstdrivande verksamheter.

 En gestalning av en plats präglad av en unik träarkitektur
som både bidrar till att skapa en unik platsidentitet och till
att vara klimatsmart.
 Human skala - småskalighet av mindre och medel-stora
byggnader på mellan 2 – 6 vån med möjlighet till enstaka
landmärkesbyggnader, möjligtvis mellan spåren och E20,
som skulle kunna resa sig till 6-8 våningar.
 Ett välgestaltat offentligt rum och sammanvävd stadsmiljö som sammankopplas med naturen.

Strängnäs Läggesta | Voodoo Associates
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Marielund – en ny stadsdel som tar form
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Marielund – principer för destinationsutveckling

A

Mötesplats

B

Gröna områden

C

Bullerexponerade områden

D

Möjlig plats för framtida
signalbyggnad

E

Övr. Kommersiell utveckling (utanför
projektet)

B

E

A

Bilfri zon

D

E

C

Bullerexponerat
område

B
Museijärnväg

Optimal markanvändning av Läggesta

Utvecklingsförslag

Viktiga riskavstånd som medför begränsningar

Utifrån slutsatserna från analysen får vi den uppfattningen att de
olika delarna av Läggesta området kan och bör användas för
olika ändamål:

Utifrån dessa konstateranden föreslår vi följande plats- och
fastighetsutvecklingsstrategi:

En del begränsningar belastar tomten och måste tas hänsyn till när
vi planerar området lyft i ett prel. risk PM.

 De bästa byggbara lägena finns på plattare delar av de båda
sidorna av tågbanan, vid norr.
 Vid dammen är marken delvis dålig för byggnation och kan
huvudsakligen användas som park.
 Västra sidan är mycket exponerad för buller samt olika risker
och därför mer lämpad för funktioner som parkeringshus,
drivmedelstation, ev. kontor och övriga verksamheter.

A. Skapa en trivsam & välbesökt mötesplats– i anslutning till
resecentrumet, levande torg, handel, bostäder, mm.
B. Knyta ihop de befintliga gröna korridorerna genom
Läggesta och även mot den gamla tågbanan.
C. Använd sidan mot 223/motorvägen för mindre känsliga
verksamheter som parkeringshus, övr. verksamheter,
D. Möjlighet till placering av landmärke / signalbyggnad

Avstånd från järnvägen
Det preliminära risk PM:et lyfte huvudsakligen fram riskkällor som
härstammar från farlig godstransport och urspårning. Följande
avstånd från närmaste spårmitt bör beaktas:
 70 m till boende / 25-30 m (Trafikverket rekommenderar 30 m)
för övriga verksamheter
 Riskreducerande åtgärder för p-hus, resecentrum, mm.
Avstånd från drivmedelsstationen bör vara 20-25 m
Avstånd från motorvägen anses inte vara ett problem
© Voodoo Associates | Rethinking real estate
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Marielunds stadsdelscentrum – förslag till funktionellt program
Att uppnå en ekonomiskt hållbar kritisk massa
Programarbete och funktionell densifiering
Bakgrundsanalyser som t.ex. HUIs rapport om
marknadsmöjligheter avseende livsmedelsbutik
pekar på en viss baserfterfrågan gällande närhandel
och basvaror för det växande kvarteret. Till detta kan
man lägga till en stadig ström av resenärer till o. från
tåg och bussar.
Det är en känslig balansgång att bygga en
framgångsrik ny stadsdel. Har man ett för litet utbud
får platsen dåligt rykte som kan skada
tillväxtmöjligheterna men å andra sidan, om man
överetablerar för tidigt blir det tomma lokaler vilket
också kan orsaka dålig image. Det är därför viktigt
att bygga utbudet utifrån basefterfrågan och skapa
utrymme för att kunna växa gradvis med
kompletterande etableringar allteftersom.
I fallet Läggesta/Marielund har man redan en god
utveckling och inflyttning av ny befolkning i
närområdet, främst i Jagbacken och snart även i
Södra Årby. Detta tillför en basefterfrågan för
närhandel och dagliga behov av varor, tjänster och
även restauranger och nöjeskonsumption.
Programbas som visas här baseras på resonemang
kring detta och blir utgångspunkt för våra
utvecklingsscenarier. En fördjupad validering och
prognosicerande av efterfrågan och dess tillväxt i
tiden bör ingå i nästa steg av utvecklingsarbetet.

Programdiagrammet på denna sida ger en
grafisk bild av ett möjligt programutbud för
Läggesta området som vi använde som
arbetshypotes
för
framtagning
av
huvudsscenariet för platsutvecklingen.
Resecentrum som största trafikgenerator
Resecentrumet utgör den största källan till flöde
av resenärer från pendel, bussar och park n ride
verksamhet. Kring detta är det naturligt att
klustra de flesta funktioner som kan få fördelar
av trafiktflödena.

Läggesta

Läggesta torg – stadsdelens själ
Efterfrågan för daglig och nära handel och
tjänster finns i en ny stadsdel. Det är naturligt
och viktigt att klustra dessa centrumfunktioner
kring torget och resecentrumet för att nå en bra
kritisk massa och goda synergier som också
kommer att tillföra stadsliv vid torget.
Övriga etableringar
Destinationseffekt tillsammans med fortsatt
befolkningstillsväxt kommer sedan att kunna
locka
flera
etableringar
inom
handel,
arbetsplatser, kulturella / nöjesaktiviteter, mm.

1

2

3

Basutbud kopplat till
resande

Efterfrågade funktioner av
en växande stadsdel

Fortsatt destinationstillväxt av området

 Resecentrumfunktion med
bussterminal
 Utomhus bilparkering
 Ev. inomhus bilparkering
 Inomhus och utomhus
cykelparkring
 Kiosk

 Livsmedelsbutik (8001200 kvm)
 Övr Närhandel (apotek,
 Samhällstjänster : gym,
tandvård, optiker,
logoped, mm. (ca. 600
kvm) )
 Restauranger och kaféer
 Nya boendeprodukter
 Några arbetsplatser, mm.

 Ev. hotell och
besöknäringsetableringar
 Utökat utbud av
verksamhetslokaler, mm.
 Nya handels- och
samhällsnyttiga koncept
(återvinningsgalleria,
mm.)
 Inomhus parkeringhus /
garage

Strängnäs Läggesta | Voodoo Associates
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Huvudscenario - illustrationsplan

Marielund – platsutveckling – illustrationsplan
Urbant torg möter naturpark
Ladskapsgestaltningen av Läggesta bygger på en
spänning mellan bebyggelsen och det undulerande
landskapet med skog som kulminerar på den
nordöstra sidan av järnvägen där ett urbant torg möter
en grönblå naturpark. Hela denna stadsdel lutar
naturligt mot naturparkens centrala damm. På så vis
vävs stad och land samman.
Det nya stationsområdet får ett omslutande allémotiv
som ramar in och tar ned skalan. Stadsträden bidrar
med ekosystemtjänster som att skydda för vindar, rent
dagvatten och ge trivsamma upplevelser vid vistelse i
utemiljön. Bebyggelsen ramas in av högre partier i
landskapet som är klätt med uppvuxna träd.
Helt centralt i planen är järnvägsbroarna som delar
området i varsin hälft. Därför är bibehållandet av
siktlinjerna genom undergångarna under spåren viktigt
att hålla fast vid. Siktlinjerna hålls inte bara fria utan
förstärks också genom utformningen av gaturummen
och omgivande fasadutformningar med skärmtak och
trädplanteringar som ramar in.
Området sammanlänkas via gångvägar i alla
riktningar. Cykelvägen mellan Mariefred och Åkers
Styckebruk förlängs in mot järnvägsstationen. Mot
Jagbacken görs ett stråk med trapplopp. Större
parkeringsytor för cykel placeras på ömse sidor av
järnvägen för att fånga upp resenärer som kommer
från olika håll. Inomhusparkering för cykel finns också
i anslutning till entréerna till perrongerna.
(c) 2022 – Urbio.
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Marielund – viktiga komponenter – huvudalternativ
I denna sektion presenteras de olika delarna och
komponenter som ingår i förslaget. En förstudie är en
tidig och möjlig visionsbild och ett utformningsförslag,
men den är bara ett första steg i en kommande
fördjupningsprocess som sedan kommer att leda till ett
planförslag och en detaljplan.

10
B

6
3

De föreslagna placeringarna av dess olika komponenter
presenteras här:

4
2

A
5

Platser & offentliga rum
A.
B.
C.
D.
E.

Torget
Parken
Tågbanan och plattform
Skogsparti
Station för museijärnväg

Byggnader
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Resecentrumet, resande och trafik i Lägggesta
Livsmedelsaffär och handelsbyggnad med kontor
Återvinningsgalleria/samhällstjänster
Saluhall och kulturhub
Boende
Hotell eller boende
Parkeringshus
Arbetsplatser, verksamheter och nyetableringar
Drivmedelsstation
Park Kafé

C
1
7
8A

1
9

8B

8C

D

8D
8D

E
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Marielund – gröna & blå värden – centrala delen
Läggesta Torg
Torget definieras av omgivande byggnader som möter torgplatsen med
levande bottenplan i möjligaste mån. Byggnader väster och norr om torget
har med fördel kafé- och/eller restaurangverksamhet som kan spilla ut med
uteserveringar vid de närmast fasader i bra lägen. I den östra delen finns det
plats för foodtrucks. De nordvästliga delarna av torget hålls fria från element
för att möjliggöra evenemang som marknader och festligheter. I sydöst
placeras en rundel med vattensprut ur marken för vattenlekar och svalka
under de varmare perioderna på året. På vintern är vattnet avstängt och
fungerar som vanligt torg.
Tre rundlar med små träddungar omgivna av runda sittbänkar skapar
mötesplatser i lövskugga. Träden här planteras med större dimensioner från
början för att bidra med ekosystemtjänster från start. I entréytorna till torget
finns ordnade cykelparkeringar under gallerier av träd. Torget ljussätts på ett
både trygghetsskapande och effektfullt sätt för att liva upp den mörkare
perioden på året
Läggesta naturpark
Naturparken präglas av en större gräsmatta, en spegeldamm och mer
uppvuxen vegetation i kantzonerna av parken. Dammen ska både ge fina
upplevelsevärden, ekologiska värden samt fördröja och rena dagvatten från
högre belägna delar av omgivningen i syd och i öst. Större delen av parken
görs översvämningsbar i händelse av skyfall. Dammen är utformad både för
att ge rekreativa värden men också som dagvattenanläggning, bara med
högre skötselinsatser. Promenadvägar i stenmjöl kopplar samman Läggesta
stationsområde med omgivningarna i nordöst. I den nordöstra änden av
parken finns en matkiosk med uteservering i bästa kvällssolsläge. Matkiosken
nås också från vägen upp mot Jagbacken så att bilar enkelt kan stanna till
och hämta mat.
Vegetationen i parken präglas av fuktighetsgradienten, med våtmarkshabitat i
strandzonen och mer torra brynhabitat i parkens perimeter.
Växtkompositionerna i parken understödjer både nektar- och pollensökande
insekter så väl som bärletande fågelarter. Befintliga träd förses med fågeloch fladdermusholkar.

(c) 2022 – Urbio.
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Marielund – platsutveckling – översiktsbild
Vy över projektet nordvästra del

Illustrativt konstnärsperspektiv

© Voodoo Associates | Rethinking real estate
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Marielund – platsutveckling – torget & det offentliga rummet
Platsutveckling

Platsens karaktär och varumärke

Att skapa ett levande stadsrum kräver mer än en
sammanställning av viktiga funktioner och en vältänkt
utformning av byggnader, även om dessa är viktiga
byggstenar. Ett stort fokus ska läggas på hur man
skapar mötesplatser, möjligheter till stadsliv, animation
och både planerad och spontan sammankomst, en
känsla av trygghet och välkomnande.

Läget gör det möjligt att utveckla Läggesta till en
speciell, välbesökt och trivsam plats både för Marielund
och för hela MÅHL stråket.

Marielund torg - koncept
Torget och parken är utformade för att utgöra ett stort
offentligt rum som erbjuder både stadskvaliteter och en
naturnära upplevelse för alla i området.

Daglig användning och relevans

Trafik och fordon koncentreras kring resecentrumet och
till den västra sidan för att möjliggöra en huvudsaklig
bilfri zon vid torget och parken där gående, sittande och
aktiva färdmedel prioriteras.

Torget som urban gestalt möjliggör att samla de flesta
funktioner i närheten av varandra villket ger bättre
synergier mellan olika utbud, ökar dess relevans och
medför att människor besöker platsen vilket tillför en
kritisk massa att bygga vidare på.

Levande stadsrum

Att bygga en destination

Alla
nyckelfunktioner
som
livsmedelsbutik,
resecentrum, bostadshus, eventuella kompletterande
verksamheter som byggnad för samhällstjänster,
destinationsbyggnad och hotell, mm. skulle alla erbjuda
bottenvåningar som är öppna mot torget.

Utöver basfunktioner behöver platsen tillkommande
verksamheter för att göra den unik. Det är svårt att
förutspå exakt vilka dessa kan vara men ett arbete för
att skapa och attrahera ytterligare verksamheter som
arbetsplatser, samhällskoncept, lärmiljöer, konst och
kultur, mm. blir viktigt för att skapa en destination som
väl kompletterar Mariefred.

Torgets utformning skapar olika zoner som gör det
möjligt att hålla stora planerade sammankomster som
events eller marknadsdagar, festivaler och mer tillfälliga
arrangemang.

3

En första byggsten är att skapa ett utbud av
centrumfunktioner som täcker invånares dagliga behov
av handel, tjänster, transport samt nöjen och
upplevelser. Det här bidrar till att göra platsen trygg och
till en plats alla vill engagera sig i och kan känna
tillhörighet med.

Platsidentitet
för
Läggesta
träder
platsutformningen och innehållet.

2

fram

från

B

A
4

1
C

Platsidentitet och varumärke

6

1

5

Marielunds torget
A. Torget
B. Parken
C. Tågbanan och plattform
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Resecentrumet, resande och trafik i Lägggesta
Livsmedelsaffär och handelsbyggnad med kontor
Återvinningsgalleria/samhällstjänster
Saluhall och kulturhub/destinationsbyggnad
Bostäder med parkering
Hotell eller boende
© Voodoo Associates | Rethinking real estate
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Marielund – platsutveckling – Torget och Parken

Vy över torget och parken

Marielund – platsutveckling – tilltänkta viktiga komponenter

Förslag för ett nytt uppvärmt resecentrum

Handel & tjänster vid torget

Handel

Boendekoncept vid Marielund

Parkeringslösningar

Hotell
Ev. parkeingshus

Resecentrum
ST/SJ

Kiosk /
livs

cykelförråd

Livsmedelsaffär
Kafé / Terrass
servering

Handel

kontor
Torg

Handel
Ev. bensinmack
och el‐laddning

Resecentrum

Handel

Relevanta Boendekoncept vid Läggesta

Parkeringslösningar

Resecentrumet är en av de viktigaste ankarna i
projektet då stationen är huvudresemålet i
området.

Ett växande Marielund tillför ett bra underlag för
centrumfunktioner som handel och tjänster vid
Läggesta. Uppskattningsvis en 1200 kvm
livsmedelsaffär med övriga relaterade utbud
(apotek, bageri, saluthall, restauranger, kaféer,
mm. ) kan tänkas runt torget .

Bostadsbyggandet vid Läggesta station
begränsas av riskavstånd från tågbanan,
utsatthet för buller, osv., men det finns
ändå möjlighet att erbjuda boendekoncept
som kompletterar utbudet i Marielund.

Tillförandet av bra parkeringslösningar är
viktigt för intermodalitet till pendeltåg men
också för en lyckad utveckling av stadsdelen.

Utvecklingsstrategi för resecentrumet
Förslaget är att bygga ett uppvärmt resecentrum
på den östra sidan för att tillföra en bekvämare
upplevelse, erbjuda ett större tjänsteutbud som
handel,
coworking
och
övr.
tjänster.
Resecentrumet är tänkt att knyta kommersiella
funktioner till torget, samt att kunna nås från
Jagbacken.
Möjlighet att knyta ihop båda delarna internt
genom tunnel eller inomhusgång måste studeras
vidare.

Hotell och samhällsnyttiga handelskoncept
Ett hotell eller en korttids boendeform skulle
kunna placeras vid torget. Övriga koncept som en
återvinningsgalleria, kulturcenter, ungdomscenter
eller annat skulle kunna komplettera utbudet.
Ett mer omfattande programarbete måste göras.

Förslaget är att satsa på mer urbana
boenden, mindre lägenheter som riktar sig
mot yngre, ensamstående, äldre par, osv.
och har en mer direkt koppling till
centrumfunktioner,
kollektivtransport,
stadsliv och naturen.

Olika alternativ har studerats, bl.a. att ha ett
större
parkeringshus
från
början,
markparkering med ett däck, osv, för en
kapacitet som pendlar mellan 250 – 450 p.p.
Kostnaderna blir betydande i den större
versionen. En utförlig uppskattning av
parkeringsbehovet, i tiden, måste göras för
att kunna hitta bästa lösningen.

Bostäder intill torget ökar tryggheten i
stadslivet samt bidrar positivt till projektets
finansiering.

Korttidsmarkparkering har planerats vid norra
delen
av
torget,
i
anslutning
till
livsmedelsaffären och hotellet.

Strängnäs Läggesta | Voodoo Associates
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Marielund – platsutveckling – övriga möjliga etableringar

Arbetsplatser / kontor

Drivmedelsstation & el-laddning

Speciell tillverkning / verksamheter

Övriga kommersiella verksamheter

Arbetsplatser & verksamheter

Drivmedelsstation

Nya etableringar

Speciell handel

Arbetsplatser och verksamheters nyetablering
i Läggesta / Marielund blir viktiga för att
införliva platsen dagtid. Med utveckling av
utbudet och centrumet kring Läggesta blir
attraktiviteten för att arbeta i Lägggesta också
bra.
Möjligheter finns :

En drivmedelsstation kan planeras på västra
sidan:

Området på västra sidan skulle kunna bli en
attraktiv plats för etablering av någon form av
speciell tillverkning eller näringslivskoncept
som:

Småskaliga
handelskoncept
och
verksamheter skulle kunna etableras nära
torget och destinationsbyggnaden.

 Vid resecentrumet på vån 2-3 samt ovanpå
livsmedelsaffären vid torget
 Vid västra sidan nära intill resecentrumet
eller bredvid parkeringshuset
 I ett senare skede, söder om resecentrumet längs väg 223

 Det finns ett riskavstånd av ca 25 m att
beakta till de närmaste byggnaderna
 Olika lokaliseringar kan tänkas. Vi
illustrerar en placering vid korsningen
mellan resecentrumsvägen och väg 223, i
anslutning till infarten vid parkeringshuset.
 En viss snabbladdningsangöring skulle
planeras där.
El-laddning
 Det är tänkt att el-laddningsmöjligheter bör
finnas vid utomhusparkeringar, drivmedelsstationen och inomhus i pakeringshuset

 Lätttillverkning / producerande verksamhet med låg miljöpåverkan, mm.
 FoU verksamhet, kunskapscenter, mm.
 Nya koncept som härstammar från
”kända”
lokala
produkter
t.ex
mikrobryggeri, distilleri, urban farming,
glaskonst, osv. som även skulle kunna
vara ett blivande besöksmål som skulle
passa in väl i Mariefred och i närhet till
ångtåget, mm.

Större verksamheter som är mer
bilberoende skulle kunna lokaliseras på
västra sidan med bilparkeringsmöjligheter
 Format handel, typ trädgårdscenter,
plantskola, mm.
 Självmagasinering, mm.
 Bilprovning, mm.
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Marielund – trafikförslag vid Läggesta
Föreslagna lösningar och konsekvenser
Gångtrafik

Cykeltrafik

Gångvägnätet
genom
Läggesta
stationsområde planeras att utformas på ett
sådant sätt att gångtrafik prioriteras och att
området
upplevs
som
gent,
sammanhängande,
trafiksäkert
och
orienterbart.

Likt gångvägnätet planeras cykelvägnätet
genom stationsområdet att utformas på ett
sådant sätt att det upplevs som gent,
sammanhängande,
trafiksäkert
och
orienterbart för områdets cyklister.

 Det huvudsakliga gångvägnätet genom
stationsområdet går längs områdets
lokalgata, och kopplar samman till det
omkringliggande befintliga gångvägnätet
vid respektive infart.
 Kring torget skapas en ny gata, vilken
utformas
som
gångfartsområde.
I
områdets nordvästra del skapas en park,
genom vilken parkstråk går.
 I den framtida planeringen är det viktigt att
säkra passager skapas över väg 223 till
det planerade området Södra Årby, vilken
föreslås
utformas
som
en
hastighetssäkrad övergång i plan. Till
området Jagbacken föreslås koppling från
gångoch
cykelvägnätet
genom
stationsområdet till närliggande lokalgata i
Jagbacken att gå via det planerade
resecentrumet.
 Kompletterande
koppling
för
gångtrafikanter görs tillgänglig mellan den
norra
stationsbyggnaden
och
bostadshusen,vilken utformas med trappor
på grund av de rådande höjdskillnaderna.

 Det huvudsakliga cykelvägnätet går likt
gångvägnätet längs lokalgatan genom
området.
 Planen är att en separat cykelbana går
längs lokalgatans ena sida och kopplar
samman till det omkringliggande befintliga
cykelvägnätet vid båda infarterna. Under
spåret sker cykling i blandtrafik på grund
av gatans begränsade bredd. Cykling kan
även ske via gångfartsområdet samt
parkvägar.
Kollektiv trafik (se karta nästa sida)
 Läggesta stationsområde utformas med
sex hållplatslägen för befintliga och
möjliga kommande busslinjer, samt en
reglerplats.
 Då bussar i nuläget har svårigheter att
köra ut på väg 223 vid områdets norra
infart måste kapacitet och vänstersväng
säkras i framtida planering av området.

(c) 2021 iterio
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Marielund – trafikförslag vid Läggesta
Föreslagna lösningar och konsekvenser (forts.)
Biltrafik

Parkering

Läggesta stationsområde angörs via två
infarter från väg 223 på respektive sida om
spåret. I syfte att minimera den allmänna
trafiken placeras parkering direkt invid
vardera infarter. Även drivmedelsstationen
placeras direkt vid södra infarten, intill
planerat parkeringshus. Trafik tillåts endast
att köra på lokalgatan från den norra infaren,
för att nå gångfartsområdet.

Cykelparkering

 Infart från väg 223 på den sydvästra sidan
av spåret har rätats för att förenkla trafik
och skapa bättre användning av
parkeringsytor.
 Gångfartsområdet görs enkelriktat och
användas endast av motorfordonstrafik för
att nå målpunkter längs gatan.
 Samtliga byggnader söder om järnvägen,
inklusive parkeringshus, bensinstation och
kontorsbyggnader, angörs via bussinfarten
från väg 223.

För att uppmuntra till cykling för de som
pendlar till och från stationsbyggnaden är det
viktigt att cykelparkeringar i området är trygga
och attraktiva, i enighet med kommunens
trafikstrategi.
Cykelparkering i Läggesta stationsområde
planeras främst att finnas tillgänglig genom
inbyggt cykelgarage i det nya resecentrumet,
vilket säkerställer säker och väderskyddad
parkering. Två större utomhusparkeringar för
cykel planeras även att anläggas på
respektive sida om järnvägen. All cykelparkering bör möjliggöra för fastlåsning i
ramen. Kompletterande cykelparkering bör
anläggas i nära anslutning till andra
målpunkter inom området.
Bilparkering
Då
Läggesta
stationsområde
utgör
pendlingsknutpunkt
för
ett
större
upptagningsområde är det viktigt att
bilparkering finns tillgänglig inom området.
Parkering föreslås främst att lösas genom att
bygga ett parkeringshus om fyra våningar vid
områdets södra infart. P-huset föreslås
kompletteras med p-ledningssystem för att
minska söktrafik.

Vidare
planeras
en
kompletterande
parkeringsyta vid områdets norra infart för
angöring till målpunkter inom området, såsom
livsmedelsbutik och hotell.
Bostäder och kontorsbyggnader föreslås att
utformas med egna parkeringslösningar i
anslutning till eller inom respektive byggnad

Logistik
Logistiken till livsmedelsaffär, övrig handel
och ev. hotell, mm. planeras att lösas från
lastplatser mot gatan eller genom ingång via
gångfartgatan/parkeringsområdet i de fall
logistikbehovet bedöms vara måttligt.

(c) 2021 iterio
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Marielund – den sociala dimensionen i stadsrummet
Ett stasdelscentrum som det vi vill åstadkomma i Läggesta måste erbjuda ett välgestaltat offentligt rum som på ett positivt sätt stödjer möten mellan människor och skapar en trivsam destination som
är levande dit invånare och besökare vill komma. Även i ett tidigt planeringsskede som i detta fall lade vi stort fokus på följande aspekter :

–1–
Att skapa en så stor bilfri zon som
möjligt
 Hålla torget och parken som ett stort
gång- och cykelområde med
gångfartgatan.
 Säker miljö och lekplatser för barn
kommer att byggas i närheten

–2–
Att skapa en levande destination som
främjar möten och spontata aktiviteter
 Stora ytor för stora sammankomster eller
planerade aktiviteter (utomhusmarknader,
mm.) .
 Satsa på att göra alla bottenvåningar öppna
och offentliga.
 Främja aktiviteter som drar folk dygnet runt
– arbetsplatser, boende, socialt umgänge,
handel, events, mm.

–3–
Allsäsongsanvändning, även vintertid
 Arkader som skyddar och kan användas
som uppvärmda terrasser och möjlighet
att använda torget till vinterfestivaler.
 Parken en stor aktivitetszon året runt,
mm..

–4–
Trygg och säker plats och offentlig rum
 Bemannade verksamheter
(resecentrum, drivmedelsstation,
restauranger, mm) samt boende i
närheten av torget bidrar till en höjning
av trygghetskänslan i området.
 Bra belysning, öppna ytor som är lätt att
orientera sig i, raka siktlinjer, inga
otrygga ”baksidor”, osv.
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Marielund – Läggesta - utvecklingsstrategi

–1–

–2–

–3–

–4–

Bygga ett nytt resecentrum och lösa
parkeringproblematiken för de första åren

Skapa ett attraktivt stadsrum och torg
mellan resecentrumet & övriga funktioner

Fullfölja torget för att skapa ett komplett
stadsrum

Lyfta destinationen för att attrahera
ytterligare nyetableringar i området

 En av de viktigaste målen att börja med
skulle kunna vara att bygga ett större, mer
komplett och uppvärmt resecentrum som
kan erbjuda ökat utbud, mer trygghet och
bekvämlighet.
 En annat viktigt mål att uppnå tidigt i
projektet är att frigöra markyta för
utvecklingen av torget och centrumfunktioner
på östra sidan.
 Detta skulle göras genom att skapa en mer
omfattande parkeringslösning på den västra
sidan, t.ex ett parkeringshus eller markparkering med mindre däck, osv.

 Utvecklingen skulle kunna fortsätta med
försäljning av byggrätter för en mindre
handelsplats med livsmedelsaffärer, övrig
daglig handel och tjänster runt om torget.
Bottenvåningar ska vara levande och
flexibla för att tillföra stadsliv vid torget.

 Förtätning av stadsvävnad runt torget och
resecentrumet genom fortsatt etablering
av olika kundorienterade verksamheter
vid torget som hotell, nya mat- och
upplevelse-koncept som livsstilhub eller
samhällstjänster t.ex. en Retunainspirerad kreativ återvinnings-hub, mm.

 Byggrätter för bostäder vid Jagbacken
skulle bidra till att gestalta torget och
stadsrummet.
 Torget och parken ska byggas och ska
vara välgestaltade och erbjuda plats för
olika sammankomster och användning.

 Satsa på en året runt animation av det
offentliga rummet med events, festivaler,
marknader, osv. som gör att Läggesta
betraktas som den centrala destinationen
i Marielund.

 Som etablerad trafiknod som nås enkelt av
närliggande städer och med en unik och
spännande stadsmiljö, kommer Läggesta
Marielund att kunna vara en attraktiv plats
för nyetableringar av kunskapsinriktade
verksamheter (lärmiljöer, innovativa bolag,
speciella tillverkare av unika produkter,
mm.).
 Övriga vanliga kommersiella verksamheter
som självmagasinering, kontor, backoffice
verksamheter, mm. skulle kunna
komplettera etableringarna.
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Parkering C2

Utvecklingsscenarier – fasindelningsförslag
Fas 1 A & 1B – Resecentrum & handelsplatsen

Fas 2 – Det stora parkeringshuset

Hotell eller
bostäder

Parkering C1

Parkering C1

Faser 3 – 4 – 5 Destinationsskapandet

Destinations‐
byggnad

Parkering C2

Parkering C2

torg
torg

torg

bostadshus

Parkeringhus AA
Parkering A
Parkering D
Parkering B

Parkering B

Fas 1 A – Bygga nytt resecentrum






Utvidga resecentrumet / behåll kiosken tills den
kan flyttas in i resecentrumet
Räta ut vägen (permanent) mot väg 223
Behåll och utvidga parkering A (temporärt)
Skapa parkering B (temporärt)
Behåll & utvidga parkering C2 (Temporärt)

Fas 1 B –Handelsplats Läggesta



Skapa parkering C1 (permanent) längs väg 223
Bygga livsmedelsbutik & mindre del av torget
(permanent)

Campus

Fas 2 – Bostäder och det stora parkeringshuset







Bygga 2 – 4 vån stort parkeringshus AA (permanent) +
utomhusparkering D (eller övrig markparkering*)
Sälj byggrätter för bostäder på östra sidan (Jagbacken)
Behåll parkering B (temporärt) under byggtiden
Behåll del av parkering C2 (temporärt)
Drivmedelsstation kan byggas nästintill parkeringhuset.
Bygg huvuddelen av parken, cykelbanor, mm.

(*Alternativ: eftersom ett större parkeringshus i ett tidigt skede
skulle vara en stor belastning för projektets ekonomi och att det
exakta behovet av parkeringar är idag okänt, skulle ett
alternativ kunna vara att använda utomhus parkeringslösningar
under de första 5 – 10 åren, tills att efterfrågan för kontor /
verksamheter har kommit i kapp.)

Faser 3 – 4 – 5 Destinationsskapandet
Fas 3

Bygga torget & parken färdigt – riv parkering C2

Byggrätter för hotell, mm.

Etablera övriga verksamheter / sälja byggrätter
till destinationsbyggnad / övrig handel /
restauranger, mm

Slutför landskap och övrig delar av det offtentliga
rummet

Utveckla verksamheter på parkeringshustak
Fas 4 +

Utveckla företagspark vid södra delen

Strängnäs Läggesta | Voodoo Associates

33

Vy över projektet över torget mot Jagbacken

Vy av resecentrumet, torget och
bostadshus mot Jagbacken

Illustrativt konstnärsperspektiv

© Voodoo Associates | Rethinking real estate
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Vy av resecentrumet från torget
© Voodoo Associates | Rethinking real estate
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Utvecklingsscenarier – Marielund - Läggesta - exploateringsytor
Huvudsscenario (alt.1)

Alternativt scenario (alt 3)

Huvudscenariot är det som presenteras i plan och visionsbilder. I
detta tidiga skede av projektutvecklingen är ytorna endast grova tal
baserade på program och planer och kommer att behövas förfinas i
samband med att projektets koncept utvecklas mer i detalj. I detta
scenario har ett parkeringshus för 430 – 450 p.p. planerats.

Detta scenario presenteras för att marginellt öka exploateringsgraden i projektet, bl. a. med att ersätta hotell med bostäder och att
skapa flera kontors/verksamhets utvecklingsmöjligheter, utan att
överexploatera området.

10
6
3

I det här scenariot minskar också parkeringshuset till 3 vån och ca
330 pp,

I ekonomidelen används dessa areal för värderingskalkyl, mm.

4

2
Alternativt scenario

Huvudscenario
Ref. Byggnad
Västra delen
1 Västra resecentrumet
Kontor / verksamheter
8

1
2
2
3
4
5
5
6
9

BTA
kvm/vån BTA kvm

hus mot stationen (8B)
3 x hus mot väg 223 (8A, 8C)
3 x hus mot väg 223 (8D)

Östra delen
Östra resecentrumet
Handel, Livsmedelsbutik, mm
kontor/verksamhet
Samhällskoncept (återvinning/kultur)
Destination / saluhall byggnad
Bostäder
Handel bv (bostäder)
Hotell / kort tid boende
Park cafe

Total
BTA kvm

Total

250.0
12,900.0
740
540
540

3,300
3x 1600
3x 1600

Ref. Byggnad
Västra delen
1 Västra resecentrumet
Kontor / verksamheter
8
hus mot stationen (8B)

BTA
kvm/vån BTA kvm

3 x hus mot väg 223 (8A, 8C)
3 x hus mot väg 223 (8D)

13,150 m2
1
2
2
3
4
5
5
6
9

2,150.0
1,800.0
250.0
540.0
750.0
6,000.0
350.0
2,100.0
80.0

5
Total
BTA kvm

3,600
3x 2,200
3x 1600

Östra delen
Östra resecentrumet
Handel, Livsmedelsbutik, mm
kontor/verksamhet (vån 2+3)
Samhällskoncept (återvinning/kultur)
Destination / saluhall byggnad
Bostäder
Handel bv (bostäder)
Bostäder (hotell bygg + samhällsbyg.)
Park cafe

7 Parkeringshus (4 vån)
9 Drivmedelsstation (tomtyta)
Total BTA (inkl. parkeringshus)

27,170 m2

2,150.0
1,800.0
1,000.0
540.0
750.0
6,000.0
350.0
4,000.0
80.0

Total BTA (utan parkeringshus)

42,970 m2

Total BTA (inkl. parkeringshus)

8C

8D
Byggnadsförteckning

31,920 m2
‐1000

8B

8D

16,670.0 m2

7 Parkeringshus (3 vån)
9 Drivmedelsstation (tomtyta)

14,800
1,000

9
15,250 m2

14,020.0 m2
Total BTA (utan parkeringshus)

1

8A

250.0
15,000.0
740
540
540

1

7

Total

11,100
0
43,020 m2

Tabeller med byggnaders BTA ytor
Ytorna i tidiga skeden rapporteras som Bruttoarea
(BTA) då Lokalarea (LOA) inte är kända än.
Generellt utgår man utifrån en ratio mellan 0.80 –
0.87 för att uppskatta LOA.
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Utvecklingsscenarier – Marielund - Läggesta - exploateringsytor
Eftersom det långsiktiga parkeringsbehovet i nuläget är oklart och inte så stort till att börja med, skullle en annan kostnadseffektiv lösning kunna vara att planera att använda markparkeringslösningar under de
första faserna tills behovet har vuxit till en nivå som berättigar ett parkeringshus. En sådan markparkeringslösning skulle kunna ge mellan 250 – 400 utomhusparkeringsplatser.
Huvudscenario med markparkeringslösning (alt. 3.1)

Alternativt scenario med markparkeringslösning (alt 3.2)

I detta scenario utgår vi ifrån huvudscenariot för resecentrumet och
hela den östra delen men använder bara markparkeringar på den
västra sidan på 300 – 400 p.p., utan ett inomhus parkeringshus. I det
scenariot blir 5 av de tilltänkta kontorshusen inte heller aktuella under
den
första
perioden.
.(se
också
alt
3
i
ekonomi
genomförbarhetsrapporten )
Huvudscenario med markparkering

Det alternativa scenariot försöker att förbättra resultatet med ökad
exploatering på samma sätt som tidigare men nu endast med markparkeringslösning, helt utan något parkeringshus..

Ref. Byggnad
Västra delen
1 Västra resecentrumet
Kontor / verksamheter
8

1
2
2
3
4
5
5
6
9

BTA
kvm/vån BTA kvm

hus mot stationen (8B)
3 x hus mot väg 223 (8A, 8C)
3 x hus mot väg 223 (8D)

Total
BTA kvm

Total

250.0
4,800.0
borta
borta
540

0
0
3x 1600

Östra delen
Östra resecentrumet
Handel, Livsmedelsbutik, mm
kontor/verksamhet
Samhällskoncept (återvinning/kultur)
Destination / saluhall byggnad
Bostäder
Handel bv (bostäder)
Hotell / kort tid boende
Park cafe

7 Utomhusparkering + 1 vån utomhus däck
9 Drivmedelsstation (tomtyta)
bort
Total BTA (inkl. parkeringshus)

(däck)

22,670 m2

5
1

BTA
Ref. Byggnad
kvm/vån BTA kvm
Västra delen
1 Västra resecentrumet
Kontor / verksamheter
8
hus mot stationen (8B)
borta
0
3 x hus mot väg 223 (8A, 8C)
3 x hus mot väg 223 (8D)

borta
540

Total
BTA kvm

7

Total

5,050 m2

2,150.0
1,800.0
1,000.0
540.0
750.0
6,000.0
350.0
4,000.0
80.0

8D

8D
Byggnadsförteckning
Markparkering på västra sidan uppskattas till mellan 330‐400
p.p, med däck på halva delen av parkeringsytan.

16,670.0 m2
Total BTA (utan parkeringshus)

Total BTA (inkl. parkeringshus)

21,720 m2
(däck)

1

250.0
4,800.0

0
3x 1600

Östra delen
Östra resecentrumet
Handel, Livsmedelsbutik, mm
kontor/verksamhet (vån 2+3)
Samhällskoncept (återvinning/kultur)
Destination / saluhall byggnad
Bostäder
Handel bv (bostäder)
Bostäder (hotell bygg + samhällsbyg.)
Park cafe

7 Utomhusparkering + 1 vån utomhus däck
9 Drivmedelsstation (tomtyta)
bort

3,600
0

4

Alternativt scenario med markparkering

1
2
2
3
4
5
5
6
9

19,070 m2

3
2

14,020.0 m2
Total BTA (utan parkeringshus)

6

(se också alt 3 i ekonomi genomförbarhets rarpporten )

5,050 m2
2,150.0
1,800.0
250.0
540.0
750.0
6,000.0
350.0
2,100.0
80.0

10

3,600
0

Tabeller med byggnaders BTA ytor
Ytorna i tidiga skeden rapporteras som Bruttoarea
(BTA) då Lokalarea (LOA) inte är kända än.
Generellt utgår man utifrån en ratio mellan 0.80 –
0.87 för att uppskatta LOA.

25,320 m2
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Marielund – Läggesta - utvecklingsstrategi

Att arbeta i Läggesta
Arbete

Storyn MARIELUND – Mariefred

Att ha roligt i Läggesta

Enkel att ta
sig till stan
Nya och nära
arbetstillfällen




Att bo i Marielund
Leva
Bra boende för
barnfamiljer



Prisvärt
boende



Bra skolor,
vård, mm

En stadsdel som
kompletterar Mariefred



Säkert och tryggt




Nära till
Mariefred



Friluftsliv

En egen karaktär



Marielund
Den trivsamma
Mälarbyn i Läggesta


En naturlig del av Mariefred

Kultur & historia

En hållbar livsstil

Hälsosam livsstil
En inspirerande stadsdel

Bra restaurangliv

Ett spännande & roligt
kvartersliv



Hållbart levnadsätt






UNIK MILJÖ & ARKITEKTUR

Naturnära



Utbud av olika
aktiviteter

Attraktivt för
innovatörer

Aktiva
pensionärer





 Attraktiv
etableringsplats




Fritid & umgänge



Unik & trivsam
platsidentitet



Träarkitektur

En tätort med en
mänsklig skala
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Marielund - Läggestas stationsområde – slutsatser & nästa steg
En vision för en destination som enar Marielund

Läggesta ett delvis exponerat område

Genomförandet (fort).

Jagbacken, Södra Årby och andra kringliggande områden växer
fram och attraherar nya invånare. Området beräknas kunna ha
ca 3000 nya hushåll inom 10-15 år och kanske även flera om
20 år. Idag är Läggesta huvudsakligen en järnvägsstation med
parkeringsmöjligheter.

Järnvägen, motorvägen, stora vägar, kullar och delvis dålig mark
utgör en del av de utmaningar att ta hänsyn till för att kunna
utveckla området på ett optimalt sätt. Tidigt i arbetet insåg vi att
delen som ligger på västra sidan om järnvägen skulle blir svår att
använda för boende, handel eller för att skapa en trivsam urban
miljö. Den passar däremot bra för funktioner som parkeringshus,
drivmedelsstation och ev. arbetsplatser, mm. som skulle kunna
attraheras av att bedriva verksamhet i Läggesta när en trivsam
plats och ett bra utbud av tjänster växer fram.

Vi introducerade en del bostäder i programmet då det är en
viktig komponent som gör urbana miljöer levande och
bostadsmarknaden tillför dessutom bra värden som kan
användas för att nå lönsamhet i projektet. Arbetsplatser och
handelsytor tillför också bra värden men det tar tid för
efterfrågan av dessa att växa och de kommer, förutom
basbehov som dagslivs, mm, huvudsakligen vara aktuellt i
senare faser. Vi tog fram ett alternativt scenario där en högre
andel av bostäder och arbetsplatser planerades vilket
förbättrade kalkylen.

Läggesta ligger också perfekt till för att utvecklas till
stadsdelens naturliga samlingspunkt, stadsdelscentrum,
handelspunkt och hjärtat i hela området. Samtidigt spelar
Läggesta en viktig roll som transportnav för Mariefred och
Åkers Styckebruk.
Genom denna förstudie utredde vi förutsättningar och
utmaningar men även möjligheter att utveckla Läggesta till ett
framgångsrikt stadsdelscentrum, en levande mötesplats för
invånare och en hållbar stadsdel, socialt och ekologiskt.
Huvudscenario – Destination Läggesta
Vårt konsultteam tog fram, i dialog med uppdragsgivarens
organisationen och i viss samverkan med lokala intressenter,
ett skissförslag, ett program och en vision för hur Läggesta
skulle kunna utformas.
Utgångspunkten blev att skapa ett större, bekvämmare och
bättre resecentrum med utökat utbud av tjänster, en ny livsmedelsbutik och övrigt handelsutbud som behövs i en växande
stadsdel. Vi satsade på att samla aktiviteter kring ett trivsamt
torg med öppna bottenvåningar och en naturlig integration med
parken som också används för dagvattenreglering. Övriga
funktioner kan tillkomma och växa allt eftersom efterfrågan
utvecklas – restauranger, serveringar, handel, urbana
boendekoncept, hotell, arbetsplatser, mm.

Å andra sidan är östra delen, i anslutning till både Jagbacken och
Södra Årby, ett utmärkt område för att skapa ett kompakt stadsdelscentrum med handel, upplevelse och stadsliv för området.
Dessutom utgör omvandlingen av dammen till en naturpark ett
mycket gott komplement till det nya torget. Utöver basfunktioner
skulle flera andra koncept kunna attrahera och utveckla Läggesta
till en destination som förstärker hela Marielundområdet. Vi
föreslår också att hålla en hög ambition gällande hållbarhet genom
att bygga hela stadsdelen med träarkitektur.
Genomförandet
En förstudie är endast ett första steg när det gäller att definiera en
utvecklingsplan för området. Den föreslår en vision och tar fram en
skiss och en möjlig utvecklingsplan för området som sedan behövs
utredas vidare för att lösa tekniska, ekonomiska och urbana frågor.
I Läggestas fall är det en stor utmaning att hitta en bra lösning för
att frigöra markyta som används idag för parkering. Utvecklingsvolymen som man önskar sig för skapa en trevlig stadsdel, med
human skala, kanske inte räcker till för att täcka kostnaderna för
ett stort parkeringshus, i alla fall inte under de första faserna av
projektet.

Skapande av Läggesta torg och stadsdelen skulle tillföra bra
värdestegring för de bostäder som planeras och byggs redan
idag samt göra området mycket mer attraktivt för
nyetableringar. Det bör finnas ett intresse från omkringliggande fastighetsutvecklare att engagera sig för att göra
utvecklingen av Läggesta möjlig.
Förslag till nästa steg
Förstudien presenterar en vision för att skapa ett attraktivt,
levande och hållbart stadsdelscentrum i Läggesta. En del
tekniska, ekonomiska och gestalningsutmaningar behövs
redas ut mer i detalj för att skapa en genomförbar lösning.
En forsatt fördjupning av konceptutvecklingen bör inkludera:
 Utredning av mer exakta marknadsbehov för handel,
parkeringar, kontor och övriga verksamheter för att
dimensionera programmet och fasindela byggandet.
 En djupare ekonomisk utredning, inkl. olika
samarbetsformer med privata aktörer.
 En process gällande platsidentitet och varumärke för
området och relationen till Mariefred.
 En djupare trafikanalys över flödena och särskilt deras
korsningspunkter.
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