
 

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer  Aktnummer 1 (35) 

Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-22 SBN/2012:477 1.21 

Planavdelningen   

Karolina Ehrén, 016-710 10 31  

Godkännandehandling 

 

 

  
 
Planprogram för 

Hällby, Hällbybrunn och 
Lerdalen 
Hällbybrunn 
Eskilstuna kommun 

 
 

  

 

 

 

 

Planprogram 

 

Planprocessen

 

 
Ett planprogram upprättas som sänds ut på samråd till berörda. Syftet med planprogrammet är 

att ange förutsättningar för kommande planarbete, uttrycka kommunens vilja och mål med 
planuppdraget samt att i ett tidigt skede ta del av berördas synpunkter. Efter stadsbyggnads-
nämndens godkännande av planprogrammet avgörs om arbetet ska gå vidare med detaljplan 

för hela eller delar av programområdet. 

  
 Handlingar 
  
 Planprogram 

Samrådsredogörelse 
  
 Inledning och syfte 
 Syftet med planläggningen av Hällbybrunn är att ändra huvudmannaskapet, 

från enskilt till kommunalt, på de vägar som idag förvaltas av Hällbybrunns 

vägförening. Planprogrammet ska även se över möjligheten till ökad 

exploatering inom programområdet. 
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Huvudmannaskap i området. 

 

Idag har Hällbybrunns vägförening huvudmannaskapet för flertalet av vägarna 

i området. Kommunen har tidigare beslutat att pröva möjligheten att överta 

huvudmannaskapet från samfällighetsföreningen. De skäl som ges för ett 

kommunalt huvudmannaskap är framförallt för att kunna skapa en rationell 

väghållning som främjar miljö, säkerhet och framkomlighet. De nyare delarna 

av Hällbybrunn har redan kommunalt huvudmannaskap. Planprogrammet 

omfattar både vägar och bebyggelse för att kunna överblicka 

bebyggelsestrukturen i ett sammanhang. Därefter görs detaljplaner för 

respektive etapp. När planläggningen är klar och detaljplanerna har vunnit laga 

kraft tar kommunen över huvudmannaskapet genom en förrättning. Därefter 

kommer Hällbybrunns vägförening att upplösas. Hällbybrunns vägförening står 

enligt avtalet för upprustningskostnader av vägarna i samband med 

planläggning.  
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 Plandata 
  
Areal och 
markägande 

 
Planområdets ungefärliga avgränsning. 

 

Programområdet är beläget ca 6 km väster om Eskilstuna. Programområdet 

avgränsas i Hällbybrunn av Gustavsborg samt åkermark i söder och åkermark i 

öster. I norr avgränsas området av järnvägen och skogsmark i väster. I Lerdalen 

avgränsas området av Hällbyvägen i öster, Mellangårdsvägen i norr och 

åkermark i öster. Planprogrammet kommer i sin helhet att omfatta ca 130 ha. 

Inom programområdet finns det cirka 600 bostadsfastigheter. De flesta 

fastigheterna inom programområdet är i enskild ägo. Kommunen äger de 

kommunala verksamheterna som skola och förskola, samt stora delar av 

naturmarken i och utanför programområdet. Idag arrenderas åkermarken som 

omger Hällbybrunn ut. De vägar som har kommunalt huvudmannaskap inom 

programområdet idag är Eskilstunavägen, Hagbyvägen samt Hällbyvägen. Ett 

problem i området är att flera fastighetsgränser är oklara och att det därför är 

oklart om de befintliga vägarna ligger inom vägmark.  
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Kommunalägd mark inom programområdet  

  
Översiktsplan Den gällande översiktsplanen från 2005 anger Hällbybrunn som ett område 

med samlad bebyggelse. Åkern sydöst om programområdet anges som ett 

framtida grönområde eller naturpark.  

 

I utställningshandlingarna för översiktsplan 2030 pekas Hällbybrunn ut som en 

mindre tätort. Inom ett område av 500 m kring Hällbys centrum ska en förtätad 

bebyggelsestruktur eftersträvas. Möjliga förtätningsområden i Hällbybrunn 

pekas ut i översiktsplanen. Exempel på sådana är ett område i Lerdalen samt 

förtätningsmöjligheter i Hällbys centrum. 

 

I den fördjupade översiktsplanen för stadsbygden från år 2005 tas det upp att 

det är viktigt att Hällby inte byggs ihop med Eskilstuna utan får behålla sin 

egen historia och identitet.  
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Detaljplaner 

 
Gällande planer 

 

Inom planområdet finns det flera planer. Detaljplan för Hällby 1:29 nr 1231-3 

vann laga kraft 2000-04-28. Genomförandetiden sattes till 15 år efter att planen 

vunnit laga kraft och går ut 2015-04-28. Syftet med planen var att ändra 

markanvändningen från allmänt ändamål till bostadsändamål. 

 

Detaljplanen för Bro över järnväg mm (Hällbybrunn-Lerdalen) nr 1173-1 

syftar till att ersätta en plankorsning vid järnvägen med en vägbro över 

järnvägen. Planen vann laga kraft 1996-02-28 och genomförandetiden, som var 

satt till 10 år efter att planen vunnit laga kraft, har gått ut. 

 

Stadsplan för Hällbyskola nr 7110-1-259 antogs av kommunfullmäktige 1977-

03-24. Syftet med planen var att möjliggöra för en tillbyggnad av nuvarande 

låg- och mellanstadieskola. 

 

Byggnadsplan nr 7710-2-238 fastställdes 1950-10-24 och syftet var att 

möjliggöra utbyggnad av ett bostadsområde. 

 

Inom planområdet finns flera avstyckningsplaner, främst från 1940-talet. 

 

I söder gränsar programområdet till Stadsplan för Gustavsborg (7110-0-286). I 

norr gränsar planområdet till Detaljplan för Torlunda 1:271 och Hällby 2:186 

m.fl. (1364-1)  samt Detaljplan för Folkesta industriområde (1240-0). 
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Riksintressen 

 
Riksintressen 

 

Inom programområdet är järnvägen av riksintresse. Norr om planområdet 

ligger kombiterminalen i Folkesta som är av riksintresse. Norr om planområdet 

ligger också E20 som är av riksintresse för vägar. Riksintresset innebär att det 

inte bör tillkomma ny bebyggelse eller att verksamheter lokaliseras kring 

transportleder så att så att transportfunktionen äventyras. 
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Planeringsförutsättningar 
  
Övergripande 
struktur 

Inom programområdet är det i huvudsak småhusbebyggelse. Bebyggelsen i 

området har tillkommit under en längre tid, från slutet av 1800-talet och framåt. 

Den äldre bebyggelsen finns i de östra delarna av programområdet. Därefter har 

Hällbybrunn utvecklats västerut. I framförallt de äldre delarna finns det en stor 

variation mellan villorna. Inom området finns det också både flerbostadshus 

och andra småhus som t.ex. radhus. Det finns en viss osäkerhet för gällande 

fastighetsgränser i programområdet, i vissa fall kan de vara baserade på 

tolkningar av gammalt och otydligt underlag. Dessutom ligger vägarna bitvis på 

enskild och privatägd mark.  

 
Historik 

   
Häradsekonomiska kartan, utgivningsår 1911-1917 Ekonomiska kartan, 1956 

Kartor från Lantmäteriet 

 

Hällbybrunn fick sitt namn efter den kuranläggning som fanns på orten från 

slutet av 1800-talet till en tid in på 1900-talet. Runt 1900 var det vanligt att 

människor drack brunn för att vårda sin hälsa. Det som återstår av 

brunnsbebyggelsen idag är den Pallinska läkarvillan. Hällbybrunn hade en 

järnvägsstation på linjen Eskilstuna-Torshälla, belägen på Lerdalssidan av 

järnvägen. Den tidigare järnvägsstationen är idag en privatbostad. (Källa: 

Svenska Kyrkan) 

 

   
Foto: Okänd, Eskilstuna stadsmuseum   Foto: Okänd, Eskilstuna stadsmuseum 
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Bebyggelsens 
karaktärsdrag 

Bebyggelsen i Hällbybrunn är av skiftande karaktär. Den består till största del 

av småhusbebyggelse som har tillkommit från slutet av 1800-talet och framåt, 

något som de historiska kartorna visar. I området finns en variation av 

friliggande villor, parhus, radhus, kedjehus och flerbostadshus. Planområdets 

bebyggelse kan delas in i sju olika karaktärsområden.  

 

 
Bostadsbebyggelsen i Hällbybrunn. 
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Området ”Äldre villabebyggelse” finns i de östra delarna av programområdet. 

Villorna har tillkommit under en längre tidsperiod, från slutet av 1800-talet till 

mitten av 1900-talet. Villabebyggelsen har utvecklats kring järnvägsstationen i 

Hällbybrunn. Området karaktäriseras av en brokighet. Storleken på villorna, 

husens placering på tomten och placering av entrén varierar i området. Ett 

typiskt spann för byggnadsarea är mellan 60 - 155 m
2
, men det finns byggnader 

som avviker från spannet. Tomtstorleken inom det typiska spannet för den 

äldre villabebyggelsen varierar mellan 700 m
2
 upp till 3500 m

2
. Tomtstrukturen 

och tomtstorleken i området är oregelbunden. Vägnätet i Lerdalen (på norra 

sidan av järnvägen) skiljer sig från det övriga vägnätet i Hällbybrunn. Vägnätet 

består av smala, grusade vägar som ibland saknar vändplatser. I Hällbybrunn 

(på södra sidan av järnvägen) är vägarna i allmänhet asfalterade.  

 

  
Äldre villor inom programområdet. 

 

 
 

Området ”Villor, oregelbunden tomtstruktur” ligger spritt inom 

programområdet men i huvudsak inom Hällbys centrala och västliga delar. 

Villorna har i huvudsak tillkommit från 1940-talet och framåt, ibland med hjälp 

av avstyckningsplaner. Villornas utseende varierar och området karaktäriseras 

av en brokighet. Det typiska spannet för området har en byggnadsarea på 70 - 

180 m
2
, men det finns byggnader som avviker från spannet. Tomtstruktur och 

tomtstorlek är varierande inom området. Det typiska spannet av tomtstorlek 

varierar mellan 700 m
2
 upp till 2600 m

2
. Jämfört med den äldre 

villabebyggelsens vägnät är vägarna bredare och med rakare vägdragningar.  

 

 
Villor utefter Hällbyvägen. 
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Området ”Villor, regelbunden tomtstruktur” består av friliggande villor från 

1950-talet och framåt. Området ligger i huvudsak i Hällbys östra delar. 

Villorna och tomtstorlekarna har ungefär samma storlek. Placeringen av husen 

på tomten och mot gatan är konsekvent. Tomtstorleken inom området är mellan 

850-2000 m
2
. Vägarna är raka med få återvändsgator. Eftersom villorna ligger 

med ungefär samma avstånd från gatan bildas ett tydligt definierat gaturum.  
Byggnadsarea för villorna är 70-130 m

2
. 

 

De tre karaktärsområdena med friliggande villor har ett flertal gemensamma 

element vilket gör att gränserna mellan dem ibland är diffusa och att områdena 

till viss del flyter in i varandra. 

 

 
Villor placerade konsekvent mot gatan. 

 

 

 

Området ”Kedjehus” har en enhetlig bebyggelse inom de olika 

bebyggelsegrupperna. Placering av entrén är mot gatan och placeringen av 

huset på tomten är enhetlig för de olika grupperna. Tomtstorleken varierar 

mellan 450 m
2
 upp till 1500 m

2
. Gatorna är raka med ett tydligt definierat 

gaturum mellan gatan och kedjehusen. 

 

 
Kedjehus utefter Ringvägen. 

 

 



Eskilstuna kommun   11 (35) 

    
    

    

 

Området ”Parhus” har en enhetlig bebyggelse som har byggts ut samtidigt 

inom de olika grupperna. Tomtstorleken är mellan 450-1350 m
2
. De parhus 

som finns i de sydöstra delarna av Hällbybrunn är en förtätning av tidigare 

tomter. Eftersom att parhusen ofta är inpassade i en tidigare tomtstruktur 

innebär det att vägstrukturen varierar. 

 

 
Parhusbebyggelse. 

 

 

 

Området ”Radhus” har enhetlig bebyggelse med konsekvent placering av 

husen på tomterna. Inom gruppen finns både gemensamma fastigheter och 

friköpta tomter. Radhusen är en förtätning inom en tidigare tomtstruktur och 

inpassade i det befintliga vägnätet. Tomtstorleken varierar mellan 200 till 750 

m
2
.  

 

 
Radhusbebyggelse längs med Albanovägen. 
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Området ”Flerbostadshus” består av flera olika grupper. De flesta 

flerbostadshusen ligger i Hällbybrunns centrum, men flerbostadshus finns även 

i de äldre delarna av Hällbybrunn. Flerbostadshusen är två våningar höga, men 

eftersom de har inredd vind och källare är de i praktiken tre till fyra våningar 

höga. Husen är av lamellhustyp och fasadmaterialet består av puts eller tegel. 

Alla fastigheter har markparkering. 

 

 

 
Flerbostadshusbebyggelse i Hällbybrunns centrum. 
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Ny bebyggelse/ 
utv bef 
bebyggelse 

 
Möjliga platser att komplettera befintlig bebyggelse 

 

Ny bebyggelse inom programområdet ska huvudsakligen ske genom förtätning 

inom befintlig tomtmark. Dessutom kan det finnas möjlighet till förtätning på 

lucktomter. För att behålla Hällbybrunns befintliga karaktär bör en minsta 

tomtstorlek för friliggande villor definieras. Den minsta tomtstorleken bör inte 

understiga 700 m
2
, vilket sammanfaller med de minsta villatomterna som finns 

i området idag. Det kan finnas skäl för att i delar av området behålla större 

tomter eller motverka ytterligare avstyckningar. Sådana skäl kan vara buller 

eller andra restriktioner som gör tomterna olämpliga för nya bostäder. 

 

 

Utöver förtätning inom befintlig tomtmark bör möjligheten till ny bebyggelse 

studeras inom ett antal områden:  

 

1. Sandstugan – genom att dra fördel av att det finns befintlig infrastruktur 

till platsen kan den befintliga bebyggelsen i området utökas. Genom ny 

bebyggelse kan den allmänna platsen kvalitets höjas samt att det 

befintliga grönområdet blir mer lättillgängligt. 

 

2. Längs med Eskilstunavägen – i västra delen av Hällbybrunn. Området 

pekas ut som ett möjligt förtätningsområde i ÖP 2030. 
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3. Norr om kyrkan/Karl Ivars väg – finns tre obebyggda tomter. Förutsatt 

att marken saneras kan de bebyggas, eventuellt med ytterligare några 

tomter direkt söder om de befintliga obebyggda tomterna. 

 

4. Norra Lerdalen - tillskott av bostäder och en ny allmäntillgänglig park 

eller lekplats i samband med att det görs åtgärder på vägnätet.  

 

5. Gamla Hällbybrunn – nya bostäder i samband med en ny utfart mot 

Hällbyvägen från radhusområdet. Det finns i dagsläget ingen skiss på 

utformning av utfart och bebyggelse.  

 

6. Centrum – Dagens målpunkter i centrum är Tempo-affären samt 

”torget” där det finns lokaler i bottenvåningen, bland annat frisör och 

pizzeria. Genom att förtäta bebyggelsen i och nära centrum ges 

möjligheter för befintlig service att behålla och öka sitt utbud och 

kundunderlag. Att bygga mer i centrum kan också vara ett sätt att 

kvalitetshöja och ge bättre tillgänglighet till de bostadsnära 

grönområdena. 

 

Genom att förtäta i centrum med ytterligare bostadshus finns det 

möjlighet att skapa tryggare och trivsamma stråk för fotgängare och 

cyklister. Nya hus bör ha entréer mot gatan och vända sin framsida mot 

gatan genom små trädgårdar och förgårdsmark som kan utnyttjas som 

uteplats. Eventuella nya lokaler (butiker, restauranger, kaféer etc) bör 

också ges god kontakt med gatan med entréer mot gata med möjlighet 

till torgförsäljning, uteservering etc. 

 

Vid Tempo-affären skulle en mindre tillbyggnad/ombyggnad 

möjliggöra att entrén flyttas till husets nordvästra hörna och på så sätt 

orienteras mot både parkering och centrum. En förutsättning för 

tillbyggnaden är att den inte placeras närmare gatan, då den kommer för 

nära den planerade gång- och cykelbanan utefter Hagbyvägen. Det 

finns möjlighet att skapa en liten torgyta längs byggnadens västra fasad 

för uteförsäljning och uteservering.  
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Schematisk redovisning av områden med möjlig ny bebyggelse. 

 

Bilderna visar några referenser, i en skala som är anpassad till förutsättningarna 

i Hällbybrunn, med parhus/radhus/flerbostadshus där kopplingen mellan gata 

och bostad stärks av entréers placering och utformning av förgårdsmarken. 

 

 
Vauban, södra Tyskland  

 

 
Amsterdam, Holland  



Eskilstuna kommun   16 (35) 

    
    

    

 

 
Byggrätts-
princip 

Samma byggrättsprincip bör gälla för all villabebyggelse i hela 

programområdet. Principerna för reglering av bebyggelsen är utarbetade utefter 

den karaktärsbeskrivning som har gjorts av området.  

 

 

Slutsatser från karaktärsbeskrivningen: 

Det är främst i de äldre delarna av Hällbybrunn som det finns större 

bostadstomter som har styckats av i flera delar. Den minsta tomtstorleken för 

villabebyggelse är 700 m
2
. 

 

Småhusbebyggelsen varierar mellan 1 till 2 våningar. Flerbostadshusen är 2 

våningar höga, men eftersom en del av dem har inredd källare och vind är de i 

praktiken 3-4 våningar höga. Tomtutnyttjandet är generellt sätt högre i 

specialbebyggelse som radhus och parhus än för villabebyggelsen. 

Tomtutnyttjanden är generellt sätt högre i de nyare delarna av Hällbybrunn än i 

de äldre.  

 

 

Generellt när det gäller byggrättsprincipen 

För villatomterna är inriktningen att varje fastighet ska kunna bebyggas med en 

villa för permanentboende som utan problem ska rymma de funktioner som 

krävs i bostaden för en familj. Utöver själva bostaden kan funktioner som 

garage, gästrum och förråd tillkomma i en eller flera komplementbyggnader. 

Behovet av garageplatser, gästrum och förråd varierar inte nämnvärt med 

fastighetens storlek och det bör därför vara en enhetlig byggrätt när det gäller 

komplementbyggnader för samtliga småhusfastigheter, oavsett storlek. 

 

På större tomter finns en större möjlighet att rymma en större huvudbyggnad 

samtidigt som en betydande del av tomten bibehålls obebyggd. Genom att 

relatera byggrätten till fastighetens storlek kan därmed mycket av Hällbybrunns 

karaktär bevaras. I områdena med mer regelbunden tomtstorlek är också 

huvudbyggnaderna mer lika i storlek. Därför kan det vara lämpligt att låta 

byggrätten vara samma för grupper av hus i sådana områden. För 

specialgrupper som parhus, radhus och kedjehus gör en enhetlig bedömning för 

respektive grupp som bygger på att befintliga byggnader ska rymmas inom 

byggrätterna samt en mindre tillbyggnad. 

 

Princip för avstyckningar – ett förslag är att minsta fastighetsstorlek sätts till 

700 m²
 
för fastigheter med friliggande villor. 

Minsta fastighetsstorlek överensstämmer med storleken på den befintliga 

mindre villatomterna. Att kunna stycka av nya fastigheter förutsätter att 

bebyggelsen på den kvarvarande fastigheten inte blir planstridig genom 

avstyckningen, t ex genom att huvudbyggnaden blir för stor. Dessutom måste 

det vara möjligt att anordna nya tillfarter till nya fastigheter. 
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Byggrättsprincip – ett förslag är att byggrätten för huvudbyggnad är 20% av 

fastighetens areal
 
för friliggande villor. 

 

Bibehålls stora tomter blir också byggrätterna på de stora tomterna större. Görs 

istället avstyckningar av befintliga villatomter blir det fler tomter inom samma 

område men respektive byggrätt minskar. 

 

Principen bör kombineras med en största byggnadsarea för huvudbyggnader för 

att inte medge orimligt stora byggnader på de största tomterna. En lämplig övre 

gräns kan vara 250 m
2
 för huvudbyggnad. 

 

För komplementbyggnader föreslås en maxgräns på 50 m
2
 per fastighet utöver 

byggrätten för huvudbyggnaden. Det ger möjlighet att bygga ett dubbelgarage 

på tomten. De 50 kvadratmetrarna kan fördelas på flera byggnader, t ex genom 

ett enkelgarage och en gäststuga om 25 m² vardera. Utöver byggrätten för 

komplementbyggnader tillkommer en byggrätt för mindre 

komplementbyggnader om sammanlagt 15 m² (s k friggebodar) per fastighet 

för småhus- och parhusfastigheter. 

 

Utbyggt skulle området kunna få en liknande karaktär som den som finns i de 

södra delarna av Skogstorp samt i de nya delarna av Odlaren. I de områdena 

har ungefär lika stora byggrätter tillåtits som i förslaget till byggrättsprincipen. 

Byggrättsprincipen tillåter en mindre tomtstorlek än de som finns i södra 

delarna av Skogstorp och i Odlaren. 
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För att illustrera möjliga scenarion visas ett typutsnitt för friliggande villor. 

 

Ett typutsnitt om alla väljer att bygga ut sin huvudbyggnad och ingen styckar 

av sin tomt. Stora tomter ger större byggrätter: 

 

 
Det ljusgrå är befintlig bebyggelse och det röda möjlig tillbyggnad. 

 

 
De grå volymerna visar möjlig tillbyggnad. 
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Ett typutsnitt med max antal avstyckningar. Det kan max ske 3 avstyckningar i 

området. Avstyckningar innebär att det blir fler tomter, men att byggrätterna på 

respektive tomt blir mindre: 

 

   
Det ljusgrå är befintlig bebyggelse och det röda möjlig tillbyggnad/avstyckning 

av tomt. 

 
De grå volymerna visar möjlig tillbyggnad/avstyckning. 

 

 

Exemplet är hämtat från Eskilstunavägen. 
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Fornlämningar 

 
Fornlämningar inom programområdet 

 

Inom och utanför programområdet finns befintliga, icke avgränsade 

fornlämningar. Fornlämningarna kan behöva avgränsas om de misstänks 

påverka någon av de platser som identifierats som bebyggelse på mark som 

inte sedan tidigare är ianspråktagen som tomtmark och eventuellt ges en 

ytterligare skyddszon beroende på lämningens art. Om man vid grävning eller 

annat arbete påträffar fornlämning föreligger anmälningsplikt enligt 

kulturminneslagen. Då kan en lämplig åtgärd för att värna om berört fornminne 

tas. 

 

Utanför programområdet i nordväst finns det en fast fornlämning i Hemlaås 

(Torshälla 58:1) samt en längre öster ut (Torshälla 67:1) som är en stensättning. 

 

I anslutning till programområdet norra avgränsning (på Hällby-sidan) finns ett 

gravfält (Torshälla 38:1) bestående av minst 32 fornlämningar. Norr om dessa 

finns ytterligare lämningar: en rest sten (Torshälla 40:3), två gravstenar 

(Torshälla 40:1 och Torshälla 40:2), två gravhögar (Torshälla 39:1 Torshälla 

39:2) och en stensättning (Torshälla 39:3). 

 

Längs Rakåsvägen/Runstensvägen ligger en runristning (Torshälla 37:1). 

 

I närhet till Hällby kyrka, finns en stensättning (Torshälla 68:1) samt ett 
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gravfält (Torshälla 36:1).  

 

 
 

I sydöstra hörnet av programområdet finns ett par fornlämningar (Torshälla 

127:1 och Torshälla 127:2) i form av en springbrunn och en minnestavla. 

 

I sydöst om planområdet finns en kulturhistorisk lämning i form av en gammal 

tegelindustri (Torshälla 128:1). Längs i söder utanför programområdet ligger 

ett fornminne (Torshälla 134:1) i form av ett vägmärke/milstolpe.  

 

I Lerdalen finns en stensättning norr om Mellangårdsvägen (Torshälla 34:1).  

 

 
  
Geoteknik Marken i Hällbybrunn mot Svealandsbanan består av fin sediment och lera. 

Inom idrottsområdet finns inslag av morän och berg i dagen. Bebyggelsen är 

till stor del lokaliserad till åsen som består av grovsediment med inslag av 

morän och berg i dagen. Åsen medför bitvis branta höjdskillnader i 

sluttningarna mot de omgivande åkermarkerna där 

grundläggningsförhållandena blir sämre och går mot finare sediment och lera. 

Områden på och kring åsen bär ses som högriskområden ur radonsynpunkt. Ny 

bebyggelse ska radonsäkras i bygglovskedet. 

 

Programområdets östra delar både norr och söder om järnvägen består av lera 

som övergår mot grövre sediment och morän med inslag av berg i dagen. Som 

namnet antyder utgörs markförhållandena i Lerdalen främst av lera på vilken 

bebyggelse är lokaliserad.  
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Grönstruktur/ 
rörelsestråk/ 
platser 

 
Viktiga stråk i centrum. 

 

De målpunkter son finns i centrum är framförallt skolan samt affärerna. Det är 

viktigt att det är lätt att ta sig till målpunkterna framförallt till fots och med 

cykel.  

 

I samarbete med Eskilstuna kommun tog WSP i februari 2010 fram rapporten 

”Säkra skolvägar Eskilstuna: Mesta och Hällby” som ingick i ett större arbete i 

Eskilstuna om att få fler barn att själva gå och cykla till skolan. Till största del 

är fordonstrafiken prioriterad i Hällbybrunn medan fotgängare och cyklister är 

hänvisade till smala eller obefintliga gång- och cykelbanor. Vid skolan uppstår 

problem i samband med att föräldrar lämnar av sina barn. Vid skolans 

parkering blandas nyss lämnade barn, barn som går till skolan och barn som 

kommer från busshållplatsen med backande bilar som ska vända och lämna 

skolans område. 

 

Flera av barnen som går till skolan kommer via Hagaholmsvägen och eftersom 

Hagaholmsvägen saknar separat gång- och cykelbanan får barnen gå bland 

fordonstrafiken. På Hagaholmsvägen finns en vändslinga som är tänkt som 

avlämningsplats för skolbarnen som kommer med bil men när WSP var ute och 

inventerade användes den knappt. Vändplanen har en bra utformning där 

skjutsade barn kan kliva ut ur bilen på en gångbana och slipper gå bland 

biltrafiken, samt att bilar slipper backa.  

 

Kommunens trafikavdelning håller idag på att ta fram ett nytt förslag på 

utformningen för delar av Hagbyvägen för att göra området mer trafiksäkert för 

fotgängare och cyklister. 
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Programområdet består huvudsakligen av småhusbebyggelse vars tomter består 

av uppvuxna trädgårdar. Inom området finns det även större grönytor som till 

stor del består av skog och åkermark. Strövområdena finns väster om 

Hällbybrunn. I Hällbybrunns centrum finns en idrottsplats och i den södra 

delen av programområdet finns det bollplaner. På den södra sidan av järnvägen 

finns fem stycken lekplatser som sköts av parkförvaltningen. I Lerdalen saknas 

det både lekplats och allmän platsmark. Skogen i och runt Hällby består av 

barrskog. 

 

Det finns små grönområden insprängda i den befintliga villastrukturen där man 

t.ex. kan rasta hunden. Alla är av intresse men det finns inget speciellt utpekat 

område som anses extra värdefullt. 

 

De grönområden som är av extra värde för skolan är Rakåsskogen, 

fotbollsplanerna i Gustavsborgsområdet, Hagbybäcken samt skogsområdet 

Sandstrugan/Skogskyrkogården/Hemlaåsområdet. 

 

I Hällbybrunn tas dagvattnet från vägarna omhand via brunnar i gatan. Efter att 

dagvattnet åkt ner i brunnarna leds det iväg via ledningar. I Lerdalen saknas 

system för dagvatten i gatan och på de privata fastigheterna tillämpas lokalt 

omhändertagande av dagvatten.  

 

 
Värdefull natur Området omfattas inte av något skydd enligt miljöbalken. I den norra delen av 

centrum finns den rödlistade arten korskovall. Om området ska bebyggas krävs 

en kartläggning av arten för att veta en mer detaljerad utbredning och hur den 

påverkas av ny bebyggelse. Grönstrukturplanen 2006 anger att grönområdet 

Rakåsskogen har gynnsamma förutsättningar för biologisk mångfald och 

kräver hänsyn.  

 

Grönstrukturplanen 2006 anger även de områden som på sikt kan utvecklas till 

artrika biotoper och därför kräver hänsyn i planeringen. Inom programområdet 

ligger det fem områden längs Eskilstunavägen samt ett område nordöst om 

planområdet.  

 

 
Jord- och 
skogsbruk 

Den kringliggande jordbruksmarken runt Hällby används som åkermark. 

Eventuellt behövs mindre ianspråktaganden av jordbruksmarken ske för att 

kunna genomföra kompletteringar av vägnät och bebyggelse.  

 

 
Behovsbedömn
ing 

För att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL har 

behovsbedömningar gjorts för de sex föreslagna detaljplaneetapperna. Alla 

behovsbedömningar är godkända av stadsbyggnadsnämnden och av 

länsstyrelsen. Eftersom att syftet, avgränsningen och omfattningen fortfarande 

är den samma som när behovsbedömningarna gjordes, görs inte någon ny för 

planprogrammet. Behovsbedömningarna visade att ett genomförande av 

detaljplanerna inte har någon påvisbar negativ effekt på miljön, hälsan eller 

hushållningen med mark, vatten och andra resurser. 

 

I övrigt behandlar behovsbedömningarna följande frågor. 
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Behovsbedömningarna kom fram till att områden på och omkring åsen bör ses 

som högriskområden ur radonsynpunkt. Behovsbedömningarna har som 

utgångspunkt att de fornlämningar som finns i området inte ska påverkas av 

planläggningen. Oexploaterade ytor som i framtida planer kan prövas med ny 

byggrätt kan då bli föremål för arkeologisk undersökning. Om det därefter är 

nödvändigt kan lämplig åtgärd tas för att värna det berörda fornminnet. Det 

finns flera nedlagda deponier i programområdet som i många fall är bristfälligt 

efterbehandlade.  

 
  
Miljöaspekter 

 
Bullerkällor som påverkar programområdet. 

 

Buller 

Bullerkällorna som påverkar programområdet är flera och risken för 

bullerstörning behöver uppmärksammas och eventuellt utredas närmare i de 

enskilda detaljplanerna. I anslutning till de föreslagna förtätningsområdena har 

följande översiktliga bedömningar gjorts: 

 

Genom programområdet går Svealandsbanan där det passerar både person och 

godståg. Bullret från järnvägen är utrett av Trafikverket nyligen i samband med 

utbyggnaden till dubbelspår på sträckan Folkesta - Eskilstuna. Husen utmed 

kanten mot järnvägen som påverkades av bullret åtgärdades i samband med 

detta enligt kraven för ny/väsentligt ändrad infrastruktur. 
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Norr om Svealandsbanan ligger Folkesta kombiterminal där det sker 

omlastning av gods från lastbil till tåg och tvärtom. Kombiterminalen påverkar 

främst husen närmast järnvägen. Det finns en del utredningar och åtgärder 

gjorda. Det är främst klagomål från boende öster om terminalen i Lerdalen. I 

Hällbybrunn blir nivåerna lägre eftersom området skärmas av kanten mot 

järnvägen.  

 

E20 har inte någon påverkar som leder till begräsning inom programområdet. 

Under vissa väderförhållanden hörs trafiken tydligt i de norra delarna av 

programområdet. Från Hällbyvägen respektive Eskilstunavägen förekommer 

det lokalt buller närmast vägen. Bullernivåer från Folkestavägen klaras med 

god marginal. 

 

För Ekeby flygfält har det gjorts många mätningar och alla visar att riktvärdena 

för buller klaras. Vid tävlingar har enstaka plan överskridit maxnivån vid de 

närmaste husen.  

 

Det har inte gjorts någon bullerutredning för folkracebanan söder om 

programområdet. Eftersom de håller till i en grop och det i stort sett är 

personbilar man kör med antas bullernivåerna som når bostäderna vara 

måttliga.  

 

För motorsportanläggningen i Gröndal har det gjorts en bullerutredning för 

flera år sedan, som visar att mindre delar av Hällby ligger över riktvärdet för 

buller kvällar och helger. Sannolikt är bullernivåerna i Hällby lägre nu än när 

utredningen gjordes eftersom man infört nya och tystare ljuddämpare på 

fordonen för ett par år sedan.  

 

 

Risker 

Inom programområdet ligger Svealandsbanan där det sker transporter med 

farligt gods. Miljöbalkens försiktighetsprincip anger att ny bebyggelse inte bör 

etableras inom riskområden för farligt gods som skulle kunna medföra skada 

eller olägenhet för människors hälsa.  Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och 

Västra Götaland har i faktabladet ”Riskhantering i detaljplaneprocessen” 

angett att inom 150 meters avstånd från en transportled där det transporteras 

farligt gods ska riskhanteringen beaktas i framtagandet av detaljplaner. 

Riskhänsyn bör också tas med hänsyn till Volvo Construction Equipment där 

kemikaliehantering sker med bland annat gasol och ammoniak.  

 

Föroreningar 

Inom programområdet finns flera objekt med konstaterad markförorening eller 

risk för markförorening. De nedlagda deponierna är i många fall bristfälligt 

efterbehandlade. På den 4-gradiga miljöriskklassificering som gjorts av 

områden har de förorenade områdena en lägre miljörisk. Objekten kan dock 

innebära en risk för markförorening och vid förändrad markanvändning av en 

plats kan en undersökning och sanering av objekten bli aktuellt. Ett av objekten 

vid Hällbykyrka-deponi har redan undersökts av markägaren (Eskilstuna 

kommun) och åtgärdsförslag för bostadsbebyggelse finns framtaget.  
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Service & 
Verksamheter 

 
Karta över verksamheter och service i området.  

 

Service och verksamheter ligger utefter de större vägarna i området. 

Framförallt finns verksamheter längs med Eskilstunavägen. Området har en 

förskola och en skola för elever från förskoleklass till årskurs 6. Det finns 

service som matbutik, frisör och pizzeria i centrum Norr om järnvägen ligger 

Folkesta köpcentrum med ett större utbud. I Eskilstuna, ca 6 km från 

planområdet, finns ett komplett serviceutbud. 
  
  
Gator och trafik Huvudmannaskapet för vägarna i Hällbybrunn är till stor del enskilt och 

innehas av Hällbybrunns vägförening. Enskilt huvudmannaskap innebär att det 

är en samfällighetsförening som är ansvarig för utbyggnad, drift och underhåll 

av vägarna/allmänna platser. När samfälligheten rör vägar är det oftast en 

vägförening där de berörda fastighetsägarna i området är med och betalar en 

avgift varje år. Kommunens gatuavdelning har uppfattningen att vägarna i 

Hällbybrunn har en god teknisk standard, med undantag för Lerdalen. 

 

De största vägarna i området är kommunala och består av Eskilstunavägen, 

Hällbyvägen och Gustavsborgsvägen/Hagbyvägen. Eskilstunavägen trafikeras 

av cirka 3200 fordon per årsmedeldygn. Hällbyvägen av cirka 2500 fordon och 

Gustavsborgsvägen av cirka 1800 fordon per årsvardagsdygn.  
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Gemensamt för alla fastigheter är att parkering sker på kvartersmark inom den 

egna fastigheten. Eftersom att en stor del Hällbybrunn ligger på en ås är 

vägarna delvis branta inom området. Annars skiljer sig vägarna inom 

programområdet åt bland annat när det gäller bredd, belysning och gång- och 

cykelvägar. Inom Hällbybrunn finns det i huvudsak tre olika vägtyper.  

 

 

 

Huvudvägar 

Inom programområdet finns det tre större vägar; Eskilstunavägen, Hällbyvägen 

samt Hagbyvägen. Det är de tre vägarna som leder trafiken till och från 

området. För dessa vägar är vägområdet bredare än övriga vägar. Bortsett från 

de brantaste och trängsta delarna av Eskilstunavägen har huvudvägarna en 

gång- och cykelväg vid sidan av vägen. Körbanan och gång- och cykelvägen 

skiljs åt av en kantsten. Vägen är asfalterad och har belysning. Dagvatten tas 

om hand genom ränndalar på varje sida av vägen som leder vattnet till brunnar. 

 

 
Huvudväg  

 

 
Principsektion för en huvudväg. Det inom de röda sträckande linjerna tillhör 

vägområdet. Utanför de röda linjerna ligger privata fastigheter. 
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Lokalgata Hällbybrunn 

Gatorna i Hällbybrunn är asfalterade och har belysning. Däremot är både 

körbanans och vägområdets bredd mindre än huvudvägarnas. På lokalgatorna 

finns det inte alltid någon separat trottoar eller gång- och cykelbana. Dagvatten 

tas om hand genom ränndalar på varje sida av vägen som leder vattnet till 

brunnar.  

 

 
Lokalgata i Hällbybrunn  

 

 
Principsektion för en lokalgata i Hällbybrunn. Det inom de röda sträckande 

linjerna tillhör vägområdet. Utanför de röda linjerna ligger privata fastigheter. 
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Lokalgata Lerdalen 

I Lerdalen samt vissa gator i de äldre delarna av Hällbybrunn är gatorna 

smalare än i övriga området. Här finns inga diken eller brunnar för avvattning 

utan hela vägområdet är körbart. Vägbredden varierar mellan 3.5 till 6 meter. 

Gatorna i Lerdalen är grusade och saknar separat trottoarer/gång- och cykelväg. 

 

 
Lokalgata i Lerdalen  

 

 
Principsektion för en lokalgata i Lerdalen. Det inom de röda sträckande 

linjerna tillhör vägområdet. Utanför de röda linjerna ligger privata fastigheter. 
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Busslinjer inom programområdet. 

 

Hällby ligger inom det, i översiktsplan 2011, utpekade kollektivtrafikstråket 

Hällby-Centrum-Viptorp. Det finns tre busslinjer som trafikerar området med 

olika turtäthet.  
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Cykelvägar 

 

De större vägarna i Hällbybrunn, Hagbyvägen, Hällbyvägen samt delar av 

Eskilstunavägen, har separata gång- och cykelbanor. På andra gator saknas en 

separat gång- och cykelbana och cyklisterna får cykla i körbanan. De stora 

cykelvägarna snöröjs på vintern. 

 

 
Trafikstråk/ 
utbyggnad 

För sopfordon gäller krav på att backrörelser ska undvikas. Några av vägarna i 

Lerdalen klarar inte av dessa krav. Därför behövs det göras vändmöjligheter i 

slutet av vägen. Hur vändmöjligheten ska se ut studeras närmare i 

detaljplaneskedet. 
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Förslag på nya cykelvägar i området. 

 

I samband med planläggningen kommer möjligheten till bättre gång- och 

cykelkommunikation genom Hällby att ses över. Ett förslag på nya cykelvägar 

är att binda ihop redan befintliga stråk. Då grustäkten nordväst om Hällby 

eventuellt blir ett bad- och evenemangsområde kommer en bättre gång- och 

cykelkoppling förbättra dess tillgänglighet.  

 

 
Teknisk 
försörjning 

Eskilstuna energi och miljö är ansvarig för el, vatten och avlopp samt 

fjärrvärme.  
  
Avfall Det är Eskilstuna Energi och Miljö AB som är ansvariga för sophämtningen i 

området. Hushållssopor hämtas vid respektive fastighet. Det innebär att gatorna 

måste vara dimensionerade för sopbilarna ska kunna ta sig fram utan att behöva 

backa. Vissa av vägarna i området behöver byggas om för att ge sopbilarna 

vändmöjligheter på gatorna. ”Handbok för avfallsutrymmen” (rapport utgiven 

av Avfall Sverige 2009) tar upp att befintliga områden med småhusbebyggelse 

vars gator har en bredd under 3,5 meter medför en dålig arbetsmiljö för 

sophämtaren. Dessutom saknar sådana gator ofta sa vändmöjligheter. Ett 

alternativ kan vara att hämtningen vid varje hushåll kan ersättas med ett 

gemensamt ställe tills åtgärder på gatorna är gjorda. 
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För att sopbilarna ska komma fram måste körbanan var hårdgjord och har en 

minsta bredd på 4,5 meter om det är biltrafik i båda riktningarna. Hela 

vägområdet måste vara minst 5,5 m brett för att kunna rymma buffertzon för 

snövallar m.m. Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på vägbredden. Om 

det är en återvändsgata måste sopbilen har möjlighet att vända. Vändplan för en 

normal sopbil kräver en diameter på 18 meter. Alternativet kan vara en 

trevägskorsning som möjliggör en T-vändning. Dessutom måste vägen ha fri 

sikt och god framkomlighet samt snöröjd och halkbekämpad vintertid.  

 

Återvinningsstationer i området ligger vid Tempo, vid förskolan på 

Gustavsborgsvägen samt vid Stationsvägen. 

 

Återvinningscentralen i Eskilstuna ligger i Lilla Nyby. 
  
 Planarbetets tidplan och genomförande 
  
Fortsatt arbete  Idag finns det givna plan uppdrag på sex planetapper i programområdet. För 

respektive detaljplaneetapp kan det behövas fortsatta utredningar av buller, 

fornlämningar, riskanalys för järnväg och förorenad mark. 

 
Planavtal  Det finns ett avtal med Hällbybrunns vägförening om att föreningen ska 

bekosta planens framtagande.  

 
Plangenom-
förande 

När respektive detaljplan antagits och vunnit laga kraft ansöker kommunen om 

en förrättning hos Lantmäteriet för att upphäva den gemensamhetsanläggning 

som vägarna utgör. Samtidigt som det sker ansöker kommunen också om 

fastighetsreglering för att föra över samfälligheter och delar av enskilda 

fastigheter som ligger inom den mark som i detaljplanen anges som gata. 

 

Efter att gemensamhetsanläggningen har upphävts kan vägföreningen påbörja 

processen att upplösa sig själva. När gemensamhetsanläggningen upphävts och 

vägföreningen upplösts finns inte längre någon skyldighet för fastighetsägarna 

att betala pengar för drift och underhåll av vägarna. 

 

När respektive detaljplan antagits och vunnit laga kraft kan nya fastigheter 

styckas av, respektive bildas enligt detaljplanerna och bygglov kan lämnas 

enligt de byggrätter som planen anger. 
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Preliminär 
tidplan 

 2013 

 

Programsamråd 

 

Kvartal 1 

Plansamråd, etapp 1 och 2 

 

Kvartal 3 

Plansamråd, etapp 3 och 4 

 

Kvartal 4 

  

2014 

 

Plansamråd, etapp 5 och 6 

 

Utställning/granskning, etapp 1, 2 och 3 

 

Kvartal 1 

 

Kvartal 1/2 

Utställning/granskning, etapp 4, 5 och 6 Kvartal 2/3 

 

Antagande, samtliga etapper 

 

Ev överklagande. Om detaljplanerna inte 

överklagats vinner de laga kraft tre veckor efter 

att de antagits. Om de överklagas förskjuts 

resterande del av tidplanen. 

 

 

Kvartal 3 

Laga kraft 

 

Kvartal 4 

  

Förrättning – efter att planen har vunnit laga 

kraft skickar kommunen in en ansökan om att 

gemensamhetsanläggningen ska upplösas. I 

samband med upplösandet regleras marken. 

Övertagande av vägmark kan ske antingen på en 

gång eller etappvis. 

 

 

Efter att gemensamhetsanläggningen är upplöst 

kan vägföreningen meddela lantmäteriet att de 

vill upplösas. 

 

 

Kvartal 4 2014  

– Kvartal 4 2015 

 

 

 

 

2015 

 

Kvartal 4 
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Arbetsgrupp 
  
 Arbetet med detaljplanen har bedrivits i projektform. Medverkande tjänstemän 

har varit: 
    
 Mats Andersson 

Leif Bäckman 

Kent Andersson 

Per Wiig 

Anne-Marie Engman  

(t.o.m. 121130) 

Per Idesten 

(fr.o.m. 121201) 

Peter Jensen-Urstad 

Jörgen Westerlund 

 

 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen/Parkavdelningen 

Stadsbyggnadsförvaltningen/Gatuchef 

Stadsbyggnadsförvaltningen/Trafikavdelningen 
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