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 Planbeskrivning  

 
 

Planprocessen – Standardförfarande 

 
 
I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras 
eller bevaras. Under plansamrådet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 
Därefter sker en bearbetning av planförslaget som sedan ställs ut för granskning. Om 
synpunkter lämnas, ska dessa redovisas och berörda underrättas innan planen antas. Efter 
antagandet har ”ej tillgodosedda sakägare” möjlighet att överklaga detaljplanen innan den kan 
vinna laga kraft. 
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 INLEDNING 
  
Planprocessen Detaljplanen är upprättad enligt standardförfarandet PBL (2014:900).  

 
  
Handlingar Planhandlingar: 

- Planbeskrivning med tillhörande genomförandebeskrivning 2022-06-07 
- Plankarta 2022-06-07 
- Undersökning av miljöpåverkan 2018-11-06 
- Fastighetsförteckning 2022-06-02 
 

  
Syfte Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för övertagande av 

huvudmannaskap för gatu-, park- och naturmark från Hällberga 
samfällighetsförening. Detaljplanen ska vid denna prövning även reglera in 
befintlig utformning av gator där deras nuvarande sträckning inte är förenlig med 
gällande detaljplaner. 
 
Syftet är också att pröva möjligheten för att omvandla stor del av det tidigare 
järnvägsområdet till park- och naturområde. 
 

  
 Plandata 
  
Läge och areal Planområdet omfattar gatu-, park- och naturmark samt före detta järnvägsområde. 

Planområdet sträcker sig över i princip hela Hällberga.  
 

  
Planområdets 
avgränsning 

Planområdets avgränsning bygger dels på gränser för den befintliga 
gemensamhetsanläggningen Hällberga GA:5. Hällbergavägen och 
järnvägsområdet ingår också i planområdet. Den förra järnvägsstationen ingår inte 
i planområdet då det är en privat bostadstomt idag. 
 

  
Markägande Markägare inom planområdet är i huvudsak kommunen men även 

samfällighetsföreningen Hällberga S:1, Trafikverket och privata fastighetsägare. 
 

  
 Kommunala ställningstaganden 
  
Översiktsplan I ÖP 2030 ingår Hällberga i ett stråk för bebyggelse och transport. Hällberga är 

också utpekat som strategisk punkt på landsbygden. Ambitionen är att Hällberga 
ska kunna fortsätta utvecklas. Planen ska bidra till mer ordning vad gäller 
huvudmannaskap och utformning av gator, park och natur, vilket bedöms kunna 
underlätta utveckling av Hällberga. 
 

  
Grönplan I grönplan är större delen av naturmarken som ingår i planområdet utpekad som 

grön infrastruktur. 
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Detaljplan Inom planområdet finns sju gällande byggnadsplaner: 

• Förslag till ändring och utvigdning av byggnadsplanen för del av Hällberga 
stationssamhälle från år 1966 (04-STE-308 4110-2-137). 

• Förslag till byggnadsplan för Hällberga stationssamhälle från år 1949 (04-
STE-217 4110-1-133). 

• Förslag till ändring av byggnadsplanen för Hällberga 5:26 m.fl. från år 
1983 (0484-P85/1 4110-2-290). 

• Förslag till ändring av byggnadsplanen för del av Kv. Björnen i Hällberga 
stationssamhälle från år 1965 (04-STE-299 4110-3-136). 

• Byggnadsplan för Hällberga stationssamhälle från år 1957 (04-STE-258 
4110-2-134). 

• Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplanen för Hällberga 
stationssamhälle från år 1963 (04-STE-286 4110-2-135). 

• Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplanen för Hällberga 13:1 
m.fl. från år 1978 (0484-P78/7). 
 

 
Byggnadsplaners utsträckning och årtal när de vann laga kraft 
 
Delar av dessa detaljplaner upphävs om föreslagen detaljplan vinner laga kraft, där 
planområdet täcker över gällande detaljplaner. Planförslaget täcker huvudsakligen 
över gatu-, park och naturmark i befintliga byggnadsplaner. Nordväst om 
korsningen Uddvägen-Hällbergavägen täcker planförslaget över kvartersmark för 
bostäder eftersom befintlig gata är utformad så att den sträcker sig över 
kvartersmarken. Vid järnvägsområdet täcker planförslaget över kvartersmark med 
användningsbestämmelse för järnvägsspår. 
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Miljöbedöm-
ning 

För att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL har en 
undersökning av miljöpåverkan gjorts av planförslaget. Planen är förenlig med 
hushållningsbestämmelserna i kap 3, 4 och 5 i miljöbalken. Inga naturvärden eller 
kulturmiljövärden påverkas negativt. Inga miljökvalitetsnormer överskrids.  
 
Planförslaget bedöms därför inte innebära någon betydande påverkan på miljön. 
En miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL upprättas därför inte. 
 

  
 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
  
 Natur och kultur 
  
Mark och 
vegetation 

Landskapet kring Hällberga utgörs av ett mosaikartat odlingslandskap. Det 
mosaikartade landskapet består av flera mer sammanhängande rum, åtskilda av 
åkerholmar och lägre skogshöjder. Naturytor mellan bebyggelsen i Hällberga 
utgörs av skog. 
 
Naturvärdesinventeringar har inte påvisat några naturområden med naturvärden 
enligt klass 1-4. Naturytorna i Hällberga bidrar till den gröna infrastrukturen i och 
kring Hällberga, vilket innebär att växt- och djurliv har förbindelser genom 
samhället. Naturen i Hällberga utgörs av både ädellövskogsmiljöer och 
tallskogsmiljöer. 
 

  
Historik Området i centrala Hällberga har tidigare används till järnvägsstation med 

järnvägsspår. Stationsbyggnaden finns kvar idag men järnvägsspåret har ersatts 
med gång- och cykelväg i naturområde. Spårområdet får genom detaljplanen ny 
användning som park och natur i stället för användningen järnväg. Detta regleras 
med användningsbestämmelserna [PARK] och [NATUR]. 
 

  
Kulturmiljö-
värden 

Planförslaget bedöms inte påverka kulturmiljövärden negativt. I planförslaget är 
befintlig utformning av gatu-, park- och naturmark inritad. Ändringen från 
järnvägsområde till parkmark bedöms vara en lämplig omvandling när det inte 
längre finns behov av järnvägsstation i Hällberga. 
 

  
Fornlämningar Det finns inga identifierade fornlämningar inom planområdet. Det finns 

fornlämningar inom 100 meter från planområdet men dessa bedöms inte påverkas 
av planförslaget då planförslaget inte innebär några omfattande förändringar av 
utformningen av Hällberga. 
 

  
 Bebyggelseområden 
  
Bostäder Befintliga bostadshus med tillhörande komplementbyggnader i Hällberga bevaras 

eftersom planområdet inte omfattar tomter för dessa bostäder. Kvartsmark för 
bostäder vid Uddvägen-Hällbergavägen är inte bebyggd och omvandlas genom 
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detaljplanen till naturmark. En bit av kvartersmarken för bostäder vid korsningen 
Hällbergavägen-Gyllings väg är inte heller bebyggd och omvandlas till naturmark. 
 

 
Ytor (avgränsade i rött) som är planerade för bostäder i gällande byggnadsplaner men som genom 
planförslaget får användning som natur och gata. 
 

  
Barn-
perspektivet 

Genom att omvandla järnvägsområdet till park kan lekmiljö för barn placeras 
centralt i Hällberga. Detta bedöms vara positivt för barn. 
 

  
 Friytor 
  
Lek och 
rekreation 

Att park- och naturmark bevaras genom planförslaget bedöms leda till att lek- och 
rekreationsmöjligheter bevaras. När en del av järnvägsområdet omvandlas till 
parkmark, genom användningen [PARK], utökas möjligheten för lek och 
rekreation. Att denna park då hamnar centralt i Hällberga bedöms vara positivt då 
detta leder till att stor del av hushållen i Hällberga har nära till parken. En central 
lokalisering i Hällberga kan göra parken till en bra mötesplats för olika aktiviteter. 
 

  
Naturmiljö Befintlig naturmark bevaras genom planförslaget under användningen [NATUR]. 

 
  
 Vattenområden 
  
Strandskydd En mindre del av planområdet ligger inom strandskyddszon om 100 meter från 

dike. Denna mindre del planläggs som natur och bedöms därför vara förenlig med 
strandskyddets syfte om att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv. 
Strandskyddet behöver därmed inte upphävas genom detaljplanen. 
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100 meter bred zon från dike, där strandskydd råder 
 

  
 Gator och trafik 
  
Gatunät och 
trafik 

Befintliga gator i Hällberga har varierande bredd på körbana och vändplaner. 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att gator håller rätt standard för att 
kommunen ska kunna ta över drift av gatorna. 
 

  
Gång- och 
cykelvägar 

På den banvall där det tidigare gick järnvägsspår går det idag gång- och cykelväg. I 
detaljplanen föreslås delar av området ändras till park- och naturmark, vilket 
möjliggör att gång- och cykelvägen kan ligga kvar. 
 

  
Kollektivtrafik Busslinje 8 och 60 går genom Hällberga med hållplatser längs med 

Hällbergavägen. Detaljplanen möjliggör att dessa busslinjer kan behålla sin 
sträckning och placering av hållplatser. 
 

  
Parkering Idag finns yta för allmän parkering vid korsningen Södra stationsvägen-

Hällbergavägen. Ytan bevaras under användningen [GATA] och därmed kan ytan 
fortsatt användas som parkering. 
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Parkering vid infarten till Södra stationsvägen. 
 

  
 Teknisk försörjning 
  
El Befintliga och föreslagna nya transformatorstationer regleras genom detaljplanen 

med användningsbestämmelsen [E1]. 
 

  
Avfall I större delen av Hällberga hanteras avfall i enskilda sopkärl som placeras vid 

gatan de dagar då tömning sker. Vissa av gatorna i Hällberga har för små 
vändplatser för att sopbil ska kunna köra in. Hushåll vid dessa gator lämnar i 
nuläget sina kärl vid korsning till större gata där sopbil kör. Planen innebär inte att 
vändplanerna blir större eller att nya gator utformas, därför kommer inte planen 
leda till någon förändring vad gäller hantering av avfall.    
 

  
Dagvatten Det finns vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar inom planområdet.  

 
Detaljplanen kommer inte leda till någon påverkan på den befintliga 
dagvattensituationen eftersom planen enbart möjliggör redan befintlig utformning 
av gator. Stadsbyggnadsförvaltningen har gjort bedömningen att befintlig 
dagvattensituation är godtagbar. 
 

  
 

GENOMFÖRANDE 
  
 Organisatoriska frågor 
  
Tidplan Kvartal 2 2022 

Kvartal 4 2022 
Kvartal 1 2023 
Kvartal 1 2023 

Samråd 
Granskning 
Sbn antar detaljplanen 
Detaljplanen vinner laga kraft förutsatt att den inte 
överklagas. 
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Genomförande-
tid 

Genomförandetiden är 5 år från det att detaljplanen får laga kraft. Detaljplanen får 
inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger inom genomförandetiden. Efter 
genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras 
eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom planen behöver 
beaktas. 
 

  
Huvudmanna-
skap 

Kommunen får huvudmannaskap över park- och naturmark i planförslaget. 
Kommunen får huvudmannaskap för alla gator i planförslaget förutom 
Hällbergavägen som har statligt huvudmannaskap idag, vilken den ska fortsätta ha. 
Kommunen ska ta över huvudmannaskap för Södra stationsvägen, vilken har 
statligt huvudmannaskap idag. 
 

  
 Fastighetsrättsliga frågor 
  
Berörda 
fastigheter 

Fastigheter inom planområdet: 
Hällberga 1:22 
Hällberga 1:29 
Hällberga 1:16 
Hällberga 4:19 
Hällberga 5:2 
Hällberga 5:9 
Hällberga 5:45 

Hällberga 5:46 
Hällberga 11:1 
Hällberga 13:1 
Hällberga 14:1 
Hällberga 15:1 
Stentorp 1:2 
Sörmlandsbanan 1:1 

 

 
Marksamfälligheter inom planområdet: 
Hällberga S:1 
Hällberga S:3 
Stentorp S:1 

 
Anläggningssamfälligheter inom planområdet: 
Hällberga GA:1 
Hällberga GA:2 
Hällberga GA:5 
 

 

  
Fastighets-
bildning 

Kommunen ansöker om erforderlig fastighetsbildning. 
 
Kommunen har rätt att lösa in mark med kommunalt huvudmannaskap men 
också en skyldighet att göra det på fastighetsägarens begäran. Delar av Hällberga 
S:1, Hällberga 1:16, 5:2 och 1:29 kan lösas in av kommunen då dessa delar utgör 
allmän gata där kommunen kommer ha huvudmannaskap. 
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Ytor (avgränsade i rött) inom Hällberga 1:16, 5:2 och 1:29 som är allmän platsmark med 
användningen GATA i planförslaget men som ligger inom privatägda fastigheter idag. Ytorna 
används för allmän gata i nuläget. 
 

  
Gemensamhets-
anläggningar 

I och med planförslaget kan gemensamhetsanläggningens omfattning omprövas 
genom en lantmäteriförrättning. Gemensamhetsanläggningen Hällberga GA:5 
kommer inte omfatta mark som genom planen får kommunalt huvudmannaskap. 
Kommunen tar över driftansvar för nästan all befintlig gatu-, park- och 
naturmark. Det finns en mindre del av gata som ingår i GA:5 som kommunen inte 
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tar över driften över vid Hällberga 1:16. Denna del fungerar idag som uppfart till 
en småhustomt och därför är förslaget att den i stället ska skötas av den enskilda 
fastighetsägaren. 
 

 
Yta (avgränsad i rött) inom Hällberga 1:16 som ligger inom GA:5 men som kommunen inte 
kommer ta över huvudmannaskap för. 
 
Hällberga GA:5 behöver upphävas. Kommunen ansöker om upphävande av 
Hällberga GA:5. 
 

  
 Ekonomiska frågor 
  
Kostnader Planarbetet bekostas av Hällberga samfällighetsförening enligt det planavtal som 

tecknats. 
 
I och med planförslaget blir kostnaderna för drift och skötsel av de allmänna 
platserna inom planområdet kommunens. 
 
Kommunen ansöker om och bekostar lantmäteriförrättningen för upphävande av 
gemensamhetsanläggningen Hällberga GA:5. 
 
Kommunen bekostar den fastighetsreglering som behövs för att genomföra 
planförslaget. 
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 ARBETSGRUPP 
  
 Arbetet med detaljplanen har bedrivits i projektform med medverkande 

tjänstemän från olika förvaltningar inom Eskilstuna kommun. 
 

  
  
  
 Stadsbyggnadsförvaltningen 

Planavdelningen 
 
 
 
 

 Jacob Lithammer 
Planchef 

Erik Henckel 
Planarkitekt 
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