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Inledning och syfte
Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen har tagit fram förslag
till ortsanalys för Hälleforsnäs i syfte att ge underlag för det
fortsatta arbetet med detaljplanering i orten, främst med tanke på
Bruksområdet och dess omgivningar. Ortsanalysen kan ersätta
program för kommande detaljplaner inom Hälleforsnäs för de
utvecklingsområden som rapporten redovisar.

Översiktsplan 2007 för Flens kommun har målsättningen att
minst 90 nya bostäder skall kunna komma till inom en 20-
årsperiod i Hälleforsnäs. Översiktsplanen förespråkar att
Bruksområdet bör detaljplaneläggas och att de kulturhistoriskt
värdefulla byggnaderna inom och i närheten till området bör
skyddas. Framtida detaljplaner bör även studera möjligheterna att
utnyttja mark i Bruksdammens närhet för ny bostadsbebyggelse

Ortsanalysen redovisar Hälleforsnäs som ort idag, historisk
utveckling samt hur kommunen ser på ortens framtida
utveckling. Viktiga utvecklingsområden pekas ut där detaljplaner
av olika syften bör tas fram.

September 2007
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Bakgrund -
Förutsättningar
Läge
Hälleforsnäs ligger i Flens kommun och är kommunens tredje
största tätort med cirka 1700 invånare. Hälleforsnäs har en
obruten brukstradition sedan mitten av 1600-talet och ortens
utveckling har följt brukets utveckling. Bruksområdet med
industrianläggningen, bruksherrgården och arbetarbostäderna
utgör ortens kärna. Under 1900-talet har ny bebyggelse uppförts
och bildar tydliga årsringar i samhällets uppbyggnad.

Befolkningen har minskat genom åren och en bidragande faktor
var den kraftiga nedgången av bruksverksamheten under 1970 –
talet. Hälleforsnäs erbjuder idag ca 250 arbetstillfällen inom
olika verksamhetsområden. Orten erbjuder bostäder till
överkomliga priser i naturnära område. Tågstationen är en viktig
tillgång för Hällefornsnäs och bidrar till ortens tillgänglighet och
möjlighet för invånarna att pendla. Inom rimliga pendlings-
avstånd finns de större orterna Flen, Eskilstuna och Katrineholm.
Hälleforsnäs har kommit att intressera många konstnärer och
orten har på senare tid uppmärksammats för sitt kulturliv.

Hälleforsnäs lokalisering i kommunen
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Historia, Bruks- och
stationssamhälle
I följande kapitel beskrivs Hälleforsnäs historia och framväxt
där Hällefors styckebruk och tågstationen har en stor del i
ortens utveckling. Historiken är sammanställd utifrån olika
källor men framförallt ur skriften Hälleforsnäs i Sörmland från
1992.

Vid mitten av 1600-talet upptäcktes ett malmstråk i närheten av
nuvarande Hälleforsnäs. I samband med det gavs det tillstånd att
bygga en masugn i trakten. Denna kom att drivas med vattenkraft
från Hälleforsen. Det strömmande vattnet var den viktigaste
förutsättningen för brukets verksamhet. Hälleforsån dämdes upp
och Bruksdammen bildades.

Tillverkningen vid bruket bestod i första hand av järnkanoner, så
kallad ”styckegjutning”, därav namnet Hällefors styckebruk.
Under 1800-talet utvecklades bruket till en modern industri och
verksamheten blev mer och mer omfattande. I anslutning till
Bruksområdet växte bruksbyn fram med skola, sjukvård och
arbetarbostäder. Idag finns en del bevarandevärda byggnader
kvar från 1700- och 1800-talet. Värda att nämnas är bland annat
bruksherrgården från 1750 (med ombyggnad 1844) och gamla
stallet även kallad ”Hästskon” från 1848. Bruksherrgården är
idag skyddad som byggnadsminne.

I slutet av 1800-talet drogs järnvägen förbi Näs gård och
stationen byggdes i närheten. Stationen fick namnet Hälleforsnäs
och togs i bruk 1879. I och med järnvägen blev området kring
stationen attraktivt och flera sågverk etablerades på platsen. I

samband med det växte ett nytt litet samhälle fram kring
stationen och en ny skola byggdes norr om järnvägen.

Många svenska bruk lades ner när industrialiseringen i Europa
var ett faktum i slutet av 1800-talet. Konkurrensen ökade och
priserna på stål och järn föll. Hällefors styckebruk kämpade
vidare i motvinden och dess räddning var övergången till
verkstadsindustrin. Även järnvägen var en bidragande faktor till
brukets överlevnad. Under tidigare delen av 1900-talet låg
driften nere och flera ägarbyten skedde. På 20-talet ökade
produktionen igen och bruket hade sin storhetstid under 60-talet
med ca 1000 anställda. Under 70- och 80-talen minskade antalet
anställda vid bruket kraftigt. Bruket i den sammanhållna
driftsformen gick i konkurs 1997. Gjuteri och järnbearbetning
lever vidare i liten skala vid sidan av andra småföretag på bruket.

Bruket fortsatte att bygga arbetarbostäder i egen regi ända in på
1900- talet och under 20-talets blomstringsperiod uppfördes ett
flertal nya bostäder. Exempelvis byggdes då ett antal
flerfamiljshus vid skolbacken. Bruksbolaget sålde även ut
tomträtter för arbetarna på Annebergsområdet sydväst om bruket,
något som kom att bli ett nytt sätt att lösa bostadsfrågan.
Annebergsområdet är idag av kulturhistoriskt värde med
villastadens slingrande gatunät och sin typiska 20-tals
bebyggelse.

De industribyggnader som finns på bruket idag kom till under
30-talet efter en omfattande brand. Två byggnader klarade
branden, en lagerbyggnad och den idag berömda kolhuset, som
länge hade Europas största fribärande trätak. Industri-
byggnaderna har idag ett symboliskt värde då de legat på samma
plats i över 300 år.
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På 30-talet fortsatte samhället att växa med typiska
egnahemshus. Främst skedde detta kring järnvägen men så
småningom utstakades också den nuvarande genomfartsvägen
Storgatan - Centralvägen. Bebyggelsen växte sakta fram längs
vägen och de två delarna av samhället, bruksbyn i söder och
stationssamhället i norr, förenades och Hälleforsnäs bruks-
samhälle bildades.

På 40-talet byggdes småhusområdena Överäng och Ölmstorp.
Utmed Flensvägen byggdes det även tvåfamiljshus, vilken med
den karaktäristisk kubiska formen representerar funktionalismens
mest särpräglade massproducerade hustyp.

Fram till idag har Hälleforsnäs byggts ut i olika etapper och så
småningom förändrades orten från utpräglad bruksort till en
bostadsort där många människor pendlar till sina arbeten. Idag
bedrivs verksamhet vid bruket och det finns cirka 50 sysselsatta
inom området. I och med konkursen 1997 förlorade samhället en
stor arbetsgivare och orten fick en otydlig identitet.

Bruksherrgården

20-tals bostäder

”Funkishus”

”Hästskon” och
Kolhuset
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Funktioner
Centrum, handel och service
Största delen av ortens service och handel är etablerad inom de
södra delarna. Den centrumbildning som är mest tydlig finns i
anslutning till matvaruaffären och skolan. Inom området finns
funktioner som låg-, mellan- och högstadieskola, bibliotek,
livsmedelsbutik, Folkets hus, vårdcentral, Post, bensinförsäljning
och pizzeria.

Längs med huvudgatan finns spår av den tidigare handel som en
gång fanns lokaliserad i orten. Det syns tydligt på vissa av
byggnadernas fönster och entréer.

Förutom Bruksskolan med låg-, mellan- och högstadium så finns
det i Hälleforsnäs två förskolor. För utbildning på gymnasienivå
finns Bildningscentrum Prins Wilhelm i Flen att tillgå med bra
kommunikationer.

I norra delen av Storgatan finns äldreboendet Gjutaren.

Bostäder
Som historiedelen beskriver så finns det bostäder från olika
årtionden i Hälleforsnäs. Orten domineras av villabebyggelse där
20- och 30-talens egnahemsvillor utgör en stor del. Det finns
även olika typer av flerbostadshus, till exempel de gamla
arbetarbostäderna från 40-talet samt hyresbostäder från 70-talet.

Inom Hälleforsnäs finns en hel del tomma lägenheter och
nedgångna hus. Dessa bör tas till vara genom antingen
renovering eller i värsta fall rivas. Hus som byggts för en viss

funktion kan omvandlas och innehålla andra funktioner.
Exempelvis har en familj på orten köpt ett hyreshus som de bor
och verkar i.

Under brukstiden bodde många av arbetarna i torp i skogarna
omkring Hälleforsnäs. Många av dessa finns kvar som
permanent- eller sommarbostäder.

Konsum

Tidigare butikhus
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Verksamheter och kultur
Hälleforsnäs har en lång bruksortstradition med försörjning
genom vattenkraft och järnhantering. Bruksområdet ägs sedan
konkursen 1997 av den ideella Stiftelsen Hälleforsnäs
Bruksfastigheter. Bruksområdet är idag ett levande område, men
på ett nytt sätt med både industri och kulturella verksamheter.
Den gamla gjuteritraditionen hålls vid liv, men i mindre
omfattning än tidigare. Det gamla kolhuset används för teater
sommartid och andra evenemang som exempelvis luciafirande.
På området finns även hantverkare och konstnärer samt
gjuterimuseet som visar brukets historia.

I Hälleforsnäs norra delar finns det i anslutning till stationen ett
större sågverk och annan mindre industri. I de östra delarna av
orten finns ett verksamhetsområde där företaget PAX är
etablerade, samt pumpstationen för avloppsvattnet till renings-
verket i Flen.

Inom orten finns även ett antal mindre verksamheter.

Egnahemshus

Flerbostadshus

Verksamhet Kolhuset
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Fritid och rekreation
Hälleforsnäs har ett brett utbud av fritids- och rekreations-
områden. Edströmsvallen är ortens stora idrottsanläggning med
bl.a. fotbollsplan och isbana på vintern. Inom föreningen
Hälleforsnäs IF spelas bl.a. fotboll och innebandy. Föreningen
har en lång bandytradition med framstående resultat genom
tiden. Bruket har genom åren varit starkt förknippat med
bandylaget, i folkmun kallat ”Brukets Blå”. Bandyn har varit en
stor del av Hälleforsnäs identitet och något många känner till.
Idag är bandyn på den högre nivån nedlagd.

Bruksskolan har en stor idrottshall för olika aktiviteter.
Lokalerna används för bl.a. innebandy och av Hälleforsnäs
idrottsförening. Hallen används även av utomstående och för
olika turneringar.

Området som kallas för Tjärtippen är i detaljplanen beskriven
som industripark. Området används idag inte i någon större
utsträckning men kan komma att få en mer betydande roll för
rekreationen i samhället.

Stora strövområden finns att tillgå i omgivningarna.
Sörmlandsleden sträcker sig förbi Hälleforsnäs och kopplas
samman med Bruksslingan, som är en 4 km lång handikapp-
anpassad vandringsled runt Bruksdammen. Idag är tillgänglig-
heten till Bruksdammens södra delar begränsad då Bruksområdet
sträcker sig ner till stranden.

Tallsjön söder om orten erbjuder en bra badplats på sommaren
och det finns även möjlighet att bada i Bruksdammen.

Edströmsvallen

Bruksslingan

Tallsjöbadet
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Kommunikationer

Biltrafik/Vägnät
Huvudvägnätet i Hälleforsnäs utgör utav Flensvägen (länsväg
687), länsväg 691 från Katrineholm och genomfartsleden
Storgatan – Centralvägen. Norrifrån ansluter Länsväg 686
(Eskilstunavägen) till riksväg 53 mot Eskilstuna. Det övriga nätet
är uppbyggt av lokalgator som ansluter till huvudvägnätet. De
största trafikmängderna finns på Flensvägen och på
genomfartsleden Storgatan - Centralvägen.

Gång- och cykeltrafik
Huvudgatunätet är försett med trottoarer för de gående. I övrigt
sker gång- och cykeltrafik blandat med biltrafik på de mindre
gatorna i orten. Separata gång- och cykelbanor vore att önska ur
trafiksäkerhetssynpunkt på de större vägarna. Gång- och
cykelförbindelserna mellan de östra områdena, Överäng och
Ölmstorp, och centrala Hälleforsnäs är bristfälliga.

Kollektivtrafik
Hälleforsnäs är försörjt med både tågtrafik och busstrafik. Tågen
avgår 11 gånger per dag i vardera riktningen Uppsala -
Norrköping. Det tar ca 20 minuter att pendla till Eskilstuna och ca
15 minuter till Flen.

Med buss nås Eskilstuna, Katrineholm, Flen och Malmköping
inom rimliga pendlartider. Länsbuss 215, Hälleforsnäs –
Eskilstuna, tar ca 50 min och länsbuss 415, Hälleforsnäs – Flen,
tar ca 25 min. Skolbuss 679 går mellan Katrineholm och
Malmköping med stopp i Hälleforsnäs. Sträckan Hälleforsnäs –
Malmköping tar ca 20 min och sträckan Hälleforsnäs –
Katrineholm tar ca 50 min.

I genomsnitt kliver omkring 80 resenärer av och på tågstationen i
Hälleforsnäs varje vardag enligt Resandeundersökning -
kollektivtrafik i Södermanland 2005. Pendlingen sker framförallt
till och från Eskilstuna. Antalet tågresenärer till och från
Eskilstuna är större än till och från Flen och Katrineholm. Trolig
orsak är att väg- och bussförbindelserna mellan Flen/
Katrineholm/Hälleforsnäs är bättre och att det finns en större
arbetsmarknad i Eskilstuna.

Ca 36 % av resorna till och från Hälleforsnäs station är i
arbetssyfte och 32 % i utbildningssyfte, framförallt för
gymnasiala utbildningar.

Avstånd

Hälleforsnäs - Flen 15 km
Hälleforsnäs - Katrineholm 30 km
Hälleforsnäs - Eskilstuna 30 km
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Befolkning
Hälleforsnäs har haft en neråtgående befolkningskurva efter de
neddragningar som gjordes på bruket. Men under de senaste åren
har befolkningsmängden i stor sätt varit oförändrad.

Källa: SCB (Statistiska centralbyrån)

Enligt en nyligen framtagen befolkningsprognos kommer antalet
äldre att öka i kommunen inom de närmaste 20 åren.

Hälleforsnäs hade under brukstiden en stor inflyttning från
Finland. Idag har ca 10 % av befolkningen finländsk bakgrund.

Hälleforsnäs
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Landskap och grönstruktur
Hälleforsnäs omges av stora kuperade skogsområden med flera
sjöar. Grönskan sträcker sig som stråk in i samhället och bildar
korridorer för flora och fauna. Stråken utgörs av parker,
grönområden och alléer.

I anslutning till Hälleforsnäs och Bruksområdet ligger Bruks-
dammen, ett våtmarksområde med ett mångformigt myrkomplex
med höga botaniska och ornitologiska värden. Bruksdammen
tillkom genom uppdämning under brukstiden och användes då
som vattenmagasin för driften på bruket. Dammens omgivningar
är viktiga för friluftslivet och Sörmlandsleden korsar kärrområdet.
De nordvästra delarna av Bruksdammens myrområden berörs
utav riksintresse för naturvården. Stora delar av Bruksdammen är
även klassad som högt naturvärde enligt länsstyrelsens
naturvårdsprogram.

Söder om Hälleforsnäs sträcker sig Hälleforsgången förbi i väst-
östlig riktning och är av riksintresse för naturvården. Hällefors-
gången är Sveriges största diabasgång och upptar en sammanlagd
yta av 40-50 km och sätter i stor utsträckning sin prägel på
landskapet då den framträder med egna landskapsformer.

Bruksdammen

Bruksdammen
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Miljö-, hälso- och riskfaktorer
Störande verksamhet/Buller
Det finns inga bullerberäkningar gjorda på orten men vid
nyexploatering är det viktigt att se över bullernivåerna. Inom
Bruksområdet finns idag verksamheter av mindre omfattning,
men i framtiden kan det bli aktuellt även med större
verksamheter. Behovet av skyddsavstånd bör ses över i
detaljplanarbetet.

Hälleforsnäs sågverk kan klassas som störande verksamhet men
ligger idag på en avskild plats. Vid utveckling av stationsområdet
bör det föreslås skyddsavstånd till sågverket.

Huvudleden Flensvägen - Storgatan - Centralvägen har idag en
trafikmängd på ca 1500 fordon/dygn. Detta bidrar till buller och
vibrationer för bebyggelsen intill vägarna. Vid exploatering av
närområdena bör bullerberäkningar tas fram.

Förorenade områden
Under våren 2004 startades projektet ”Rena Bruket” i
Hälleforsnäs med huvudsyfte att sanera Bruksområdet och dess
omgivningar. Projektet avslutades hösten 2006 och omfattande
saneringar har genomförts. På Bruksområdet har ett flertal
byggnader rivits och marken under byggnaderna har sanerats.
Avfall och slaggprodukter (tjära) från bruket har genom tiden
dumpats på den så kallade Tjärtippen. En övertäckning av
området har genomförts för att säkerställa att inga föroreningar
läcker ut. Inom projektet har även en lekplats i Annebergs-
området sanerats.

Edströmsvallen anlades på 30-talet och innehåller slaggprodukter
från bruket, däribland rester från den omfattande branden på 30–
talet. Avfallet är idag relativt vältäckt då stora ytor försetts med
täckskikt och även hårdgjorts. Enligt Hälleforsnäs -
utredning/undersökning av förorenade områden kan ett visst
läckage av tungmetaller befaras. Det befintliga dränerings-
systemet bör kartläggas och kontrolleras för att förhindra utsläpp
till Bruksdammen. Enligt den MIFO (Metodik för inventering av
förorenade områden) fas 2 undersökning som gjorts på området
anses spridningen av föroreningarna trots goda spridnings-
möjligheter vara mycket begränsade.

Intill Simmelsjön ligger Hjärpstugetippen, där det huvudsakligen
har dumpats massor från bruket. Denna deponi har legat nere
sedan 1970-talet och används idag som närströvområde. Miljörisk
undersökningar enligt MIFO-metoden fas 1 och 2 har tagits fram
på området. Undersökningarna visar att objektet ingår i klass 2
vilket innebär hög risk men att spridning av föroreningar från
området är mycket begränsad.

Vid Kattkärret i närheten av gamla reningsverket ligger ett
deponiområde på totalt ca 2 ha. Området genomströmmas av
Kattkärrsbäcken som i öster mynnar ut i Bruksån. Enligt
Hälleforsnäs - utredning/undersökning av förorenade områden
finns ett misstänkt läckage av tungmetaller från deponien och
spridningsrisken är stor på grund av att massorna ligger i nära
anslutning till strömmande vatten.

Sotsand (Gjutsand) och grönslagg från bruket har använts som
fyllnadsmaterial runt om i Hälleforsnäs. Prover har tagits på
sotsanden och grönslaggen och undersökningen visar att
sotsanden inte innehåller några högre halter av metaller eller
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andra giftiga ämnen. Grönslaggen innehåller förhöjda halter av
krom, men kromet är hårt bundet i slagget och läcker inte till
miljön eller tas upp av människokroppen.

Radon
Hälleforsnäs ligger inom normalriskområde för markradon enligt
SGABs radonriskkartering från 1988. Radonhalten bör dock
mätas i varje enskilt fall då förekomsten av radon kan vara lokal.
Risken för radon skall alltid beaktas vid lokalisering av ny
bebyggelse.

Övrigt
Omfattande vedeldning bidrar till dåliga luftförhållanden i
Hälleforsnäs. Miljökontoret förespråkar fjärrvärme i orten och
lämplig plats för lokalisering av ett värmeverk bör studeras. Ett
gemensamt värmesystem skulle bidra till en bättre miljö samt ge
ekonomiska fördelar.

Fastigheterna vid Bergsund har idag enskilt vatten och avlopp.
Möjligheter finns att koppla på fast igheterna på det kommunala
nätet vilket är att eftersträva inom hela orten.

Idag är en byggnad på Bruksområdet bebodd med två lägenheter,
vilket inte är lämpligt ur hälso- och säkerhetssynpunkt i ett
industriområde. Detta bör regleras i detaljplan med lämpliga
bestämmelser.
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Analys
Struktur- Rumslig relation
Denna analys är baserad på begrepp ur Kevin Lynch metod
att analysera stadslandskapet. Kevin Lynch´s metod
används för att beskriva ortens läsbarhet och tydlighet. Det
finns fem fysiska huvudbegrepp att analysera enligt Lynch:
stråk, knutpunkter, barriärer, distrikt, och landmärken.
(Lynch, 1960)

Stråk
Stråk är de leder vi rör oss på. Till exempel kan det vara gator,
vägar, kanaler eller järnvägar. Utifrån dessa stråk observerar vi
andra element i omgivningen och orienterar oss med hjälp av till
exempel landmärken.

Hälleforsnäs är en relativt liten ort med ett utstakat huvudstråk
Storgatan – Centralvägen. Stråket är huvudled för fordonstrafiken
i orten och all genomfartstrafik sker på denna väg. Längs med
stråket rör sig även folk till fots och med cykel på de trottoarer
som finns. En gång i tiden var detta ett viktigt affärstråk och det
syns tydligt på byggnadernas fasader längs gatan. Detta skapar
möjligheter för ny etablering av handel om orten expanderar.

Ett annat viktigt stråk som knyter an till huvudgatan är Celsings
allé - Skolgatan där ortens centrumfunktioner är samlade som
matvarubutik och skola. Dessa två gator bildar i korsningen en
viktig knutpunkt. (se knutpunkter)

För de östra områdena av Hälleforsnäs är Flensvägen ett viktigt
stråk för att ta sig in till de centrala delarna av orten. Framförallt
för barn och ungdomar som skall ta sig till och från skolan.

Ett annat stråk där mycket folk rör sig är från Annebergsområdet i
söder till ortens centrala delar. Idag är tillgängligheten bristfällig
och kontakten bör stärkas.

Sommartid rör sig folk till fots eller med cykel till badplatsen vid
Tallsjön.

Det ligger i människans natur att vilja ta den snabbaste och
genaste vägen till sitt mål och det syns tydligt i ortens fysiska
struktur genom upptrampade stigar och informella vägar. Ett
viktigt informellt stråk i Hälleforsnäs är den gamla banvallen som
går mellan bruket och stationen. Stråket används idag i
friluftssyfte för promenader och motion men är bitvis i dåligt
skick.

Gamla banvallen

Gamla banvallen
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Knutpunkter
Knutpunkter/noder är strategiska punkter med intensiv
användning ofta lokaliserade där två stråk möter varandra. Det
är platser dit folk färdas eller uppehåller sig, knutpunkter utgör
händelser längs med stråken.

En viktig knutpunkt är korsningen Flensvägen/Storgatan/
Bruksallén som bildar en entré till de centrala delarna av orten.
Platsen, som definieras av den kringliggande bebyggelsen, är för
övrigt intetsägande och kan stärkas. Intill korsningen ligger
Bruksskolan, en butik samt en pizzeria.

I korsningen Celsingsallé – Skolgatan har den mest betydande
knutpunkten bildats, mycket folk rör sig i området pga. skolan
och ortens enda matvarubutik. På platsen samlas mycket folk och
en naturlig mötesplats uppstår.

En annan viktig knutpunkt är tågstationen. Tågstationer blir ofta
naturliga mötesplatser där folk stannar upp och träffas. Men i
Hälleforsnäs ligger stationen avsides och används inte i det syftet.
Stationsområdet kan stärkas som knutpunkt.

Flensvägen/
Storgatan/
Bruksallén

Konsum

Stationen
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Landmärken
Landmärken är fysiska objekt som bidrar till orienterbarheten på
orten. Landmärken kan vara höga och synas på långt avstånd
eller lokala och synas ur vissa vinklar. Landmärken kan vara och
betyda olika för olika personer. Exempel på ett lokalt landmärke
är en ovanlig brevlåda.

Landmärken bidrar till orienterbarheten i orten och skapar en
känsla av trygghet och igenkännande. Större landmärken som gör
Hälleforsnäs orienterbart är vattentornet som har en karaktäristisk
profil och syns på långt håll. Skorstenen, fläktanläggningarna
och industribyggnaderna samt det gamla vattentornet vid
Bruksområdet utgör en siluett i landskapsbilden och vittnar om
historien.

I de östra områdena av orten längsmed Flensvägen finns två
radhuslängor från 1970-talet som utmärker sig då omgivningen
består utav villabebyggelse. Byggnaderna är även målade på ett
sätt som gör betraktaren uppmärksam. Närmare de centrala
delarna längs med Flensvägen finns det gamla kvarnhuset som
också utmärker sig i omgivningen. I korsningen Flensvägen/
Storgatan/Bruksallén möts betraktaren av det nedlagda
pensionatet (Heda) och av Bruksskolan som tornar upp sig och
bidrar till igenkännande.

I vägkröken där Storgatan och Centralvägen möts ligger f.d
baptistkyrkan som syns tydligt i omgivningen med sitt speciella
utseende.

Från norr utgör två byggnader från tidigt 1900-tal (Nynäs och
Eriksdal) entrén till samhället. Byggnaderna bildar en tydlig port

och bidrar till läsbarheten av orten. En gång i tiden fanns både
butik och café i husen och porten var då mer påtaglig.

Mindre landmärken på orten kan vara en skylt eller en plats som
betraktaren identifierar sig med. I Hälleforsnäs finns ett hus längs
med huvudgatan där det säljs konst och tavlor finns uppsatta på
husväggen för allmän beskådning. Det är ett exempel på lokalt
landmärke.

Bruket

Vattentornet

Radhusen
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Barriärer
Barriärer kan beskrivas som linjära element som ses som gränser
mellan två ytor/områden. Barriärer kan ibland ur annan
betraktelsenivå fungera som stråk; en motorväg kan vara både en
barriär och ett stråk.

Hälleforsnäs är en liten ort och inga större barriärer stör
strukturen. Huvudvägen Storgatan – Centralvägen kan ses som en
mindre barriär för gång- och cykeltrafiken. Idag korsas vägen av
de övergångställen som finns. På vissa platser anses kvalitén på
dessa passager vara låg och konflikter mellan trafikslagen
uppstår.

Flensvägen är en barriär för dem som bor på den södra sidan av
vägen. Gångtrafiken hänvisas till trottoaren på den norra sidan
och måste korsa vägen.

Järnvägen kan ses som en barriär mot de norra delarna men är
inte av stor betydelse eftersom den går i utkanten av orten.
Barriären påverkar inte befolkningen i stort.

Barriärer beskrivs som linjära element men även områden kan
uppfattas som barriärer, dessa områden beskrivs här nedan som
distrikt.

Kvarnhuset

Pensionatet

Norra entrén
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Distrikt
Distrikt är stora områden med en identifierbar karaktär som är
möjliga att gå in i. Exempel på distrikt kan vara ett
industriområde, ett karaktäristiskt bostadsområde eller ett större
parkområde.

Det tydligaste distriktet i Hälleforsnäs är Bruksområdet som är
inhägnat och inte tillgängligt för allmänheten. Bruksområdet
begränsar framkomligheten till Bruksdammen då det sträcker sig
ner till strandkanten. P.g.a. att bruksområdet är inhägnat har
Bruksslingan, som går runt Bruksdammen, på platsen inte någon
kontakt med vattnet.

Annebergsområdet är ett annat distrikt som karaktäriseras av dess
bebyggelse och läge.

Bruksområdet avskärmar Annebergsområdet från de centrala
delarna av orten och kan därför även beskrivas som en barriär.
Den allmänna tillgängligheten till Bruksdammen är bristfällig och
Bruksområdet kan därför uppfattas som ett hinder.

Hälleforsnäs har en utdragen struktur längs med de tre
huvudlederna och det bidrar till en uppdelning av orten. De östra
delarna Överäng och Ölmstorp kan ses som egna distrikt och kan
ofta uppfattas ligga utanför orten. Det är viktigt att dessa distrikt
förstärks och ingår i ortens struktur.

Flensvägen

Centralvägen
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ANALYS
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SWOT- analys
Denna analys redovisar ortens styrkor och svagheter, vad
som kan utvecklas och vad det kan finnas för hot i
framtiden.

Strengths – Styrkor idag
- En tydlig och känd historia ger orten en prägel och boende

en chans att känna tillhörighet.
- Hälleforsnäs har ingått i projektet ”Rena Bruket” där ett

omfattande saneringsarbete av Bruksområdet och dess
omgivningar har genomförts sedan maj 2004.

- Hälleforsnäs har på senaste tiden uppmärksammats för
kulturen på orten.

- I orten finns värdefull bebyggelse från olika tidsskeden
- Hälleforsnäs har ett stort utbud av grön- och rekreations-

områden för olika aktiviteter
- Stationen är en viktig styrka i orten med 11 avgångar/dag i

vardera riktningen. Uppsala – Norrköping
- Hälleforsnäs ligger strategiskt för pendling till närliggande

orter som Flen, Katrineholm och Eskilstuna.
- Orten erbjuder tomter och bostäder till överkomliga priser.

Weaknesses - Svagheter idag
- Idag är inflyttningen till Hälleforsnäs låg.
- Befolkningen har minskat genom åren och detta har gett

dåligt underlag för nyetablering av service på orten.
- Hälleforsnäs har en svag profilering utåt för att locka nya

invånare. Orten har ingen tydlig identitet sen brukets och
bandyns storhetsdagar.

- Koppling mellan Annebergsområdet i söder och de centrala
delarna av orten är bristfällig.

- Tågstationen ligger inom rimligt avstånd men tillgänglig-
heten för gång- och cykeltrafikanter är bristfällig. Framför-
allt när det gäller de östra områdena.

- Hälleforsnäs har en utdragen struktur vilket bidrar till att
den interna kommunikationen inom orten är bristfällig.

Opportunities - Möjligheter i framtiden
- I Hälleforsnäs finns möjligheter för nybyggnation av

bostäder i attraktiva lägen, sjönära, stationsnära och
naturnära.

- Orten präglas av brukshistorien och möjligheter finns att
bevara dess ursprung och föra historien vidare i den fortsatta
planeringen.

- Möjligheter finns att omgestalta Bruksområdet, göra det
mer tillgängligt för allmänheten och bevara värdefulla
historiska byggnader och miljöer.

- Ta fasta på ryktet som ”kulturcentrum” orten har skapat sig
och satsa på kulturell verksamhet.

- Locka småföretag och mindre industrier till Bruksområdet
för en varierad och givande blandning av verksamheter.

- Ett ökat befolkningsunderlag skapar möjligheter för utökade
kommunikationer med tåg och buss.

- Ökat befolkningsunderlag ger även möjlighet till att bevara
det serviceutbud som finns samt att verka för ett bredare.

- Profilera Hälleforsnäs som en attraktiv boendeort med goda
kommunikationer och möjligheter att pendla.

- Byggnader som står tomma kan rustas upp eller omvandlas i
nya syften.

- Möjligheter finns att bygga ut äldreboendet Gjutaren vid en
ökning av antalet äldre på orten.
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Threats - Hot i framtiden
- Uteblir satsningar på Hälleforsnäs kommer befolkningen att

minska och därmed ge ett sämre underlag för service och
goda kommunikationer.

- Bostadsefterfrågan minskar
- Bostäder och industrilokaler står tomma
- Byggnader förfaller

Slutsats
I fortsatt planeringsarbete är det viktigt att ta fasta på det analysen
redovisar, inriktningen bör ligga på att bryta barriärer, öppna upp
distrikt och stärka de knutpunkter som finns. Det är även viktigt
att bevara landmärken och skapa möjligheter för nya. På det sättet
skapas en bättre struktur, ett mer sammanhållet samhälle och en
ort som är lätt att förstå och identifiera sig med. Inriktningen vid
planeringen bör vara att ta tillvara de styrkor och möjligheter som
analysen redovisar och förebygga framtida hot.
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Riktlinjer för fortsatt
planering och förslag
till förändring

Förstärkt identitet – kultur och
historia
Hälleforsnäs utveckling har genom tiderna varit helt beroende av
brukets utveckling. I den fortsatta planeringen bör man ta fasta på
ortens historiska ursprung, bruket och dess omgivningar bör
finnas med i den framtida utvecklingen. Kulturarvet bör ses som
en inspiration i framtiden och inte enbart som ett värdefullt arv att
bevara. I planeringen kan historien med små medel

uppmärksammas och avspeglas i samhället. Det kan
åstadkommas genom utsmyckning av orten, namnsättning av
gator och platser, genom att bevara och vårda befintlig
bebyggelse. Det är viktigt att låta kulturhistoriskt värdefulla
byggnader behålla sin arkitektoniska särart men även att fylla
byggnader med nytt innehåll och nya funktioner.

Hälleforsnäs har en intressant historia men fick efter brukets
konkurs en otydlig identitet. Genom att föra in historien i
framtiden och låta den ingå i den byggda miljön blir orten läsbar
och identifierbar. Identiteten som bruksort kan stärkas av
identiteten som kulturcentrum. En kombination av kultur och
historia kan skapas av till exempel offentlig konst som anknyter
till bruket. Exempelvis kan ett historiskt monument av järn
uppföras. Belysning är också en typ av konst. Att medvetet arbeta
med ljussättning är ett sätt att göra orten mer spännande. Ljuset
kan lyfta fram olika byggnader eller platser och ger också
trygghet under den mörka tiden på dygnet/året.

En stark och tydlig identitet skapar igenkännande och stolthet
bland invånarna och bidar till en känsla av tillhörighet.

Förstärk entrén söderifrån
Korsningen Flensvägen/Storgatan/Bruksallén är en viktig
knutpunkt och entré till de centrala delarna av orten. Sikten i
korsningen är dålig ur trafiksäkerhetssynpunkt och korsningen
har i Trafikplan för tätorterna i Flens kommun pekats ut som en
plats i gatunätet där förändringar genom ombyggnad krävs.

Entrén skulle kunna göras tydligare och mer inbjudande för
resande både från Flen- och Katrineholmshållet. En mindre
rondell skulle öka trafiksäkerheten och göra det möjlig för någon

RIKTLINJER

– Förstärkt identitet
– Bevara historien
– Bostäder i attraktiva lägen
– Bevara och utveckla kulturarvet
– Nya verksamheter
– Förbättra kopplingar inom orten
– Ökad tillgänglighet
– Bevara natur/rekreationsområden
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typ av utsmyckning. Här skulle Hälleforsnäs historia kunna
plockas upp genom en utsmyckning av till exempel järn från
bruket. En konstnärlig utsmyckning skulle kunna bli ett nytt
landmärke för orten som visar att nu har du kommit till
Hälleforsnäs.

Hela området runt korsningen skulle kunna göras mer attraktivt
genom mindre åtgärder som planteringar, ljussättning och ändrad
markbeläggning.

Gamla tjärtippen
På den så kallade Tjärtippen har avfall och tjära från
Bruksområdet dumpats genom tiden. Området har ingått i det
omfattande saneringsarbetet ”Rena Bruket” som pågått sedan maj
2004 och en täckning av Tjärtippen har avslutats. En detaljplan
för området har tagits fram för att reglera användningen av
marken på ett sätt som tryggar området för framtiden.

Område ska vara tillgängligt för allmänheten som strövområde.
Det skall utformas så att det blir estetiskt tilltalande och även
locka till lek och andra spontana aktiviteter. Det finns idéer om att
skapa någon form av offentligt konstverk och ge möjligheter för
olika utställningar på området. Detta är kommunen positiv till då
det skulle stärka Hälleforsnäs identitet som ”kulturcentrum”. Det
finns möjligheter att lokalisera grillplatser i skogsbrynet som kan
användas exempelvis vid pulkaåkning på vintern.

Bostäder i attraktiva lägen

Attraktivitet är ett välanvänt ord i planeringen och ett av målen i
Översiktplan för Flen, 2007 är att skapa ett attraktivt samhälle
vad gäller boende, företag och besökare. För att locka nya
invånare till orten måste den ha en attraktionskraft och en egen
identitet. Det bör finnas tillgång till bostäder i attraktiva lägen och
utbudet bör vara varierat gällande storlek, typer och
upplåtelseformer. Ett bra bostadsutbud bidrar till en
befolkningsökning som i sin tur bidrar till ett ökat underlag för
service och kollektivtrafik.

Inom Hälleforsnäs finns flera äldre detaljplaner som ger orten en
stor teoretisk reserv av detaljplanelagdmark för bostads-
bebyggelse. I praktiken krävs dock en översyn av detaljplanerna
för att planreserven skall vara realistisk och attraktiv.

I allt bostadsbyggande bör en hållbar utveckling eftersträvas och
alternativa tekniska lösningar ses över. Så långt som möjligt bör
gemensamma vatten- och avloppslösningar införas samt
möjligheten till ekologiskt byggande uppmärksammas.

Sjönära boende
Längs med Flensjövägen inom Hagaområdet finns möjlighet att
bygga bostäder i attraktivt läge. Idag finns redan ett antal
fastigheter etablerade inom området och nya bostäder skulle göra
bebyggelsen mer sammanhängande. Området ligger i nära
anslutning till Edströmsvallen och omkringliggande rekreations-
områden. Ett anordnat gång- och cykelstråk på gamla banvallen
skulle knyta området till stationen. En utveckling av Hälleforsnäs
i västlig riktning bidrar till att bruket får en mer framstående roll i
orten.
Exploatering i området skulle bidra till möjligheterna att etablera
en strandpromenad i området och på så sätt stärka Bruksdammens
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attraktivitet samt öka tillgängligheten. Strandpromenaden skulle
ansluta till Sörmlandsleden och Bruksdammens norra delar med
höga naturvärden.

En naturinventering har gjorts i området. I den här delen av
Bruksdammen anses förekomsten av arter och strukturer som
signalerar höga naturvärden vara små, men vid exploatering skall
hänsyn tas till de stora ekar som finns i området.
Naturinventeringen visar att träden skulle må bättre av att
friställas och att sly rensas bort. De större träden skall sparas
inom bebyggelseområdet.

Detaljplan för Hagaområdet (del av fastigheten Hällefors Bruk
1:1) föreslås upprättas med förslag på bebyggelse anpassad till
rådande förhållanden. En miljökonsekvensbeskrivning anses bli
nödvändig då området ligger inom Bruksdammens strandskydds-
område. (se även miljöbedömning längre fram i rapporten)

Inom det tilltänkta planområdet ryms cirka 12 nya villatomter på
vardera sidan om Flensjövägen.

Naturnära boende
Utvecklingen av orten bör ske i väster och i en andra etapp kan
planreserver skapas i området kring gamla banvallen i anslutning
till Hagaområdet. Området ligger nära fritids- och rekreations-
områden och har en bra koppling till centrumfunktioner och
station.

Inom området bedöms ett 40- tal bostäder kunna uppföras i olika
former, exempelvis villor, parhus, radhus och flerbostadshus.

Stationsnära boende
Idag finns detaljplanelagd mark i nordöstra Hälleforsnäs i närhet
till stationen. Längs med Ektorpsvägen finns ca 20 lediga tomter
möjliga för avstyckning. Möjlighet att skapa en koppling för
gång- och cykeltrafik från området ner till stationen bör ses över
för att öka tillgängligheten till denna. Med gångavstånd till
stationen och bra kommunikationer ges goda möjligheter till
pendling, något som ökar tomternas attraktionskraft.

Detaljplanelagdmark och lucktomter
Inom Hälleforsnäs finns detaljplanelagdmark för ca 50 lägenheter
i flerbostadshus. Det finns även ett 20- tal obebyggda villatomter
(lucktomter). Dessa bör så långt som möjligt bebyggas för att
stärka strukturen i orten. Framförallt de tomter som ligger utmed
huvudgatan Storgatan – Centralvägen.

Bevara och utveckla kulturarvet
Bruksområdet
Inom saneringsprojektet ”Rena Bruket” har omfattande rivningar
genomförts på Bruksområdet. Många av byggnaderna var i dåligt
skick och innebar miljöproblem. Rivningarna på bruket har
bidragit till att området känns mer öppet och kontakten med
Bruksdammen har stärkts.

Kommunen har som intention att detaljplanelägga Bruksområdet
för att bevara kulturhistoriskt viktiga byggnader samt reglera
befintlig verksamhet. Detaljplanen kan skapa möjligheter för nya
verksamheter att etablera sig på området.
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Alla byggnaderna inom Bruksområdet är av kulturhistoriskt värde
och bör bevaras vad gäller yttre utformning samt inre miljöer.
Inom byggnaderna finns unika kontorsmiljöer bevarade från
1970-talet. Kolhuset är ett av Sveriges bäst bevarade och frågan
om byggnadsminnesförklaring väcktes på 1970-talet, i samband
med att så skedde för ”Hästskon” och Bruksherrgården.

Detaljplanen skall reglera användningen och tillåta nya
verksamheter som inte stör den unika kulturmiljön vid bruket.

Den gamla spisplattsfabriken bör rivas för att öka tillgängligheten
till Bruksdammen. En strandpromenad utefter Bruksdammen i
anslutning till Bruksområdet skulle göra området närmast sjön
mer tillgängligt för allmänheten.

Detaljplanen bör reglera användningen i området med tanke på att
det idag förekommer permanentboende på bruket. Permanent-
boende på ett industriområde anses inte vara lämpligt ur hälso-
och säkerhetssynpunkt. Möjligheter till övernattingslägenheter för
de som arbetar på området bör ses över och för eventuell annan
typ av tillfälligt boende. Idag finns byggnadslov för
övernattningsrum till kursdeltagare och skådespelare vid kolhus-
teatern sommartid.

Brukstorget
Området mellan ”Hästskon” och stora värdshuset utgjordes förr
utav brukstorget i Hälleforsnäs. Här skedde torghandel av olika
slag och torget var en viktig mötesplats för ortsbefolkningen.

Edströmsvallen har en stor betydelse för orten och ”torget” är det
besökarna möts först av. Området är idag nedgånget och används
inte i något särskilt syfte. Platsen skulle kunna rustas upp och

göras om till ett torg/parkområde med möjlighet för människor att
sitta, ha picknick, leka och socialisera sig.

Ambitionen bör finnas att rusta upp de nedgångna husen i
området. Många av dem har en gång i tiden varit mycket fina. Det
kulturhistoriska värdet bör bevaras och byggnaderna leva kvar
som tecken på historien. Frågan om att byggnadsminnesförklara
”Hästskon” väcktes redan på 1970-talet.

Bruksallén
Arbetarbostäderna från 20-talet som ligger längs med Bruksallén
är av kulturhistoriskt värde och skall bevaras i detaljplan som
värdefulla byggnader.

Övrig bebyggelse och miljöer
Inom Hälleforsnäs finns många byggnader och miljöer av
kulturhistoriskt värde. Det finns ett framtida behov av att en
översiktlig inventering görs av bebyggelsen i Hälleforsnäs, även
med inriktning på det ”yngre” beståndet. Inventeringen kan sedan
användas som underlag vid det fortsatta detaljplanearbetet.

Skapa möjligheter för nyetablering
av verksamheter
För framtida etableringar av verksamheter på orten har
utvecklingsområden för exploatering av nya verksamheter pekats
ut. Nya etableringar bör ske i anslutning till befintliga
verksamhetsområden med tanke på olika skyddsavstånd som de
kan medföra.
Ett värmeverk skulle lämpligen placeras i de norra delarna av
orten i anslutning till befintlig verksamhet. Platsen är bra ur vind
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synpunkt samt ligger avskild från bostadsbebyggelse. Närheten
till sågverket skulle bidra till lokala kretsloppslösningar, eftersom
restprodukter från verket kan användas vid förbränning.

Kopplingar, knutpunkter och
tillgänglighet
Stationen är en stor tillgång för orten med möjligheter att pendla
till arbeten i större orter. Ett bra utbud på tågtider förutsätter att
stationen används. Bra och gena gång- och cykelförbindelser till
stationen skulle ur denna synvinkel vara gynnsamma.

Tillgänglighet är en viktig faktor i planeringen och den mest
synliga barriären i Hälleforsnäs är Bruksområdet. Området är
under större delen av dygnet otillgängligt för allmänheten och
kontakten med Bruksdammen är bristfällig. Barriären bidrar till
att Annebergsområdet inte har en naturlig koppling till resten av
orten. Med tanke på risken för skadegörelse nattetid kan inte
Bruksområdet öppnas upp helt. Men området närmast vattnet och
runt bruksherrgården skulle kunna göras tillgängligt för
allmänheten.

Korsningen Celsingsallé och Skolgatan
Området kring ortens matvarubutik och skolan är en av de
viktigaste knutpunkterna och mötesplatserna idag. Platsen är trist
utformad och ofta uppstår konflikter mellan olika trafikslag- bilar,
cyklar och fotgängare. Som en av de viktigaste platserna i orten
bör trafiksituationen ses över samt omgivningarna göras
inbjudande för att få folk att vilja vistas på platsen.

Stationsområdet
Stationsområdet bör rustas upp för att öka användningen av tåget.
Utemiljön bör förbättras för att få folk att vilja vistas på platsen.
Förutom bra tillgänglighet till stationen är det viktigt att det på
platsen finns parkeringsmöjligheter för bil och cykel.

Gamla banvallen
För att stärka kopplingen mellan de södra/västra delarna av
Hälleforsnäs och stationen i norr kan den gamla banvallen
iordningställas för möjligheter till att gå och cykla till stationen.
På så sätt får stationen en större betydelse och kopplingen från
nyexploatering i sydväst blir bättre. Genom förändringar på
Bruksområdet kan en ny strandpromenad skapas längs med
Bruksdammen och göra promenadstråket mer sammanhängande.

Strandpromenad
Som tidigare nämnts bör tillgängligheten till Bruksdammen
stärkas. Tidigare rivningar på Bruksområdet och en framtida
rivning av gamla spisplattfabriken skapar möjligheter att anordna
en strandpromenad längs med sjön och knyta an till bruksslingan
som finns idag. Det skulle underlätta för dem som bor söder om
bruket att gå och cykla till Edströmsvallen och omkringliggande
rekreationsområden. Kopplingen till stationen skulle även stärkas
då strandpromenaden skulle koppla på stråket gamla banvallen.

Längs med strandpromenaden kan sittmöjligheter och grillplatser
anordnas. Både ”udden” utanför bruksherrgården och Folkets
parkområdet ingår i sträckan. Exempelvis kan gamla Folkets
parkområdet rustas upp och användas för till exempel
picknickområde. En upprustning av den badplats som finns i
anslutning till Folkets park kan genomföras och stärka områdets
attraktivitet.
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Stråk (rött) och viktiga knutpunkter (gult) i Hälleforsnäs södra och centrala delar.

Entrén till de
centrala delarna

Matvarubutik och skola



34

Gång- och cykel
För att öka tillgängligheten för gång- och cykeltrafiken från de
östra områdena Ölmstorp och Överäng kan en separat gång- och
cykelbana byggas längs med Flensvägen. En bättre koppling från
de östra delarna av orten till de centrala delarna skulle göra
samhället mer enhetligt. En separat gång- och cykelbana skulle
öka trafiksäkerheten, framförallt med tanke på barnen som skall
ta sig till och från skolan i centrala delarna av orten. Förslag på
gång och cykelbana på denna sträcka finns även i trafikplan för
tätorterna i Flens kommun.

Enligt trafikplan för tätorterna i Flens kommun är sträckan på
Storgatan mellan skolan och Folkets hus markerad som låg
kvalité vad gäller gåendes och cyklisters anspråk att korsa vägen.
Här bör säkrare möjligheter att korsa vägen ses över. Det finns
även två punkter markerade i trafikanalysen där möjligheten att
korsa huvudgatunätet anses som låg. Den ena punkten finns längs
med Flensvägen och den andra längs Centralvägen. Säkra
övergångar för de som bor på södra sidan av Flensvägen bör ses
över. Att få trafiken att stanna upp och ”haja till” gör betraktaren
mer uppmärksam på att orten faktiskt börjar här. Detta kan
genomföras med olika fartdämpande åtgärder som till exempel
avsmalnad gata på de ställen gång- och cykeltrafiken skall
passera, eller upphöjda övergångställen. Det samma gäller för
oskyddade trafikanter som skall korsa Centralvägen.

Tallsjöbadet är ett populärt mål sommartid och idag finns inga
separata gång- och cykelmöjligheter mellan badet och orten. En
separat gång- och cykelbana längsmed länsväg 691 skulle öka
tillgängligheten till badet och göra sträckan mer trafiksäker.

Bevara natur- och
rekreationsområden
Hälleforsnäs har idag ett stort utbud av natur- och rekreations-
områden med stora skogar och många sjöar. Gröna stråk sträcker
sig in i samhället och skapar korridorer. Dessa stråk bör så långt
som möjligt bevaras och inte byggas igen. Stråken är viktiga för
ortens attraktivitet samt för växt- och djurlivet.
Vid all ny exploatering skall hänsyn tas till de viktiga naturvärden
som finns inom och i anslutning till orten. Miljökonsekvens-
beskrivningar bör tas fram i varje enskilt fall för att säkerställa
vilken påverkan bebyggelsen får miljön. Det gäller både positiva
och negativa förändringar.

Bruksdammen
Ett av de viktigaste naturområdena i orten är Bruksdammen och
dess omgivningar. I de norra delarna finns värdefulla våtmarks-
områden. Bruksdammens värden bör säkerställas som naturmark/
vattenområde och beskrivas i detaljplan. De norra delarna bör
skyddas mot all typ av exploatering. Som sagts tidigare bör även
tillgängligheten till dammen förbättras och de attraktiva värdena
bör tas tillvara och utnyttjas.

.
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1. Hagaområdet
2. Område för bostäder
3. Bruksallén
4. ca 18 lediga tomter (detaljplan)
5. ca 12 lediga tomter (detaljplan)
6. Mark för flerbostadshus i

detaljplan

7. Bruksområdet
8. Norra verksamhetsområdet
9. Östra verksamhetsområdet

10. Brukstorget
11. Entré till centrala delarna
12. Stationsområdet
13. ”Konsumområdet”

UTVECKLING/FÖRSLAG
TILL FÖRÄNDRING
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Fortsatt arbete och
prioriteringar
Översiktsplanen förespråkar att 90 nya bostäder kommer till inom
en 20-års period. Rapporten föreslår ett antal utvecklingsområden
för bostäder som skall täcka det behovet.

Detaljplaner skall tas fram för varje enskilt utvecklingsområde.
Första prioritet har Hagaområdet där en detaljplan bör tas fram så
snart som möjligt. Området anses vara av stort värde för ortens
utveckling med tanke på dess läge, närheten till vatten, service
och rekreationsområden. En exploatering i området skulle även
öppna upp möjligheter att utveckla stråket till stationen och
kopplingen till Bruksområdet.

I samband med framtagandet av detaljplan för Hagaområdet bör
detaljplaner tas fram för Bruksområdet och Bruksallén. Det är
viktigt att dessa planer samverkar med varandra för att stärka
kopplingen mellan områdena.

I det framtida arbetet bör möjligheterna att bygga längs med
gamla banvallen ses över i detaljplan.

Det finns behov av att göra en översyn av äldre detaljplaner på
orten. En del planer anses vara orealistiska och stämmer inte
överens med verkligheten. Vid en översyn bör möjligheten att på
ett attraktivt sätt förtäta och komplettera bebyggelsen utmed
befintliga vägar studeras.

Denna ortsanalys ger en beskrivning av orten och dess
möjligheter. De riktlinjer som tagits fram ska finnas med i den
fortsatta planeringen av orten. Förslagen som tagits fram bör ses
som möjliga alternativ till förbättring och studeras närmare i det
fortsatta arbetet med detaljplaner.

Miljöbedömning
Utvecklingsområden som innebär nyexploatering kan anses
medföra till betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningar om
planens miljöpåverkan skall tas fram i varje enskilt fall i samband
med det fortsatta detaljplanearbetet.

Hagaområdet är utpekat som utvecklingsområde för bostäder i en
första etapp. En del av bebyggelsen ligger inom 100 meter från
Bruksdammen och ett upphävande av strandskyddet måste prövas
i det fortsatta detaljplanearbetet. En grundlig miljökonsekvens-
beskrivning skall tas fram för att säkerställa områdets
naturvärden. Den naturinventering som gjorts för området
redovisar de naturvärden som finns. Med inventeringen som
underlag har området för ny bebyggelse avgränsats med hänsyn
till naturvärdena på platsen. Hälleforsnäs har mycket att vinna på
en utveckling i denna riktning. Exploateringen skulle öppna upp
möjligheterna att skapa en strandpromenad längs med
Bruksdammen och koppla området till Bruksområdet.

För de utvecklingsområden som innebär bevarande av nuvarande
förhållanden anses planerna inte medföra betydande miljö-
påverkan. Miljökonsekvensbeskrivningar i de fallen anses inte
nödvändigt.
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