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Handlingar 
Framtagandet av planhandlingarna utgår från Boverkets föreskrifter (2020:5) om detaljplan. 

Detaljplanen består av: 

 Plankarta 

 Planbeskrivning  

 Fastighetsförteckning 

Följande utredningar har använts som underlag för planarbetet. De finns på stadens 
webbplats www.koping.se/kommunens-planarbete/detaljplaner och förvaras på 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 Bullerutredning  
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Hur detaljplanen tagits fram 

Planförfarande 
Hur en detaljplan tas fram är reglerat i plan- och bygglagen. För den här planen har ett 
standardförfarande valts i enlighet med 5 kap. plan- och bygglagen (PBL 2010:900).  

Standardförfarande motiveras med att detaljplanen har begränsad betydelse för sin 
omgivning, inte bedöms vara av betydande intresse för allmänheten, och överensstämmer 
med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande. Bedömningen grundar sig i att 
det är samma markanvändning som redan pågår där idag som prövas med en ny detaljplan. 

Politiska ställningstaganden  

Översiktsplan 
Den nya detaljplanen har förhållit sig till den kommunomfattande översiktsplanen för 
Köpings kommun som antogs av kommunfullmäktige den 24 september 2012. 
Översiktsplanen har inga specifika ställningstaganden om markanvändning för det aktuella 
planområdet, vilket betyder att nuvarande markanvändning är det som i första hand är tänkt 
att fortsätta. Översiktsplanen konstaterar även att det finns ett ökat platsbehov i kommunens 
skolor samt anger dessa ställningstaganden:  

 Kommunen ska verka för att vägen till förskola och skola är säker och att 
trafikmiljön runt skolan ses över med tanke på avlämningsplats, parkering och 
belysning. 

 Kommunen ska arbeta för att utemiljön vid förskola och skola förbättras och 
utvecklas och är tillgänglig för hela närområdet året om. 

 Kommunen ska verka för att skolor och förskolor är tillgängliga för 
funktionshindrade. 

Beslut om uppdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KS au § 19), gav den 18 januari 2022 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda detaljplanearbetet för Stenyxan 3 m.fl., 
för att möjliggöra en skolbyggnad i tre våningar.  

Bedömning om betydande miljöpåverkan 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslås besluta, enligt 6 kap. 7 § miljöbalken, att ett 
genomförande av detaljplanen inte antas medföra betydande miljöpåverkan, se mer under 
Konsekvenser för mer info för beslut. 

Preliminär tidplan 
KSau beslut om planuppdrag    januari 2022 

SBN beslut om samråd   april 2022 
SBN delegationsbeslut om granskning  september 2022 

KF/SBN beslut om antagande   fjärde kvartal 2022 

Under förutsättning att eventuella besvär mot detaljplanen kan lösas kan ovanstående tidplan 
gälla. 

Medverkande 
Detaljplanen är framtagen av samhällsbyggnadsförvaltningen i Köpings kommun, av 
planarkitekt Marina Ljungsved. Medverkande i projektgrupp har varit representanter från 
bygglovsenheten, miljöenheten, mark- och exploateringsenheten, samt Västra Mälardalens 
Energi & Miljö AB för frågor om allmän plats, trafik och vatten- och avlopp.  
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Inledning 

Bakgrund  
I en översyn av kommunens lokaler har Nyckelbergsskolan bedömts vara i så pass dåligt 
skick att den behöver ersättas med en ny skola. Nyckelbergsskolan är en F-6 skola med ca 
380 elever byggd i en våning, men enligt gällande detaljplan finns möjlighet att även bygga en 
andra våning. Bedömningen är att två våningar inte är tillräckligt ifall man ska kunna möta en 
ökning av elever och samtidigt kunna säkerställa en tillräckligt stor skolgård. Vidare behöver 
också en del av befintlig skolgård som ligger på allmän plats införlivas i skolområdet rent 
juridiskt. 

Genom ny planläggning kommer delar av nuvarande detaljplan PL86 att utgå och ersättas 
med nya planbestämmelser.  

Detaljplanens syfte 
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att bygga en ny skola i upp till tre 
våningar med en tillhörande idrottshall på en befintlig skoltomt samt möjliggöra en utökning 
av fastigheten och säkerställa parkering i skolans närhet. Detaljplanens intention och 
utgångspunkt är att möjliggöra för en så stor friyta (yta för lek) som möjligt. Att kunna 
säkerställa en tillräckligt stor friyta har stor betydelse för verksamhetens ändamål, dvs 
möjligheten att kunna bedriva pedagogisk verksamhet i en utemiljö som inspirerar till barns 
lek, lärande och utveckling.  

Platsens areal och lägesbeskrivning 
Planområdet är 2,2 hektar och innefattar Nyckelbergsskolan samt en del närliggande park 
och gatumark. Platsen ansluter till Nyckelbergsvägen i söder och Hammargatan i öster. 

Planområdets utbredning syftar till att inkludera skoltomten samt ett anslutande markområde 
för att skapa större möjligheter för skolan att anordna parkering i skolans närhet. 

 
Lokaliseringskarta  

Big Inn 
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Planförslag 

Detaljplanens huvuddrag 
Detaljplanen skapar förutsättningar för att en helt ny skola kan byggas, men med en högre 
höjd på byggnaden än tidigare var möjligt. Det skapas även möjligheter att utöka skoltomten 
från ca 15 000 kvadratmeter till ca 17 000 kvadratmeter. Då inkluderas även sådan del av den 
befintliga skolgården som tidigare varit på allmän plats. Vidare har det också varit viktigt att i 
detaljplanen undersöka möjlig plats för parkering för skolan. Parkeringen har inte bedömts få 
plats inom skoltomten i någon större utsträckning. I plan- och bygglagen står det att då en 
yta är liten så ska yta för skolgård (friyta) gå före yta för parkering.  

Bebyggelsens utformning 

Skola - Utnyttjandegrad och byggnadshöjd 
Detaljplanen anger markanvändningen Skola och avser att möjliggöra att pågående 
skolverksamhet fortsatt ska finnas kvar på platsen. Med planbestämmelse om en högsta 
byggnadshöjd om 13 meter samt en bestämmelse om största byggnadsarea om 3800 kvm 
skapas förutsättningar för att förändra skolans volym vid nybyggnation så att tre våningar 
tillåts. Dessa bestämmelser motsvarar det lokalbehov som finns för åtminstone 480 elever.  

Skolgård  
Inom markanvändningen Skola har det eftersträvats att få till en friyta om 10 000 
kvadratmeter. Med en storlek på friytan som motsvarar minst 10 000 kvadratmeter visar 
forskning, som Boverket lyfter fram, att gården kan rymma tillräckligt variationsrika miljöer 
som stimulerar till fysisk aktivitet, fri lek och det sociala samspelet. Genom bestämmelsen 
om största byggnadsarea begränsas byggnaders avtryck på marken och lämnar yta för gården. 
Men förutom gård finns även andra funktioner som behöver yta såsom cykelparkering, 
bilangöring, varuleveranser med mera. 

Vid etablering av en helt ny skola finns rekommendationer om 30 kvm friyta per barn som 
ett mått för hur stor en skolgård bör vara för att motverka trängsel samt minska slitage. 
Nyckelbergsskolan når inte upp till detta värde, men är inte heller en ny skolverksamhet utan 
en befintlig verksamhet som önskar utvecklas. Skolan uppnår uppskattningsvis till 20,8 kvm 
friyta per barn. Läs mer om friyta (lekyta) under avsnitt Konsekvenser. 

Trafiklösning  
Markanvändningen Gata avser område för trafik och i användningen ingår även komplement 
som behövs för gatans funktion. Motivet till bestämmelsen är att säkerställa befintligt 
gaturum. Inga förändringar vad gäller gaturummets bredd sker. Dock kan det inom 
gaturummet bli förändringar vad gäller utformning och skyltning, vilket inte detaljplanen 
bestämmer över. Sannolikt behövs en hämta/lämna zon komma till stånd längs med 
Hammargatan. 

Skolan som detaljplanen medger kommer innebära ett behov av ett lastområde. 
Utformningen eller placeringen av lastområdet styrs inte i detaljplan men en lösning krävs 
som minimerar risk för olycka.  

Detaljplanen möjliggör för parkering på kvartersmark i slutet på Baldersgatan. Motivet till 
bestämmelsen är att säkra större delar av skolans behov av parkering så att parkering längs 
gata inte behöver ske i någon större omfattning. Uppskattningsvis kan ett 40-tal 
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parkeringsplatser anläggas på den separata parkeringen som benämns Parkering i plankartan. 
Parkeringsgarage eller carport får uppföras med en högsta nockhöjd om fem meter. 

Park 
Detaljplanen har ett område mot Ringvägen som ändras från att vara Gata till att vara Park, 
vilket är mer i enlighet med de faktiska förhållandena. Motivet till bestämmelsen är att utfart 
inte ska kunna anordnas direkt mot Ringvägen. I bestämmelsen Park ingår även möjlighet till 
cykelväg. 

Ledningar 
U-område har säkerställts i plankartan i syfte att skydda befintliga ledningsstråk och ge 
möjlighet till att skapa ledningsrätt. Motivet har varit att ledningarna behöver finnas kvar och 
att det inte är ekonomiskt försvarbart att flytta dem då ytan ändå går att ordna med 
bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt.  

Upphävande av strandskydd 
I plankartan införs en bestämmelse för att strandskyddet inom kvartersmarken ska vara 
upphävt. Särskilda skäl bedöms föreligga då det handlar om en redan bebyggd miljö och en 
pågående verksamhet. Ett upphävande av strandskyddet motiveras av att parkeringen till 
skolan behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området.  
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Konsekvenser 
Sammanfattad bedömning om miljöpåverkan 
Planförslaget bedöms inte innebära en sådan betydande miljöpåverkan som enligt 6 kap. MB 
kräver att en särskild miljöbedömning måste göras. Beslutet grundas på: 

- Planförslagets art då det främst handlar om att möjliggöra en högre skolbyggnad än 
vad tidigare detaljplan tillåter  

- Tillkommande ytor för parkering är inte av en sådan omfattning att det innebär 
betydande påverkan samt att åtgärder kan vidtas för att inte påverka vattenkvaliteten 
negativt 

- Planförslagets möjlighet att ansluta till en redan befintlig infrastruktur innebär en 
god hushållning med kommunens mark och resurser 

- Planförslaget bedöms inte ha inverkan på någon miljökvalitetsnorm 

- Planförslaget bedöms ha möjlighet att anpassa sig efter resultatet av utredning kring 
buller genom placering av bebyggelse alternativt annan skärmande åtgärd 

Nollalternativet 
Nollalternativet innebär att den gällande detaljplanen sätter ramarna för en nybyggnation av 
en skola. Då betyder det att den nya skolan uppförs i högst två våningar samt att skoltomten 
inte kan utökas. Nollalternativet bedöms inte kunna inrymma det elevantal som önskas då 
det inte skulle vara möjligt med en tillräcklig stor skolgård.  

Miljökvalitetsnormer 

Dagvattenlösning för vattenkvalitet 
Exploateringen medför att andelen hårdgjorda ytor skulle kunna bli större i och med 
anläggandet av 45 parkeringsplatser i slutet av Baldersgatan. Alltså kan planförslaget innebära 
en större påverkan på vattenkvaliteten i närliggande vattendrag. För att mildra 
konsekvenserna går det att anlägga någon form av dagvattenlösning såsom t.ex. separat 
växtbädd eller genomsläpplig beläggning. 

Utomhusluft 
Halterna för skadliga ämnen i utomhusluft är låga. En skolbyggnation som ersätter en 
befintlig skola innebär inte någon större förändring mot idag. 

Bullerreducerande åtgärder  

Trafikbuller 
För att uppnå riktvärdet om 50 dBA ekvivalent ljudnivå respektive 70 dBA maximal ljudnivå 
på större delen av skolgården behövs någon form av åtgärd komma till stånd i form av 
placering av byggnader och/eller bullerplank. Ett sätt att lösa det är att placera byggnaderna 
likt nedan illustration. Enligt bullerutredningen kommer merparten av skolgården då uppfylla 
riktvärden för pedagogisk skolverksamhet både i nuläge och för prognosåret. 
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Kartor för ljudutbredning, gränsen mellan grönt och gult motsvarar riktvärdena 

Verksamhetsbuller 
En skola är en verksamhet som kan ge upphov till en störande ljudnivå. Det störande ljudet 
kan handla om ljud från skolgården och från fläktar eller andra installationer på 
skolbyggnaderna. Skolan och idrottshallen ska därför utformas så att ljudnivåer från 
verksamheterna (tex ventilationshuvar/galler) uppfyller Naturvårdsverkets krav vid 
omkringliggande bostäder samt till den egna skolan.  

  

År 2021 

Prognosår 2040 
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Miljökonsekvenser 
Nyckelbergsskolan behöver rivas på grund av det dåliga skick den är i. Detaljplanen skapar 
förutsättningar för att en befintlig skolverksamhet ska kunna möta behovet av 
ändamålsenliga lokaler. Vid en nybyggnation på platsen är det även troligt att skolan får en 
bättre energiklassning än nuvarande skola har.  

Genom att skolan åter byggs på samma plats behöver ingen ny orörd mark tas i anspråk. 
Byggnation på befintlig plats innebär att skolan lokaliseras där elevunderlaget finns, vilket 
minimerar transporterna. Platsen har också en redan väl utbyggd infrastruktur kring sig. 

Genom att en parkering anläggs i slutet på Baldersgatan skapas förutsättningar till att 
parkering kan lösas utan att belasta Baldersgatans östra sida, vilket idag kan skapa svårigheter 
för närboende att ta sig ut från sina parkeringar. 

De gräsytor som möjliggörs för parkering bedöms inte ha höga naturvärden eller ha några 
rekreativa värden. Bedömningen är därför att förändringen inte har någon betydande negativ 
påverkan. 

Sociala konsekvenser 
Planläggning av mark och vatten ska främja en samhällsutveckling med jämlika och socialt 
goda levnadsförhållanden. 

Barnperspektiv  

Friyta - Yta för lek 
Vid en byggnation av en ny skola på befintlig plats finns en möjlighet till förbättring av 
skolgården. Storleken på gården avgör vilka typer av förbättringar som kan komma till stånd. 
Genom att bygga skolan i tre våningar skapas förutsättningar för en större skolgård. Denna 
positiva konsekvens kan emellertid förtas beroende på hur man väljer att tillvarata de vunna 
kvadratmetrarna. Som önskemålen ser ut idag så är tanken att utvidga skolan med ytterligare 
100 elever, varav ett 60-tal har särskilda behov. Detta får konsekvenser för möjligheten till 
större lekytor till barnen. 

Bedömningen är att en skolgård om 10 000 kvadratmeter skulle kunna uppnås. En sådan 
storlek innebär en förbättring vad gäller den totala storleken på friyta jämfört med dagens 
uppskattningsvis 8600 kvadratmeter friyta. Emellertid kan en del av den totala skolgården 
behöva avgränsas/anpassas för grundsärskolan. En inhägnad separat del av skolgården skulle 
innebära negativa konsekvenser för övriga barn då det medför att möjligheten till större 
lekyta för dem försämras.  

Uppstår trängsel kan behov av schemalagda tider för rast som styr elevantalet på gården 
krävas. Forskning, som Boverket pekar på, beskriver negativa konsekvenser av små gårdar på 
följande sätt: 

”Alltför små ytor skapar trängsel och kan begränsa barns och elevers möjlighet till egna aktiviteter och i 
stället resultera i aggressivitet eller undvikande beteende. Små utomhusytor ökar också risken för fetma genom 
begränsade möjligheter till fysisk aktivitet. Trängsel gör det dessutom svårt att uppnå god social samvaro, med 
plats för barn med olika ålder, könstillhörighet och funktionsnedsättningar. Utöver det medför för små ytor 
slitage på vegetationen och naturmark, vilket försämrar utemiljöns kvalitet och minskar möjligheten till 
naturkontakt.” (Jansson et al. 2021) 

Antal kvadratmeter friyta per barn blir mindre när antalet elever ökar. En yta om 10 000 
kvadratmeter innebär ungefär 20,8 kvadratmeter friyta per barn om elevantalet skulle öka till 
480 barn, vilket är en försämring från dagens 22,6 kvadratmeter friyta per barn. När en friyta 
är mindre än 25 kvadratmeter per barn innebär det att den utsätts för ett stort slitage. Slitage 
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påverkar ytors lekvärde negativt. För att motverka detta behöver man välja markmaterial som 
är slittåliga och välja bort naturmaterial, vilket innebär en negativ konsekvens eftersom 
grönska är en faktor som bidrar till hög kvalitet på skolgården 

Nyckelbergskolan har en närhet till grönområdet vid Nyckelberget. Det finns på så vis goda 
möjligheter till nära utflyktspunkter för skolklasserna, dock kan detta inte kompensera 
skolgårdens begränsade storlek då en skolgård/lekyta bör kunna nås självständigt av barnen.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns en osäkerhet kring om en ändamålsenlig 
gård går att uppnå på platsen vid en utvidgning av verksamheten som även inkluderar 
grundsärskolan. 

Trafik 
Den nya föreslagna parkeringsytan (Parkering i plankarta) behövs för verksamheten och 
behöver ligga i dess närhet för att inte bidra till en dålig trafiksituation. Den nya parkeringen 
innebär att parkering för personal inte sker i gatuutrymmet som på sina ställen är trånga.  

Säkerhet och trygghet  
Skolan är en redan etablerad målpunkt i tätorten som kan fungera som en mötesplats i 
samhället. Här finns en potential att samnyttja vissa delar av skollokalerna med andra 
verksamheter efter skoltid för att möta behovet av idrottsytor, lokaler och mötesplatser. 
Skolan kan på så vis bli ett viktigt nav för hela lokalsamhället. Detta kan i sin tur skapa 
rörelse i området, vilket kan bidra positivt till den upplevda tryggheten i området. Dock har 
platsen sina begränsningar vad gäller yta och parkeringsmöjligheter, vilket gör att aktiviteter 
som går att kombinera här även bör dimensioneras utifrån platsens förutsättningar för att 
inte skapa olägenheter i trafikrummet.  

Riskhänsyn 

Farligt gods 
Sannolikheten för en olycka på Ringvägen med farligt gods bedöms som låg då det endast 
går farligt gods här i undantagsfall i de fall trafiken ska ledas om från E18. Vidare är det låga 
hastighetsbegränsningar om 50 km/h, vilket talar för att konsekvenserna av en eventuell 
olycka på Ringvägen sannolikt blir små. 

Ras och skred 
Skoltomten är lokaliserad på mark som inte bedöms ha förutsättningar för initiala ras och 
skred.  

Översvämning 
Nyckelbergsskolan utgör en samhällsviktig funktion och bör kunna tillåtas utvecklas på 
befintlig plats. Skolan hamnar utanför översvämningsrisk vid ett 200-årsflöde, vilket gör att 
platsen bedöms lämplig för ändamålet. Däremot kan platsen hamna inom beräknat högsta 
flöde. Bedömningen är att detta kan vara acceptabelt mot bakgrunden att det är väldigt 
sällsynt och att skolbebyggelsen inte utgör en sådan funktion att den är nödvändig för 
människors liv och hälsa.  

Ekonomiska konsekvenser 
Detaljplanen och dess genomförande innebär kostnader för kommunen i form av 
utredningar, planarbete och utbyggnad av en ny skola. Inga ekonomiska konsekvenser 
bedöms föreligga på någon enskild. 
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Genomförande 

Administrativa frågor 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen får laga kraft. 
Under genomförandetiden finns en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen. 
Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång, men kan ändras eller upphävas 
utan att de rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas. 

Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark (park och gata), vilket är i linje med dagens 
förhållanden. På uppdrag av Köpings kommun ansvarar Västra Mälardalens Energi och 
Miljö AB (VME) för anläggning, drift och underhåll av allmän platsmark.  

Tekniska åtgärder 

Tekniska anslutningar 
Allmänna ledningar finns redan utbyggda att ansluta sig till. Däremot kan det vid 
nybyggnation innebära ett behov av att dra om servisledningar inom fastigheten.  

Tekniska utredningar 

Geoteknik och radon 
I byggprojektet kan en geoteknisk undersökningen behövas som underlag för att välja metod 
och teknisk lösning då man ska anlägga grund.  

Vid nybyggnation får radonhalter inte överstiga fastställt gränsvärde i Boverkets byggregler. 
Byggreglerna anger däremot inte vilka tekniska lösningar som ska användas för att 
gränsvärdena ska uppfyllas, utan det är byggherrens ansvar att visa på att reglerna uppfylls. 

Bullerutredning 
Vid bygglov kan en trafikbullerutredning utföras där ljudnivåer för fasad beräknas. Detta för 
att säkerställa att ljudnivåer inomhus kan uppfylla ställda krav. 

Tillgänglighet 
De plana förhållandena skapar förutsättningar för en god tillgänglighet till skolbyggnaderna. 
Hur kraven på tillgänglighet i 8 kap 4§ (byggnader) och 8 kap 9 § PBL (tomter) i detalj 
kommer att tillgodoses prövas i samband med byggnads- och markprojekteringen vid 
kommande bygglovsprövning.  

Framkomlighet för räddningstjänst 
Framkomligheten för räddningstjänstens fordon ska säkerställas i genomförandet i samråd 
med räddningstjänsten så att livräddning och/eller brandsläckning kan utföras. 

Anordnande av hämtställe för renhållning 
Hämtställe för avfall ordnas inom kvartersmark. Hämtstället ska ordnas så att de uppfyller 
kraven på god arbetsmiljö i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 

Ekonomiska frågor 

Avgifter 
Planavgift kommer att tas ut i samband med bygglov i enlighet med antagen taxa.  
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Avgifter för vatten och avlopp tas ut enligt gällande VA-taxa. 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen  
Ett genomförande av detaljplanen medför investeringar för kommunen i form av byggandet 
av en helt ny skola samt parkering. För den allmänna platsen utgår inga större investeringar 
för kommunen, men några mindre investeringar för utformning av gatan skulle kunna bli 
aktuellt. Västra Mälardalens Energi och Miljö AB (VME) bekostar byggnation och 
iordningställande av allmän plats inom planområdet på uppdrag av Köpings kommun.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Ledningsrätt  
Möjligheten att bilda ledningsrätt finns inom mark betecknat med u i plankartan. Det är upp 
till ledningshavare att bekosta och initiera ledningsrätter. 

Fastighetsbildning 
Vid ett genomförande av detaljplanen behöver fastighetsbildningsåtgärder komma till stånd, 
vilket uppnås genom en lantmäteriförrättning. Förändringar av fastighetsindelning berör 
enbart mark som ägs av kommunen.  En lantmäteriförrättning initieras och bekostas därför 
av Köpings kommun. Åtgärderna berör fastighet Stenyxan 3 och del av fastighet 
Nyckelberget 1:1. 

Detaljplanen innebär att den del av fastighet Nyckelberget 1:1 som utgör markanvändningen 
Skola överförs till fastighet Stenyxan 3. Därutöver kan även mark som planlagts som 
Parkering (kvartersmark) avstyckas till en egen fastighet. 
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Förutsättningar 
Omgivande bebyggelse och landskap 

Nyckelbergsskolan utgör en del av stadslandskapet. Platsen omgärdas av olika typer av 
bostadsbebyggelse med flerbostadshus, villor och parhus. Skalan varierar mellan en och tre 
våningar. Söder om skolan finns den välanvända stadsparken, Himlabacken.  

År 1985 antog kommunfullmäktige skriften 
Värdefulla bebyggelseområden i Köpings 
stad. Av den framgår att Stenyxan 3 ingår i 
området Nyckelberget. Nyckelbergsområdet 
består av elva kvarter med i huvudsak 
flerfamiljshus runt ett större samlat 
grönområde. Området utgör enligt skriften 
en sådan värdefull miljö att särskild hänsyn 
skall tas till områdets egenart.  

Flerfamiljshusen är byggda från mitten på 40-
talet till mitten på 50-talet i ett 
rutnätsmönster med ett öppet byggnadssätt i 
kvarteren. Den dominerande hustypen är 
lamellhus i tre våningar med hög sockel. 
Både hustypen och stadsplanemönstret är 
tidstypiskt i funktionalistisk stil. Husen har 
slätputsade fasader eller fasader i gult tegel 
och röda sadeltak med ca 30 graders 
takresning. Många av husens fasader har detaljer utformade med omsorg.  
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Pågående markanvändning  

Detaljplan PL83 och del av PL30  
Vid upprättandet av den nya detaljplanen gäller 
detaljplanerna PL83 för området vid skolan och 
PL30 för Ringvägen. I PL30 står det 
Högspänningsledning där Ringvägen går. 

Detaljplanen PL83 är fastställd 1961. Detaljplanen 
medger allmänt ändamål, bostäder och allmän 
platsmark. Allmänt ändamål är en äldre bestämmelse 
som man med nutida planbestämmelse benämner 
som skoländamål. PL83 tillåter en skolbyggnad i upp 
till två våningar, säkerställer yta för underjordiska 
ledningar (u-område) mitt genom tomten samt gör 
gällande att bebyggelse ska hålla ett avstånd om sex meter från fastighetsgräns (prickad 
mark). 

Nyckelbergsskolan 
Nyckelbergsskolan byggdes på 1960-talet och är idag en F-6 skola med 380 elever.  

Nyckelbergsskolan är uppförd i en våning, och har en skolgård som är liten. Den totala 
friytan (lekytan) uppgår till ungefär 8600 kvadratmeter, vilket innebär 22,6 kvadratmeter 
friyta per barn. Detta innebär att skolområdet inte uppfyller dagens riktvärden om 30 
kvadratmeter friyta per barn eller en önskvärd total gårdsyta om minst 10 000 kvadratmeter. 
Därtill är den inte särskilt funktionell.  

År 2020 dömdes skolbyggnaderna ut och bedömningen var att skolbyggnaderna behöver 
ersättas med en helt ny skola då de är i dåligt skick.  

I skolbyggnaderna finns skyddsrum. 

Behov och dimensionering av en ny skola 

Skola 

Prognosen till år 2029 visar på ett elevunderlag om 480 elever, vilket baseras på att även 
grundsärskolan med ett 60-tal elever önskar lokaliseras på platsen. Grundsärskolan är idag i 
moduler på Nygård. Detta innebär ett behov av en skola med en bruttoarea om 7500–8000 
kvadratmeter. Även en stor idrottshall om ca 1000 kvadratmeter önskas för att kunna rymma 
en hall som är delbar till två mindre hallar och en separat mindre hall samt omklädningsrum. 

Skolgård 

I plan- och bygglagen (8 kap 9§) ställs krav på att det vid uppförandet av nya skolbyggnader 
ska finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. För att bedöma vad 
som är tillräckligt stor friyta finns allmänna råd, rekommendationer och rådande forskning 
att ta till hjälp. Utifrån de allmänna råden kan man konstatera att när det handlar om en 
bebyggd tomt bör det allmänna rådet till 8 kap. 9 § andra stycket tillämpas i skälig 
utsträckning. Vid bedömningen bör likväl särskilt beaktas förutsättningarna för: 

- ändamålsenlig verksamhet på friytan  
- placeringen av friytan så att barnen och eleverna självständigt kan ta sig mellan skola 

och friytan. 
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Med ändamålsenlig verksamhet avses i de allmänna råden att friytan kan användas till lek, 
rekreation samt fysisk och pedagogisk aktivitet för den verksamhet som friytan är avsedd för. 
Skolgårdar större än 10 000 kvadratmeter har, enligt forskning, särskilt goda förutsättningar 
att rymma alla de funktioner som gör gården ändamålsenlig. Är ytan minst 10 000 
kvadratmeter har den möjlighet att rymma tillräckligt variationsrika miljöer som stimulerar till 
fysisk aktivitet, fri lek och det sociala samspelet. 

Hur många barn som vistas på en lekyta påverkar kvaliteten och vilka funktioner som man 
kan få till. En skolgård som har en friyta som är under 25 kvadratratmeter per barn innebär 
ett stort slitage där vegetation och naturliga material har svårt att klara sig. Vid byggnation av 
nya skolor är rekommendationerna att 30 kvadratmeter friyta per barn bör eftersträvas för att 
få till en rimlig storlek på gård samt ett minimum om att den totala friytan oavsett antal barn 
inte ska vara mindre än 3000 kvadratmeter.  

Gator och trafik 

Gång- och cykel 
Planområdets är beläget med god 
tillgång till ett utbyggt gång- och 
cykelnät som kopplar skolområdet till 
övriga stadsdelar.  

Gatunät 
Gatunätet vid Nyckelbergskolan består 
av lokalgator med trafik som främst har 
sitt mål vid bostad. I övrigt utgör 
skolan en viktig målpunkt för trafiken i 
området. Nyckelbergsvägen har en 
ÅDT (årsdygnstrafik) om 150 fordon. 
Området vid skolan slutar i en återvändsgata vid Baldersgatan.  

Ringvägen utgör en del av huvudnätet där även tyngre fordon transporteras. För Ringvägen 
är årsdygnstrafiken 8145. Den tunga trafiken utgör 4,4%.  

Kollektivtrafik 
För kollektivtransport i Köpings tätort finns en flexlinje för anropsstyrd stadstrafik. 
Avståndet till Köpings tågstation är ca 2 kilometer. 

Parkering och utfarter 
Parkering sker i nuläget inom skolområdet och utmed gatorna. Vid parkering längs den östra 
sidan om Baldersgatan kan det uppstå vissa svårigheter att ta sig ut från bostadstomterna.  

Natur 

Vegetation och terräng 
Planområdet utgörs av plan mark som i huvudsak är hårdgjord. Den vegetation som finns 
inom planområdet återfinns i slutet av Baldersvägen i form av en gräsyta samt på skolgården 
med ett tjugotal träd och några buskar.  

Rekreation 
Befintlig skolverksamhet har en bra tillgång till nära utflyktsmål med rekreativa värden. 
Alldeles söder om skolan finns en park med stora rekreativa värden i form av motionsspår, 
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lekplats och bollplan. Inom ett avstånd om ca en kilometer återfinns Johannisdalsskogen och 
på ett avstånd om 1,5 kan man nå Karlbergsskogen. 

Geoteknik och grundvatten 
I samband med tidigare byggnation på fastighet Stenyxan 3 har geotekniska utredningar 
utförts. I en översiktlig geoteknisk utredning från år 1995, utförd av J&W bygg och 
anläggning, beskrivs att marken består av 0,2-0,6 meter fyllning som underlagras av ett tunt 
lager om 0,4-0,7 meter torrskorpelera. Därefter består undergrunden av ca 5-8 meter lös till 
mycketlös lera lagrat på morän. 

I utredningen från 1995 observerades grundvattennivån till ca 1 meter under markytan i ett 
öppet sonderingshål. 

Radon 
Planområdet ligger inte inom högriskområde för markradon, men lokala variationer kan 
förekomma.  

Skydd av natur och bebyggelse 

Riksintresse 
Planområdet omfattas inte av något riksintresse och har inte heller något riksintresse i sin 
närhet som det påverkar.  

Naturskydd 

Artskydd 
På skolgården har ett mistelbestånd påträffats i ett av träden. Mistel är fridlysta enligt 
artskyddsförordningen. Det är förbjudet att göra åtgärder som kan påverka eller avsiktligt 
störa fridlysta arter. Om det inte finns någon annan lösning går det att söka dispens.  

Strandskydd 
Delar av planområdet ligger inom ett avstånd om 100 meter från Valstaån. Idag är 
strandskyddet upphävt i och med en äldre detaljplan. Vid upprättande av ny detaljplan 
infaller strandskyddet och behöver upphävas på nytt i den nya planen. 

Fornlämningar 
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet och platsen är bebyggd sedan 
tidigare.  

Alla fornlämningar, kända och okända är skyddade av kulturmiljölagen. Om exploatören 
skulle påträffa fornlämningar är den skyldig att avstanna arbetet och kontakta länsstyrelsen. 

Teknisk försörjning 

Vatten- spillvatten- och dagvattenhantering  
Inom fastigheten Stenyxan 3 finns servisledningar som ansluter till det allmänna VA-nätet. 
Även allmänna ledningar förekommer inom fastigheten i form av en gemensam sträckning 
med vatten, dagvatten och spillvatten. Dessa saknar ledningsrätt, men har i den nuvarande 
detaljplanen ett visst skydd i och med ett u-område samt att det ligger inom kommunal mark.  

Fjärrvärme och el 
Nyckelbergsskolan har såväl fjärrvärme som el till sina byggnader. Västra Mälardalens Energi 
och Miljö AB ansvarar för fjärrvärme och Mälarenergi AB ansvarar för elförsörjningen. 
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Bredband  
Området har god tillgång till bredband i form av fiber och tele.  

Renhållning 
Hämtställe för avfall sker idag inom kvartersmarken. Hämtfordon angör via Hammargatan. 

Närmsta återvinningsstation finns vid Nibbletorget ungefär 800 meter från planområdet. Vid 
Återbruket på Himmetavägen 2 kan privatpersoner och företagare avlämna i stort sett alla 
typer av avfall som uppstår i hushållet eller i verksamheten. 

Hälsa, säkerhet och miljö 

Översvämning 
Översvämningskarteringar visar att område ligger utanför 200-årsflöde vid Valstaån, men att 
beräknat högsta flöde hamnar på halva fastigheten Stenyxan 3. Beräknat högsta flöde 
motsvarar en situation där alla naturliga faktorer som bidrar till ett högt flöde samverkar, dvs 
snösmältning, nederbörd, vattenmättad mark med mera sker samtidigt. 

Ras- och skredrisk  

 
Kartutsnitt från översiktlig stabilitetskartering 

Gult område i kartan innebär att platsen inte ligger inom område med förutsättningar för 
initiala ras och skred. Det ligger även utanför det skrafferade område där det på grund av 
avståndet till ån normalt kan behövas undersökningar och beräkningar för bedömning av 
platsen. 

Farligt gods 
Planområdet ligger som närmst 15 meter ifrån Ringvägen. Ringvägen är varken primär eller 
sekundär transportled för farligt gods. Däremot så är Ringvägen omledningsväg för E18, 
vilket innebär att det vid olycka på E18 kan innebära att farligt gods behöver färdas på 
Ringvägen. Se avsnitt Konsekvenser för mer om riskhänsyn. 

Förorenad mark 
Ingen känd förorening finns i området. Det finns inte heller några indikationer eller uppgifter 
på att det har förekommit någon verksamhet i området som kan ha förorenat marken. Vid 
anträffande av markföroreningar ska kontakt tas med ansvarig myndighet, dvs. miljöenheten 
på samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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Miljökvalitetsnormer 
Vid planläggning är kommunerna skyldiga enligt plan- och bygglagen att agera så att 
miljökvalitetsnormerna för vatten, utomhusluft och omgivningsbuller kan följas. 

Vattenkvalitet 
Recipient för dagvattnet inom planområdet är Valstaån som senare övergår i Köpingsån och 
slutligen når Mälaren. Valstaån har måttlig ekologisk status. 

Utomhusluft 
Inom tätbebyggda områden är kommunen enligt miljöbalken 5 kap under vissa 
förutsättningar skyldig att genom mätningar kontrollera att miljökvalitetsnormerna för 
utomhusluft följs så att miljömålet frisk luft uppnås. Kommunen ska också tillse att 
normerna inte överstigs vid detaljplaneläggning. I Köping visar mätningarna att 
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft uppnås och att halterna är relativt låga.  

Omgivningsbuller 
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsättningsnorm som medför att det ska 
eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa.  

En bedömning av olägenhet för människors hälsa görs med utgångspunkt från lag, 
förordningar, föreskrifter, allmänna råd, vägledningar och praxis. Även forskning och annat 
kunskapsunderlag kan vägas in.  

För planområdet har en särskild bullerutredning bedömts nödvändig för att kunna göra en 
bedömning av platsens lämplighet. De riktvärden och vägledningar som är särskilt relevanta 
för planområdet är: 

 Naturvårdverkets riktvärden som behandlar trafikbuller vid skolor 

 Boverkets vägledning för idrottsbuller vid bostäder  

 Naturvårdverkets vägledning för verksamhetsbuller vid bostäder och skolor 

Anledningen till att dessa utgör relevanta bedömningsgrunder har att göra med Ringvägens 
trafikmängd, planerna på en ny idrottshall, samt ljud från exempelvis fläktar eller andra 
installationer som är kopplade till skolans drift.  

I bullerutredningen har ljudet från Ringvägen redovisats. En av slutsatserna är att riktvärden 
för ljudnivåer, om 50 dBA ekvivalent ljudnivå respektive 70 dBA maximal ljudnivå, på 
skolgård både i nuläge och framtidsprognos överskrids för hela fastigheten, se nedan 
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kartbild. En förutsättning för planarbetet blir därför att visa på möjliga åtgärder som gör att 
riktvärden för buller uppnås.  

 

Räddning 
Området ligger inom normal insatstid för räddningstjänsten. Brandvatten finns i omgivande 
brandpostnät vilket bedöms vara i tillräcklig omfattning. 

Fastighetsrättsliga förhållanden  
Planområdet inkluderar fastighet Stenyxan 3 och del av fastighet Nyckelberget 1:1, vilka ägs 
av kommunen. Den nuvarande skolgården utgörs av Stenyxan 3 samt del av fastighet 
Nyckelberget 1:1. 

Planområdet berörs inte av några befintliga rättigheter, däremot finns ett angränsande 
officialservitut för väg till förmån för fastighet Nyckelberget 1:1 som belastar fastighet 
Stenyxan 2. Dessutom finns det i nuvarande detaljplan ett u-området (tillgängligt för 
underjordiska ledningar), vilket innebär att en möjlighet finns idag till att skapa ledningsrätt. 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 
 
 
 
Anita Iversen   Marina Ljungsved 
Planchef   Planhandläggare 


