
Beskrifnin~ till FtSrslaK till stadsplan f tSr KtSpin~

upprättadt Ar 1901lo.

Sedan byggnadsnämnden i KtSping anmodat undertecknad att

utarbeta f tSr slag till revision och utvidgande af stadens bygg-

nadsplan, fAr jag h~ed ~rdsamt tSfverlemna s~dant och till

ftSrtydligande framh~lla ftSlja~de.

Den nu ~ällande planen f~r staden är ~r 1890 upprättad

efter dA gängse principer. Sedan denna tid harva andra Asikter

gjort sig gällande vid utarbetandet af stadsplaner. Det anses

numera i regel olämpligt att uppdraga gatorna i endast två rnot

hverandra vinkelr~ta riktningar; rnan s~ker i stället n~ bekvärnsta

sätt sammanbinda stadens viktigaste punkter; utfartsvägarne fr~n

dessa b~ra f~lja redan befintliga vägar, vidare bibeh~lles befint-

liga byggnader så rnycket sorn rn~jligt och lämpliga platser reser-

veras f tSr blifvande offentliga byggnader o.d.; behofvet af villa-

kvarter, fabriksornräden o.d. tillgodoses. Som utgAngspunkter rtSr

planerande't tagas de pA platsen f~rehvarande naturf~rhhllandena,

h~jder, vattendrag o.d..

Detaljerna b~ra underg~ en efterreras särskilda ~ndamhl

ltlmpad behandling.

Med dessa grundsatser, sorn ledare f~r arbetet har f1t'sll!get

uppgjorts och skiljer sig derför detta i betydlis grad fr~n den

nu gällande planen.

Planens be~riinsn1nR.

Gr~nsern9 f~r den nya stadsplanen harva valts i st~rsta

rn~jliga ~fverensst!llnmelse rned vid nu ~ällande stadspl~n f~rekomrnan-

de. Enda egentli,~a afvikelsen best~ i till~ggen af ett industri-

omr!de i stadens syd~stra del nära järnVtl8sstationen och en rnindre

utvidgning vid utfartsvqgarna rnot nordost och ~ster.

Ändrinp;ar i stadsplanen.

Den sedan bebyggnad delen af staden ~ster om -in har af kostnad.

s1<äl bibehUJ.its i det närrnaste oförändrad enligt den gamla stads-

planen. Norr orn denna del har deremot TrädgArdsgatan s~som bekväm

f tSr bindel se rnellan Stora torget och V~esteråsvägen upptagits. Den

f~ljer den befintliga landsvägen hvars dervaro rnotiverar behofven



af en s~dan ftlrbindelseled. S:t Olofsgatan är äfvenledes f~rlagd till

en befintliB väg och utfarten till Munktorp ut~~r gränsgata för planen.

Inom vestra stadsdelen harva genom Ö. LRnggatan och Nya Kyrkoga-

tan f5rbindelseleder vunnits med de norr ifrAn kommande vägarna. Öst-

ra- och Vestra L~nggatorna, som endast obetydligt afvika frän gällan-

de stadsplanen, ftlrbinda Vestra stadert med Järnvägsstationen. SveavR-

gen utgtlr en i planteringar infattad gränsgata mot vester. Tvärgator-

na i denna stadsdel harva i allmänhet underg~tt blott föga ftlrändringar,

dock har den f~rut fastställda, i utf~rande dyrbara esplanaden här bortta-

gits samt Wattugränden ock Skepparegränden p! grund af redan befintliga

byggnadsf~rh!llanden liksom äfven Skolgatan intagits i planen.

Inom bAda stadsdelarna äro, der ej redan befintliga byggnader

det hindrat, d.v.s. vester om Stora Kyrkogatan och Trädg~rdsr;atan samt

norr om Prestgärdsg8tan och Öster om Engelbrektsgatan, gatornas lägen

n~got ändrade. En del n~a gator äro älven upptagna. De f~r gatorna upp-

tagna namnen äro föreslagna af Byggnadsn~nden.

~up~dd erna.
äro afpassade efter behofvet för varge särskild gata. 'rrafikgatorna äro

i regel minst 15 meter och de flesta bostadsgatorna 12 ~eter.

De tlppna platserna.

Stora torget har b1behAllits enligt nu gijllande plan, likas!

H~karetorget, som dock mot stranden f5rsetts med planteringar. Vhgtorget

och Järnvijgstorget harva f~rijndrats till formen och p~ l~pligt s~tt

planterats. I fonden af Scheelegatan har upptagits en tlppen plats framf5r

en h1l.r fCireslagen monumental byg~nadsplats. S:t Olofs torg har s~som obe-

htlfligt ersatt.s med en mindre plantering.

Planteri~~
f~reslr.s 1 stor utsträckning och äro de i m5jligaste m~n placerade sA.

att in~en del af staden blir i saknad deraf. Järnvägsesplanaden och

Jijrnvli~storget skilja fabriksomrttdet från den egentliga staden. Längs

Sveavägen ltlper ett planterat bijlte till skydd mot eldfara frfln den

utanför lig.gande f~rataden. Kring kyrkan äro planteringarna utvidgade.



~Anga kvarter äro försedda med ftrgårdar och äfven i öfvrigt äro

mindre planteringar anbragta där sA lämpligt kan ske. Genom kvar-

teren Magne och Gautiod äro föreslagna planteringar reserverade

f<5r sta:len pA grund af här nedlagd kloaKledn1n~.

Lekplaner.

Af lekplaner f<5resl~s en i <5~tra stadsplanen vid den blif-

vande skolan och en i vestra delen vid en här föreslagen offentlig

byggnad.

Kvarteren.

Å kartan gjord namnbetecknln~ är f5reslagen af Byggnadsnämn-

den.
I Bstra stadspartiet märkea fb~jande: Kvarteret Loke i äldre

planen har fBrändrats och utvidgats till ett villakvarter, hvartill

det genom sitt l~ge ~r särskilt lämpadt. Muspelhem har erhhllit en

efter terrängen mer afpassad form. Nya kvarter med frist~ende byggnads-

sätt äro ~fven Jotunhem, Kare, Mimer, Idun, Jorund, J'lagne, Saga, Svi-

tiod, Runa, Svipdag och Urd. Dessa e~bjuda, genom sina med tr~d-

gArdar fBrsedda hus hemtrefliga och sunda bostäder. I det inre af

dessa kvarterstCl11ter finnes äfven utrymme fBr uthus. Kvarteren Vi-

dar och Verdandi äro ändrade till formen, men bibehällas med slutet

byggnadssätt. Åke, Ägir och Yn~e äro nya kvarter och bebyg~as del-

vis Bppet. Med Nore har sallnTlanslagits RBrek, med Njord, Runa, Nore,

Svea, 3kandia och Sigrun harva pä ena sidan fBrsetts med fBrg!rdar.

M~nhem och Mtdp;~d harva ändrats till formen ~enom Triidl3~rdsgatans

framdra~ande. Kvarteret Menja är en del af det f5rra kvarteret Mimer.

~friga kvarter i 5stra stadsdelen äro i hufvudsa~ of5rändrade.

I vestra stadsdelen äro Anund, Ane, Alrik, Atla, 3ele och Balder

nya kvarter f5r hufvudsakligen 5ppet byggnadssätt, Alf, Agne, Adil,

Dana och Brage f5r slutet. Kvarteret Birrost är f tir eldfara deladt i

tv! kvarter, Ask och Bifrost och ~ro dessa afsed1a f tir slutet byggnads-

sätt, likas! de of tir ändrade Disa, Fenja, Frode, Edda och Freja, Drott,

Fjolner, Fylgia och Gimle äro genom den ftir1indrade gatuf5reningen

mer eller mindre ändrade till formen. De f tir sammanbyggda hus afsedda



pylfe, 

GautIod, G~ta, Helge och HugIn äro nya, Huld och Hermod äro 1

hufvudsak of~ändrade.

Hvad byggnadssättet 1 ~frIgt beträffar framgär det af de ~

karten angIfna betecknIngarna.

Respektive kvarters arealer äro ungefär f61jande:

Se. Bil. Litt. A.
\

Qallllnal och ny stadsdel.

Att räknas till gammal stadsdel f6resl~s en del af staden, som

i norr begränsas af stora torget, ~stan~sgatan och Trädg~rdsgatan, i

~ster af Prästgärdsgatan, ~s6der af Engelbrektsgatan samt i vester

af v~torget, 15stra L!nggatan, j,iellangatan och Vestra L!nggatan.

Till ny stadsdel räknas det !terst!ende planlagda omr!det.

Monumentala by~~~dsplatser.

f~resl!s btlra reserveras! tvenne viktigare punkter, en i vestra stads-

delen och en i ~stra. De här f6reslagna byggnaderna äro å kartan mar-

kerade med rtld färg. Att nu afg6ra till hvad ~ndam!l den i Schetlega-

tans fond f~reslagna byggnaden skall tjäna, är oviktigt, men bjuder

f~rsikti~heten att reservera platsen f~r framtida behof. Det i ~stra

stadsdelen i fonden af Esplanaden reserverade omrAdet är deremot afsett

till skolbyggnad.

Stadsplaneförslaget är inritadt ~ en kopia efter den af Bennet &

C:o, Stockholm !r 1890 1 skala 1:2000 uppgjorda kartan tlfver K~pings stad,

Stockholm i mars 1905.

P. Hallman.

Rätt avskrivet betyga:


