
I stadsdelen v ä s t e r om Köpingsån äro utlagda eller avses

att utläggas följande trafikleder och allmänna platser:

OSTRA LÅNGGATAN: oförändrad, 15 meter bred mellan B~ggeribron och

stora Torget samt 12 meter bred mellan stora Torget och stadsp1ane-

gränsen i nordväst. utefter kvarteret Bele och delvis utefter kvarter~

Anund anläggas förgärdar, den förra till 4 meters bredd och den senare
\

till 6 meters bredd. En utvidgning av gatan vid kVarteret Gautiod upp-

tages av allmän plantering. Från denna ~lantering genom nämnda kVar-

ter fram till Mellangatan lö~er en 8 meters bred ~lantering, reser-

verad för underjordiska ledningar. Å gatans västra sida, mellan

kvarteren Bele och Anund, oCh sträckande sig utefter kvarteren Ane och

Balder reserveras ett område för allmänt behov.

VÄSTRA LÅNGGATAN: oförändrad, mellan Ostra Långgatan och stora Tor-

get med en b~tningspUnkt vid kvarteret Helge, 15 meter bred.

SVEAVÄGEN: 12 meter bred från västra Långgatan till Dalagatan

och från Dalagatan till stadsplanens norra gräns 7 meter bred.

Utefter kvarteret Esbjörn utlägges en 6 meters förgård, utefter kVarte-

ren Blenda och Björn 4 meters förgårdar samt utmed kVarteret Drott

en 5.50 meters bred förgärd. Å gatans västra sida mitt emot kVarteret

Fjolner anordnas tvenne mindre planteringar. Mitt emot kvarteret

Björn och delvis emot kVarteret B1enda gränsar gatan emot till kyrkan

hör~nde ~lantering, samt i fortsättningen begränsas densamma av lik-

nande plantering.

VÄSTRA GRÅNSGAT~: från västra Långgatan till en b~tpunkt vid

kvarteret Heimdal 12 meter bred, från nämnda b~tpUnkt till Nibbles-

vågen 9 meter bred samt från Nibblesvägen i bruten linje utmed kvarter-

et Ada till stadsplanegränsen 12 meter bred. Utefter kVarteren Björn

och Ada 4 meters förgårdar och utefter kvarteren Alvig och Alvar 6 meter

breda förgårdar. Å gatans västra sida mitt emo-t kVarteren Dagny,

Egil och Heimdal är mellan gatan och järnvågen reserverat ett smalt

markområde, avsett att tagas i anspråk via ändring av den s.k. Hum-

lebäckens riktning. Mellan gatan och kVarteret Björn anlägges en mind-

re plantering.



SKEPPARGRÅND: mellan östra Långgatan oCh Köplngeån blbeh!lles

4 meter bred med en 6 meters förgård mot kVarteret Hermod.

~ERGSGATAN: mellan västra Gränsgatan och Köplngsån, 12
~~~

meter bred. Av kvarteren Geflon ?Ch Helmdal utlägges å ömse sldor

om gatan 4 meter breda förgårdar, med undantag för ett avstånd av

15 meter frän västra Långgatan, där lnga förgärdar flnnas.

VAGHAGSGATAN: mellan Arbogavägen och sveavägen 6 meter bred

med 6 meter breda förgärdar ä ömse sldor, utom på en sträcka av

20 meter från sveavägen å gatans södra slda vld kvarteret Geflon.

SKOLGAT~:blbeh!llen vld 12 meters bredd mellan västra Långgatan

och östra Långgatan.

VATTUG~: blbehälles 6 meter bred med en 6 meter bred förgä~

mot kVarteret Gylf~.

~RBOGAVÅGEN: mellan västra Gränsgatan och sveavägen, 12 meter

bred med en 6 meter bred ~örg~rd utefter kVarteret Esbjörn.

JUNGFRUGATAN: mellan västra Gränsgatan och Kålgärdsgatan,
~ ~

6 meter bred med 6 meter breda förgårdar å ömse sldorav gatan.

FRIDHEMSGATAN: mellan Arbogavägen och K!lgårdsgatan, 6 meter
~-

bred med 6 meter -breda förgårdar ä ömse sldor.

KALGARDSGATAN: mellan Ullvlvägen och sveavägen, 6 meter bred
~~ ~-

med 6 meters breda förgårdar å gatans bäda sldor.

MELLANGATAN: oförändrad, 12 meter bred mellan sveavägen och

Köplngsån.
STORA GATAN: mellan sveavägen och Köplngsån, 15 meter bred och

Oförs,ndrad, med undantag aven hörnavskärnlng med 17 meters slda

ä kVarteret Fjolner.
SÖDRA KYRKOGATAN: mellan sv~avägen och stora Torget, 12 meter
-~-~

bred OCh oförä~drad.

ÖSTANAsGATAN: mellan stora Torget oCh Köplngsån blbehålles

12 meter bred.

ULLVIVÄGE~: mellan västra Gränsgatan och sveavägen, 12 meter

bred med 4 meters breda förgårdar å gatans båda sldor.



DALAGATAN: mellan västra Gränsgatan och sveavägen, 6

meter bred med 4 meter breda förgärdar å gatans båda sidor.

ARBETAREGATAN: mellan västra Grånsgatan och Dalagatan,

6 meter bred med 6 meter breda förgårdar å ömse sidor.

~IBBLESVÄGEN: mellan väst,ra Grånsgatan och sveavägen,

12 meter bred med en 6 meter bred förgård mot kvarteret Alvar.

KYRKOGlRDSGATAN: mellan Nibb1esvägen och Kyrkog~rden,

6 meter bred med 4 meter bred förgärd mot kvarteret Ada.

NYA KYRKOGATAN: mellan stora Kyrkogatan och stadsplanegrän-

sen 1 nordväst, 12 meter n-red som förut med 7.50 meters för-

gårdar utefter kvarteren Adil, Alrik och Atla samt 6.50 meter

bred förg!rd utmed kvarteret Balder. En mindre plantering an-

ordnas vid denna gatan mellan kvarteren Atla och Balder.

sCIftELEGATAN: mellan stora Torget och det rör allmänt

behov reserverade området bibehållen vid 19.50 meters bredd.

Gatan är avsedd att planteras med tv! trädrader.

BORGMÄSTAREGATAN: 6 meter bred mellan scheelegatan och

viktoriagatan samt från denna gata till nordvästra stadsplane-

gränsen 15 mater bred. Utef\er kvarteret Ane utlägges en 6

meter bred förg!rd samt i nordväst~a hörnet av nämnda kVarter

en mindre plantering.

VI!TERGATAN: oförändrad mellan -{iktoriagatan och nord-

västra stadsplanegränsen 12 meter bred med 6 meter bred förg!rd

utmed kVarteren Ane och Anund.

S~OIA KYRKOG~: 12 meter bred mellan Nya Kyrkogatan

Och östra Långgatan samt från denna gata till Köpingsån 6 meter

bred med 6 meter bred förg~rd 'ot kVarteret Dlfrost.

RÄDMANSGATAN: mellan Nya KYrkogatan och BOrgL1ästare-

gatan 12 meter bred som förut med 5 meter bred förgård mot

en del av kvarteret Balder.

LAGVA~EN: 6 metet bred 1 bruten linje mellan scheelegatan

och östra Långgatan med 4.50 meter bred förg!rd mot en del av

kVarteret Bele.

YIK!ORIAGATAN: mellan Borgmästaregatan och östra Läng-

gatan oförändrad med 12 meters bredd och 6 meter breda rörg~r-

dar utmed kVarteren Anund och Ane.



OSKARSGATAN: mellan Nya Kyrkogatan oCh Borgmåstaregatan

bibehållen vid 12 meters bredd med 6 meter bred förgård mot

kvarteret Alrik.

AGJJRDSGATAN: mellan Nya Kyrkogatan och östra Långgatan

12 meter bred som förut med? meter breda förgårdar å ömse

sidor, utom mot kvarteret Alrik.

Beträffande stadsdelen väster om Köpings!n iakttages

i övrigt följande:

Området söder och väster om kVarteret Httgin bibehålles

delvis S[iSOm öppen plats och plantering.

Den 12 meter breda planteringen mellan Köpingsån och

byggnadslinjen inom kVarteren Hermod, Gylfe.. Gimle, Frode,

Fenja och Disa bibehålles, endast med en något ändrad riktning

i kvarteret Hermod. Inom kVarteret Huld bibehålles samma plan-

tering till större delen av kVarterets längd, men minskas till

endast 4 meters bredd.

SCHEELKPARKEN mellan stora Torget och Kyrkan bibehålles,

ävensom planteringen mellan kyrkogårdarna. Denna senare utökas

med ännu en plantering, belägen mellan sveavägen och KYrkogårdw-

gatan.

Den mellan kvarteren Bifrost och Ask fönlt befintliga

med grön färg märkta planen av 12 meters bredd har borttagits

och en gatud~l upptagits mellan dessa kvarter från östra Lång-

gatan till Köpingsän, mitt emot en förut anlagd väg å östra

sidan om ån, för en framtida trafik mellan dessa stadsdelar,

då en lcörbro därstädes avses bliva utlagd.



I stadsdelen Ö s t e r om Köp1ngsån äro utlagda eller

avses att utläggas följande traf1k1eder och allmänna platser:

GLAS GATAN: mellan .rårnvågstorget och Trådgårdsgatan,

oförändrad med 12 meters bredd och 6 meter breda förgårdar

utefter kvarteren Y}ner och Åke.!

JAMMERTUNAGATAN: mellan Ostanåsgatan och nordvästra

stadsplanegränsen med oförändrad bred~ av 12 meter samt 6 meter

breda förgårdar utefter kVarteren Magne och Jorund.

MURMASTAREGAT~: mellan Hushagsgatan och stora gatan av

12 meters oförändrad bredd.

PRÄSTGARDSGATAN: mellan Enge1brektsgatan och stadsp1ane-

gränsen 1 nordväst med oförändrad ~Tedd av 12 meter och 6 meters

förgårdar utefter kVarteren .rott~em, Kare, Nore, sv1pdag, Urd

och Vanad1s.

LASARETTSGATAN: mellan smedsgatan och Karl bergsga tan, 12

meter bred som förut.

tlm~LEGARDSGATAN: mellan Nygatan och stora gatan, 12 meter

bred och oförändrad.

SANKT OLOFSGATAN: mellan Nygatan oCh stadsplanegränsen

1 nordväst av 12 meters oförändrad breda.

JÄ1UiVAGSESPLANADEN: mellan Järnvägsgatan och Bergsgatan
i

b1behå11en 35 meter bred.

STATIONSGAT~: mellan Järnvägstorget och Bergsgatan,

12' meter bred, oförändrad.

EliGELBREKTSGATAN: b1behå11en mellan Köp1ngsån och Glasgatan
--r

18 meter bred samt mellan s1stnämnda gata och Bergsgatan 12 meter

bred med 6 meter bred förgård utmed kVart9ret Åke.

HUSHAGSGATAN: mellan Glasgatan OCh pråstgårdsgatan 12 meter

bred som förut med 6 meter bred förgård utefter kVarteret Ymgr.

Gatudelen mellan KÖp1ngsån och Glasgatan har 1genlagts jämt~ en

del av stranden mellan ån och kvarteret Ygdras1l för bättre ut-

nyttjanae av kvarteren Valhall och Ygdras11.

SMEDSGATAN: mellan Glasgatan och allmänna p1anter1ngen



i ö3ter, 12 meter bred som förut med 6 meter bred förgård utmed

en del av kVarteret Vanadis såsom kartan närmare utvisar.

PARKGAT~: mellan Karlbergsgatan och smedsgatan, 9 meter

bred OCh oförändrad.

KARLBERGSGATAN: mellan Kqpingsån oCh Idrottsplatsen bibe-

hålles 12 meter bred.

ESPLANADEN: mellan Köp 1ngsån och Esplanadgatarna, 35.60

meter bred s!som förut med m1nskn1ng t111 15 meters bredd mellan

kvarteren Urd och Sv1pdag, v1~ v11ka kVarter förg!rdar t11l en

bredd av 10.30 meter utläggas. Ändrat genom fastställelse den

5 augusti 1926.

SÖDRA ESP~~ADGATAN: mellan Esplanaden och vasagatan,

12 meters oförändrad bredd,

NORRA ESPLANADGATAN: mellan Esplanaden och Nygatan, lika-

ledes bibehållen vid 12 meters bredd.

TULEVÄGEN: mellan Nygatan och Vasagatan av 6 meters oför-

ändrad bredd med 6 meters bred förg!rd utmed kvarteret Sv1t1od.

VASAGATAN: mellan Våsteråsvägen och Södra Esplanadgatan

bibehållen vid 12 meters bredd.

NYGATAN: mellan Köpingsån OCh prästgärdsgatan 6 meter

bred OCh mellan nämnda gata och Vasagatan 12 meter bred, i sin

helhet oförändrad. Mitt för kvarteret Rtma bildar gatan, genom

indragning av gränsen för nyssnämnda kVarter, en m1ndre öppenplats.( 

Runaplan)

REPSLAGAREGATAN: mellan Li~la torget och Murmåstaregatan

av 6 meters oförändrad bredd.

STORA GATAN: mellan Köp1ngs3n och Trådg!rdsgatan, 12 me~ .

bred och oförändrad.

TRÄDGARDSGATAN: mellan Glasgatan och Sankt Olofsgatan,

b1behållen vid 12 meters bredd med 5 meter breda förg!r~ar utmed

kvarteren Midg!r~ och Mimer.

ÖSTANASGATAN: mellan Köpingsån och Jämmertunagatan, oför-

ändrad 12 meter bred.

VILLAGATAN: mellan pråstgärdsgatan OCh Sankt Olofsgatan

12 meter bred med en 6 meter bred förg!rd utmed en del av kvar-

rat M1mer.



VIRGATAN: mellan .rämmertunagatan och Sankt Olofsgatan
-

av 12 meters oförändrad bredd.

NORRLAlTDSGATAN: likaledes oförändrad mellan Jåmmertuna-

gatan och sankt Olofsgatan, 12 meter bred med 6 meter breda

förgärd utmed kVarteret Idun.

JÄRNVÄGSGATAN: mellan Ka~ingsån vid Bryggeribrom och
--

vållaregatan, 12 meter bred mellan KöpingsAn och .rärnvägstcrget

samt 15 meter bred dårifrän och fram till vällaregatan.

!GATA~:. utgör en fortsättning av .rärnvägsgatan mellan

V13.llaregatan och stadsplanegrånsen i sydost, 9 meter bred med

6 meter breda förgårdar utmed kVarteren Ökin, ölmod och östen.

~ERGSGATAN: mellan Engelbrektsgatan och stadsplanegrån-

sen i sydost, 12 meter bred mellan Engelbrektsgatan och .Tårn-

vägses~lan~den, 9 meter bred därifrån OCh till vällaregatan

samt 12 meter bred från sistnämnda gata fram till stadsplane-

gränsen. 6 meter breda förgårdar äro a:~ordnade utefter samtliga'

de byggnadskvarter, med vilka stadsplanen utökats, nåmJ.igen

kvarteren ögrim, ölrun, öved, östen, ölmod och ökin, som OCk

utmed en del av kvarteret öger, vilket kartan närmare utvisar.

VÄLLAREGATAN: mellan Järnvägsgatan och Bergsgatan 12 metw r

bred med 4 meter breda förgårdar å båda sidor.

ESSLEGATAN: mellan Agatan och Bergsgatan 9 meter bred, med

6 meter breda förgårdar ä båda sidor.

SJö~SGATAN: mellan Agatan och Bergsgatan, 9 meter bred m.

6 meter breda förg~rdar å båda sidor.

JÄGAREVÄGEN: mellan Bergsgatan och skyttevägen 9 meter brel

med 6 meter bred förgård mot kvarteret öved.

SKYTTEVÅGE~: mellan Bergsgatan OCh .T~arevägen, 12 meter

bred och 4 meter breda rörg~rdar ~, båda sidor mellan Bergsgatan

och Klippvägen, samt mellan sistnämnda väg och .rägarevågen 9

meter bred med 6 meter bred förg~rd mot kvarteret öved.

!LIPPVÄGE~:, mellan Borgarevågen och Bergsgatan 9 meter

bred med 6 meter breda förgärdar utefter kVarteren ögrim, ölrun

och öved.



EORGAREVÄGE~: mellan Bergggatan och Kl1ppvågen 9 meter bred

med 6 meter bred rörg~rd utmed kVarter~t ögr1m.

ARPIS VÄG: mellan Eergsgatan och Eorgarevågen 6 meter bred

och 6 meter bred rörgärd mot kVarteret ögr1m.

PUNGBOVÄGEN: mellan våstertJosvägen och gtadsplanegre,nsen

1 norr 9 meter bred med 6 meter brQda rörgärdar å ögtra s1dan

utefter kvarteren Ran, Malte, Lage, LOdur, Loke, L1t och Lennart.

KUNGSGATAN: mellan Pungbovä~en och östra Grånsgatan 12

meter bred med 4 meter breda förgårdar ä båda s1dor. V1d kors-

nl~en av Fredsgatan v1dgas hå.r 1frågavarande gata, på en sträc-ka 

av c:a 50 meters längd, t1ll en bredd av 20 meter, med v1lken

breddn1ng avses en planter1ng av två trädrader.

CENTRALGATAN: mellan Karlagatan och en öppen plats m~d

pianter1ng, belägen mellan kvarteren N1kar, Nye och Rota, 9 meter

bred mellan Karlagatan och Drottnlr,ggatan, på en sträcka av 12

meter när, räknat från slstnämnda gata, där här lfr:~gavarande

gata 1 fortsättn1ngen fram t11l den öppna platsen erhåller en

bredd av 18 meter samt förses med två trädrader. 4.50 meter

breda förgårdar anläggas å gatans båda s1dor.

~~!ENSGATAN: 9 meter bred med 4.50 meter breda förgårdar

ä bäda sldor, utgör en fortsättn1ng på Centralgatan med b~tn1ng

mot norr från dan öppna platsen tlll Ktmgsgatan.

STYRMANSGATAN: utgör l1kaledeS en fortsättnlng på Central-

gatan men med b~tn1ng mot nordost mellan ovan nämnda öppna plats

och östra Grånsgatan, 9 meter bred med 4.50 meter breda förgårdar

å ömse sldor.

EBEJAGAT~: mellan Granadavägen OCh östra Grånsgatan, 6 meter

bred med 6 meter breda förgårdar utefter kvarteren ROlf, Rota och

SkaguI.

FLORAGATAN: mellan Granadavägen oCh östra G ränsga tan , 6 met~

bred, utom delen mellan Tallgatan och östra GräIlosgatan, aär bred-

den utgör 9 meter. Förgäraar till 6 meters breaa utläggas utmea

kvarteren Skade, Skagul och Sleipner.



VÄSTERÄSVÄGEN: mellan sankt Olofsgatan och stadsplanens

gräns mot öster 12 meter bred till hela sin läng~. Utmed samtliga

byggnadskvarter anläggas förg~rdar med 4.50 meters bredd.

~AGATAN: i' rak linje mellan Kungsgatan och Centralgatan-

och från sistnämnda gata till västeråsvågen i bruten linje, 9

meter bred och 6 meters förgårdar! ömse sidor om gatan.
\

KÄLLGATAN: mellan Ä\ingsgatan och Centralgatan 9 meter bred

me46 meter breda förg!rdar å båda sidor.

GRANADAVÄGEli: mellan Centralgatan och västeråsvägen 6 meter

bred och på båda sldor försedd med 6 meters breda förgårdar.

§OLGATAli: mellan Pungbovägen och Drottninggatan, 6 meter

bred mellan pungbovägen och KUngsga tan och 6 meter breda f Dr-

gårdar å båda sldor, samt 9 meter bred mellan Kungsgatan och

Drottnlnggatan med 4.50 meter breda förgårdar å ömse sidor.

SLO.TDGATAN: (RINGVÄGEN) mellan Kungsgatan och Pungbo-

vägen 6 meter bred med 6 meter ~reda förg~rdar å ömse sidor.

som Rlngväg ändrad till 12 meter.

P.ROTTNINGGATAN: 1. bruten llnj e mellan Skogsvägen och

Pungbovägen, 9 meter bred med 4.50 meters breda förgårdar ~

b~da 81dor om gatan.

FREDSGATAN: mellan Pungbovägen och bstra Grånsgatan,

12 meter b'red med 4 meter breda förgårdar å b!da sldor.

YliGLINGAGATAN: mellan Kungsgatan och Pungbovägen, 6 meter

bred med 4.50 met~r breda förgårdar! båda sidor om gatan.

TVÄRGATAN: mellan Drottninggatan och Tallgatan, 9 meter

bred med 4.50 meter breda förg~rd~r på gatans båda sldor.

TALLGATAN: mellan västeråsvägen och Floragatan, 6 meter

bred från västeråsvägen till Tvärgatan och 9 meter bred från

slstnåmnda gata tlll Floragatan med 6 meter breda förgårdar

utefter kvarteren Sune och 4.50 meter utmed Slelpner.



ÖSTRA ~RÄNSGATAN: från kvarteret Viktorias södra gräns

där gatan uppgår i allmän väg inom planteringen, Och sträckan~

sig utmed detta kvarters västra gräns till Allegatan, varefter

densamma följer stadsplanens östra gräns till samma plans av-

slutande mot norr, varest allmänna landsvägen till Bergs socken

utgör fortsättningen. 9 meter bred fr. o. m. kvarteret Viktoria

till västeråsvägen med 4.50 meter breda förgårdar utefter samt-

riga byggnadskvarter. Från västeråsvägen till ändpunkten vid

stadsplanens gräns i norr 12 meter bred med 4 meter breda för-

gårdar ä gatans båda sidor.

DUVGATAlf: mellan Hagagatan och Trastgatan, 6 meter bred

med 6 meter breda förgärdar ä båda sidor.

SKOGSVAGEN: mellan Allegatan och västeråsvägen, 9 meter

bred mellan Allegatan och Drottninggatan med 4.50 meter breda

förgårdar utefter kvarteren Vega, Vale och Valborg, samt 6 meter

bred trAn Drottninggatan till västeråsvägen med 6 meter bred

förgård utmed kvarteret Valand.

HAGAGAT~: mellan Skogsvägen och östra Gränsgatan 9 meter

bred med 4.50 meter breda förgårdar å gatans båda sidor.

TRASTGATAN: mellan skogsvägen och östra Gränsgatan, 6

meter bred med 6 meter breda förgårdar å båda sidor.

ALLEGATAN: mellan Skogsvä.gen och östra Gränsgatan, 6 me. .

bred med 6 meter bred förgård utmed kvarteret Vega.

Beträffande stadsdelen öster om Köp1ngsån 1akttages 1

övr1gt följande:

JÄRNVÄGSTORGET: oförändrat och b1behållet såsom allmän

planter1ng.

LILLA TORGET: med planter1ng, oförändrat.

ALLMÄN PARK: 1 denna 1ngår större delen av den S.k,

"östra Utmarken~ och vars utsträckn1ng å kartan f1n.'les utmärkt

med grön färg. såsom allmän park betraktas ä.ven den mellan

östra Gränsgatan och Tallgatan belägna kullen, som l1kaledes

betecknats med grön färg ~~ kartan.



inom ovan nämnda parks område, med grånsIDROTTSPLATS:

mot Vasagatan i väster och västeråsvägen i norr, rinnes upp-

taget ett med särskild rärg betecknat område, avsett till idrotts-

ändamål och därtill hörande byggnader.

LEKPLATS eller TORG: avses den öppna plats till, som

bildas mellan Freja- , Flora- oCh Drottninggatorna, där även

plantering utlägges. \

En genom kvarteret Magne upptagen 6 meter bred markremsa

har reserverats rör en tidigare nedlagd större avloppsledning.

Till följd av den starka lutningen inom kvarteren Ogrim,

Olrun och Oved har, för dessas dränering, måst reserveras sär-

skilda markremsor av 4 meters bredd i res~. kvarter. Genom

kvarteret ögrim, mellan Bergsgatan och Borgarevägen, utlägges

dessutom en 6 meter bred väg med 6 meters förgård utmed nord-

västra sidan.

på kartan hava förgårdar samt för avloppsledningar reser-

verade områden beteCknats med blå färg inom samtliga kvarter,

med vilka stadsplanen utvldgats.


