
!3ESKRIVJ'!ING

TILL Ft~RSLAG TILL :~~TDRING OCH

UTVmGNING AV ST'DSPLANEN F~R
\

DEL AV KijPD-TGS .ST AD

UPPGJORT I DEC. 1938

AV ST\nSARKITEXTKOi'TTORET I KÖPI~G

Nils Hansson

F5rslaget är åskådliggjort på stadsplanekarta, märkt PL19,8 

D.
Den f5r omr~det gällande s tadsplanen är av Kungl. l~aj I t

fastställd den 22 december 1922.

Området är beläget i stadens norra del mellan vägen

K~ping -Västerås och stadens Fol~ets P~rk. Det best~r

huvudsakligen av tämligen horisontal ,i'{ermark uten vik-

t1.gare trr\dbest'\nd. P~ den f5rslao:na ISppna plotsen

framf5r in~ngen till Folkr:a'ken fj.n!'e s dock Mgra rra-

nar, som t1:inkts b1behUlna.

Förell~e;ande stadsplan har utarbetats emedan ~ällande

stadsplsn är för~ldrad och framför El. 11 t oekonomisk. PA

senare ~r har ave" kravet ph plJrkerinrsplats !'ör Fdkets

Park ~jort sig gällande.

F5rsl~get avser att utnytt,ia området för bostadsändam!l.

Tl'llhör Kungl. r.:aj: ts beslut
den 8 september 1939.

Stockholm i Kommunikationsdep~,rtementet.
Ex officio:

Nils Aur6n.



!!.!1~rt av t8r!Jla~ till ntndenlal'\obooth'!:1oo1snr r6r tlotan~

&sj~~en_~.PJ.N. /~e en AV ~tadg".r1dtc1~ton 11118 !19,noson &r

11);8 \'pprttttn.~. Irortn/.

~~~3?LI.y.mp!.~R.~DET3 Al1VÄnm;!.r10~.-
J.!od /j och S bct()c'mnclo tmr-1den 1'.1. bobygC;a.s end~st !!\J' bo-

n .II
stad~- och n1'rnrnUnt~~ul. B1ggr.ndBnWnI~on må dock me(~va 1nr~-

ninc av oo:'\11nr;n3nlnr or.h Bt\roBo Bfir:lt loknloJ' rö!' naMol och

hnntyor1(.

B'lGGIIADSsi.n ._.,, ~~d Ö betocknnt ornrude rår b~b1eeas endast med h'JS. 8~ uPP'

tIOl:!. l.
II v

rtirf!R rrlBt...ond~ ,,110r två och tvll sa!~~~~pplnd(} 1 tor:ltgrllns.

Mnd S betoe1mät CItn~Ade t:1r bebygG!!.!! enc1l1st ~od hus, SöM se-Moo. 2.
II

~.a.~b1~('$ 1 1:OtJtt::l'i.!ne.

MOln. l.
L!O!:l. 2.

~.,~,o~ 1("KE E~R E!iDi\:lT DELVIS FÅ 3i::B'roGA3.~

Med punktprlckninc bet~cknBt område fur icke bob:~ns.

!~e~ kcrsprloknlng botooknat omrdde rår babYGCna ondast ~ed ut-

hus, gnra(,;o (Ich d:rl11r rn1nd1'!1 cu!'dob"iGt;;nad.

A rnBd ÖtI v bet~ckDat crnrade skall BV tomts nroal o1nst 2/, lttm-

M S o't)ob,j'r;gd.

Morn.3.

5 4. IlUSnÖJD OCil VÅJlIl'!GSA!rr/.L.---~ -~ ~ ~

Å med ÖIt y beteCkDBt o~rudo r~r bYCgnad ick~ uppt8rns till

.tOrre hlljd lin 7,6 !:lotC!r och inneh!!lla m"r l{n två våninGar.

1JttSvoI' detta v:ln1r1t?,santal till' vindon inrodl\s. S,',d4n in1'ednlnB

tli.ZO dock 1okfJ omtatta mer iln 1181v~ vindens yta.

Å m9d SIX betCCkl1nt c:mr.&de fl.r byg5T1l:ll1 1cko u?pr:iros till st6rre

h6jd I1n 7,0 mo ter och lc1c9 lnnobålla mor /in tvu v:in1ngar.

§ 5- l!\~F'ALL.
Tak 8ver oinred~ vind r~~ givna an lutninr mot ~~rl~~ntalplanet

av h!Sgst 30°.



L~

§ 6.
Ql)Dl\röTAGI.

001" b,y8@lUd8nlinlkiun prU~!' S{\dl1!1t nv n:,'~l tokto~s~~ skU1

oll~~ eljest nlJdigt, md t3~ vissa bYBcnadspartlor O~.Urr8

avvikelse!" lCUZIna modg1 vas botruttLlnde Gr",notJr i.;ollan ol1kw

bos tJi.'I11i!e lo o OInrtldun sa;:;t wd OVLln s taclgl1 te ancåonio hus-

h~.'d 00'(\ vi.i.n1ngsantBl. \

Tl11h8~ ~ungl. l~4.1 :ts bo~lut

don 8 oept;cmbA~ 19'9

/1mdr!ntnt';I !le ~un~l. ~1A' tts b~C'V/.

St"~J~olm 1 ~n~n1kntl~n~1ep~~t~~entot.

!!x officio!

Nils A~n.

JJ~s t yrke 8 a t., 1,(nsteno v/lznnr:

.La!'! StaRtr

/~~ 2" avs1a-lvot :U~4~

I
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1.-. ~~~1rt av av!!~r1rt.

Till ]t G n u n R 8 n.

Oennm nAdig remiss don 16 juni 1939 hAr b7CBn~d8st1rolBen an.-

bfttal1t8 att aygiya utlAtande angAende ett ay 8tndstu1lmHkttge 1

K8ping don ;0 mars 1939 antaget t6rslag till Undring och utvtd8ning-

D7(;gnadsst1relsen,
angAende Hndring OCh ut-
vidgning av stadoplnnftn
ter östanAs,nrden i ~6-pins.



av stadsplnben tOr östänuejorden 1 X8pIng.

Med anlednIng h~~v rar byggnadostyrolsen 1 unde~dån1r~et ante-

ra ttlljaooe.

V1ASs. to~lla br1ettitlUghet"r rl$!"llnde staJaplaneJ{8rtan och be-

stUmmolsorna, vilka u?ponba~U~en\tI11k~t av f8rblooende och delY18

Uvon påtA\lata av länsftJO1dt,,1rten 1 denno8 yttrn~10, hAr stadsplanet8r-

tattaren, i sytte att bplnga knrtnn 1 bi~ttro 8voponsst~m~18e rnod de

antBgna .tadol'llanebest~~lso1'na, wx1ep hand berntts tl11tlllle att un-

dl1n.!'lija.

~trli.t'rl\nde planen~ allmlinnB anordning vIll St"!1'#J1S8n icke t1'am-

8tnlla någön anmfi1'kning. Det ba1' enelle~tld r~Mh~llRs, att de 1 all-

mfinhet 8~la bygL~ad8kvQrteron tBranledn U~~k~8tnn nv trmt~~ mod. 8ft

1 f8rh~1l8nd.e till djupet stor bredd, vilk~t 1 sin tu~ ~6dtap, att

81'oa16n lIV den t)!'r"l'derl1~A catumarken bl1r cn8<1iet stror.

par vidgning av catGn vUoter orn de båda v~stliGqst belnGnft kYa~

teren inom ~nd~ingsomrddet hnr tag! to 1 an$prAk del AV ett ancr~Dande

~a~to~, vilket 1 lJY1'igt icke ingl.r 1 tlJrolagot. ll[irigrynm 81..-ulle dm

törg&rd, .cm 1 den gUllando otadsplnnon tinn9~ ar~iv~n inoo detta kvar-

tar, l(o~ att dolvis utgå och delvle 1~ärbl1va till rlngn bPOdd. 91@g-

nad~11n.'en mot den rrnmrUrvnrn~o, vidGade Gn ~~n rår dtlriconom ej lB~.

~O 11l~~pllg bolliCImhot. PI-'!'swG"t Ur dlirt11r 1 dn:1na doll behov av y t-

torl1Ga~ boarbetn1ng. Då denna kan f6rvr;ntns bervra Nven ancr~'eande

gat11st~riekor och ltVartor, bUr det omr~\dc, som pu den till t8rsla~et

tobade kartkopian angtvits med heldraGen blå grUnDlinje, undantagas

frl\n faststlillelse.

Inro de med' ij!Iv bl'tec~nade crnrudeM filr t)nllGt best!!M.'"'elsGxona

1 S 4 ut8ver två vån1n~Rr vInden inrodns till hBlv~ a1n yta. rar det

tall du byggnnd mod två vanincar och vind Uppr~r)o av tr~, brukar

vl:1dslnrodn1ngen mnnera lcko tIlldtns avorstigo. en tredjedel av vin-

den 11 yta. Vid tastsWllande av denna best!i1!1Mf)ls" S:7DI)!J dU1'tlJp bara 8~

rno dot ~B~bBhdll, att inredande av vInd ut8ve~ tv,1 våninrAr 1 bygg-

nad av t1'U erk1ast mt\ !lke und'3r d~ rB~ut9Iittn1nr,a1', 0"111 angivas 1 79

a §, punkt 5, byggnadsstadgan.

De av enst(i1da ca1'k§gB~e mot t8rslaget tr~stMllda annttrkn1D8D~



./.

na synas på RT bygg~nd8n§rnnden 1 skrivelse till 8t~d9rull~äktlge den

l ~!~G 19~9 ~nr~rda skttl b~r~ l~~nas utan avAeende.

pA grUnd av V&d OVan anr~rte tar bYr~d8~~/rqle~n i unierd~ntg-

hot tl11st~ka 1'~8tatHllol~e av fBralag3t med undentQB aT det omr!de,

8~ pA ovBrnllr~da kartkopla ~ng1 vi te mod heldrazen bIA srttn811nje,

S!1.mt 1r!611 ClVO,n Qne'.vot r~1'bohdll betrttffr.f\.do § !.!,. 1 stf1<1splnnebeat,..l,

sot'na Ilv~nao:n her1stiilla ntt ~der!l ~nBl. ],:83 at Mutte t6r det undantaS'

nR ~rad6t noddela förbud möt l~b1E~nBd 1nt1ll daGs njtt reralag till

lIndring av stadof)lt\non f15r dct~nr=t\ nl1t!l~1to. doclt h()~l1t under en tid

AV tom nl'.

Per11sshnndl1ngarna b11'ogns. 3tncIiliolm den 8 n..tG11~tl 19~9.

UMot'<tiln1cst 1

Honning Loo.

Gustaf' Linden.

/Curt !:11s3on.

VIDt~II,\S

EX OF;ICIO

Eric llonrlksoon

RUtt avsk!'1 vet lnt7f~.1;::~~%:t;...~~.e4_-1< 
~ a :t:+ l( ;

I


