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STADSARKITEKT KONTORET

BESKRIVNING TILLHÖRANDE FÖRSLAG

TILL ÄNDRING AV STADSPLANEN FÖRDEL 

AV ÖSTANÅS I KÖPING,VÄSTMANLANDS 

LÄN

(PL K 1-66)

För 

planförslaget gäller följande st~dsplaner fastställda av Kungl. Maj:t
L tf '1 L ~ ':I i);\}

den 23 januari 1942, 4 mars 1955, 12 juli 1957 och den 16 februari ~959
L. :,.J

och angränsar till en stadsplan fastställd av Kungl. Maj:t den 20 augusti

1956. I planförslagets nordöstra del gäller utomplansbestämmelser fast-

ställda av länsstyrelsen den 26 januari 1963 gällande fr.o.m. l januari

1964. Öster om planförslaget föreslås den tidigare gällande stadsplanen

fastställd av Kungl. Maj:t den 12 juli 1957 upphävd.

Planförslaget omfattar dels ett område om c:a 25 hektar obebyggd åker-

mark öster om Ringvägen, dels ett bebyggt bostadsområde väster om Ring-

vägen och är beläget i stadens nordöstra del, omedelbart norr om Västerås-vägen.

Genom området föres~ås Ringvägen utbyggd och ansluten till Västerås-vägen. 

För bostadsområdet väster om Ringvägen föreslås en lokalgata.

I övrigt utformas bostadsgatorna med vändplatser.

Planförslaget består i huvudsak av rad- och kedjehusbebyggelse i en

våning grupperade kring ett grönområde. I norr är en skoltomt för låg-

stadiet föreslagen. Ett område för allmänt ändamål i söder är tänkt

som reservat för eventuella framtida behov.

Vatten och avloppsledningar finnes fram~ragna till den intilliggande

bebyggelsen.

Grundkartan har upprättats av stadsingenjörskontoret i Kö.ping.

Köping i januari 1966
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Sture Granberg

Arkitekt SAR

Antaget av Byggnadsnämnden
i Köping den 1 juni 1966 § 276
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Byggnadsämndens sekreterare



STADSPLANEBESTÄMMELSER TILLHÖRANDE

FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV STADSPLANEN

FÖR DEL AV ÖSTANÅS I KÖPING,

VÄSTMANLANDS LÄN

(PL K 1-66)
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§ 5.

STADSPLANEOMRÅDETS ANVÄNDNING

BYGGNADSKVARTER

Med A betecknat område får användas endast för allmänt ändamål.

Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål.

MARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGÅENDE OMRÅDEN FÖR LEDNINGAR

Å med u betecknad mark får icke vidtagas anordningar som hindra

framdragande eller underhåll av underjordiska allmänna ledningar.

BYGGNADSSÄTT

Å med S betecknat område skall byggnad uppföras i gräns mot

granntomt där sådan gräns förekommer inom området.

Å med F betecknat område skola huvudbyggnader uppföras fri-

stående.

VÅNINGSANTAL

Å med I eller II betecknat område får byggnad uppföras med

respektive högst en och två våningar.

BYGGNADSHÖJD

Å med I eller II betecknat område får byggnad icke uppföras

till större höjd än respektive 4,4 och 7,6 meter.

Köping i januari 1966
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Arkitekt SAR
Antaget av Byggnadsnämnden
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~/.~
Byggnadsnämndens sekreterare


