
PLK 111:2

STADSARKITEKTKONTORET

BESKRIVNING tillhörande förslag till
stadsplan för DEL AV NORSA, OLJEHAMN
i Köping, Västmanlands län

m.m

PL K III 1968)

För området gäller utomplansbestämmelser, det gränsar till
en stadsplan fastställd av länsstyrelsen den 12 augusti 1966

Stadsplaneområdet, som omfattar c: a 18 h~, är beläget syd-
ost om staden norr om hamninloppet från ~ålaren. Undergrunden
består i norra delen av morän och berg i dagen, i södra delen
av lera ned mot ån ökande djup till fast botten.

Området är avsett för oljehamn och oljelagring och ingår
i ett nytt större hamn- och industriområde.

Trafikmatningen till området sker via den nya Sjöhagsväge~
mot Norsavägen.

Enligt skisser till dispositionsplan för Norsaområdet kommer
Sjöhagsvägen i framtiden att anslutas i ~ster mot en ny
trafikled, som via en planskild korsning med järnvägen leder

upp mot gamla E 18, Västeråsvägen.

Denna ,nya led är utbygg-d i sin norra del och ansluter till

Norsavägen.

Vatten- och avloppsledningar finnes framdragna inom området.

Grundkartan har upprättats av Stadsingenjörskontoret i Köping

september 1968Köping i juni och reviderac~~:'r
Arkitekt SAR

Antaget av stadsfullm~ige
i Köping den 25 okt 1968 § 14~

/~ ~ ;:7/""-'"
Sverker .ronson
Stadsfullmäktiges sekreterare

Tillhör länsstyrelsens beslut
6.2.1969, betygarEx' .
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STADSARKITEKTKONTORET

STADSPLANEBESTÄMMELSER tillhörande förslag till
stadsplan för DEL AV NORSA, OLJEHAMN m.m.
i Köping, Våstmanlands län
(PL K III 1968)

§ 1.o ..
STADSPLANEOMRADETS ANVANDNING

Byggnadskvarter

Med Q2 betecknat område får användas endas t för ändamål
som avser lagring och distribution av oljor.

Specialområde

Med ~ betecknat område får använ~as endast för hamn-
trafik och därmed samhörigt ändamål av sådan beskaffen-het, 

att närliggande oljedistributionsanläggningar ejvållas 
olägenhet med hänsyn till brandsäkerhet. Under

och 10m söder om kraftledningen får kranar och högre
föremål ej placeras.

Mom.

Med V betecknat område skall utgöra vattenområde som
icke-får utfyllas eller överbyggas i annan mån än som
erfordras för vågbrytare eller dyligt.

Mom.2.

~ ~.
MARK SOM ICKE F ÅR BEBYGGAS

Med 

punktprickning betecknad mark får icke bebygg~s.

§ 3.
SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGÅENDE OMRÅDEN FÖR LEDNINGAR

Å med u betecknad mark får icke vidtagas anordningar, som
hi ndr år framdragande eller underhåll av underjordiska all-

männa ledningar.

§ 4.BYGGNADS 
HÖJD

Mom.1. Å med siffra i romb betecknat område får byggnad upp-
föras till högstd~n höjd i meter som siffran angiver.

Å med plus .iämte siffra i sexhörning betecknat områdefår 
byggnad uppföras till högst den höjd i meter över

stadens nollplan som siffran angiver.

Mom.2.
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