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För 

en del av området gäller en stads~lan fastställd av läns-
styrelsen den 12 augusti 1966, i ~vrigt gäller utomplansbe-
stämmelser.

Stadsplaneområdet, som omfattar c:a 10 ha är beläget sydost
om staden omedelbart norr om järnvägen Köping -Västerås.
Undergrunden består av pinnmo med varierande djup samt av
berg i dagen. Området är skogbevuxet.

Omr!det är avsett för industriiindarn!l ochl.ing!r i ett nytt
större industriomr!de, som kommer att få god kontakt med en
ny hamn p! norra sidan av inloppet fr!n Mäl~ren.

Trafikmatningen till området sker via Norsavägen som dels har
anslutning mot staden dels österut mot gamla E 18, Västerås-vägen.

Omrädet f5r järnvägsändamål har i planen utlagts till en
bredd av 21 m f5r att m5jligg5ra en framtida utbyggnad av
två huvudspår och två industrisp~r.

Vatten- 

och avloppsledningar finnes framdragna inom området

Grundkartan har upprittats a~ Stadsingenjörskontoret i Köping
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K5ping i juli 1968

.j~~'tt~~~~~J~~~
Sture Granberg
Arkitekt SAR

Antaget av stadsfullmäktige
i KCSping den 25 okt. 1968 § 1

v~ ,,/, ~ .
Sverker ~nson
Stadsfullmäktiges sekreterare

Tillhör 

länsstyrelsens beslut
6.2.1969, betygar
-off~cio
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STADSPLANEBESTÄMMELSER tillhörande förslag

stadsplan för DEL AV NORSA (Stg. 2156, 215'
I KOPING, VÄSTMANLANDS LÄN

iII

m

PL K IV 1968)

§ 1.
STADSPLA~OMRÅDETS ANVÄNDN

Byggnadskvarter

~G

Med I betecknat område får anyändas endast för industri-
ändamål av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas
olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet ochtrevnad. 

Bostäder får dock anordnas i den utsträckning
som fordras för tillsyn och bevakning av anläggning inomområdet.

Specialomr~de

för 

järn-

1ed 

Ii betecknat omr~de f~r användas endas.lägstrafik 
och därmed sarnhBrigt ändarn~l.

:1 "'.
ICKE FÅR BEBYGGASMARK SOM

Med 

punktprickning betecknad mark r!J icke bebyggas

§ 3.
SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGÅENDEOCH 

FÖR ALLMÄN TRAFrK

IMRÅDEN 

FaR LEDNINGAR

Å med u betecknad mark får icke vidtagas anordningar
som hindrar framdragande eller underhAll av under-
jordiska allmänna ledningar.

Med 

z betecknad del av järnvägsområde skall hållas
gänglig för allmän gatutrafik,

till-

';Y 4.:::GNADS 
HÖJD

Å med siffra i romb betecknat område får byggnad upp-
f Bras till hBgst den hBjd i meter som siffran angiver
Inom 'med J betecknat område må dock far särskilt fall
kunna medgivas den stBrre hBjd som påvisas vara er-
foderlig och som med hänsyn till sundhet och brand-
säkerhet samt i Bvrigt ur allmän synpunkt prBvaslämpligt.
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§ 5.
FaRBUD MOT ANORDNANDE AV raRFaRBINDELSE

Körbar förbindelse mellan fastighet och gata f.!ir
icke anordnas över gräns, som markerats med !.yllda
trianglar.

:K:5ping i juli 1968

.~~~~);~e~~~If~
Sture Granberg
Arkitekt SAR

Tillhör 

länsstyrelsens beslut
6.2.1969, betygar
Exrr---,-


