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Förslaget är upprättat i juni 1969, reviderat i mars och april 1970
på karta PL K I 1969 : 1 samt i s~rskild handling, stadsplanebestämmelser

F5rslagets omfattninQ
r

Omr~det är beläget omedelbart sydväst om stadens centrum och begränsas
i norr av Bergslagsvägen (väg 250, nuvarande E 18). Öster om emr~det
g~r järnvägen Västeräs -Frövi, och i väster gränsar bostadsomr~det
Nygärd. Totala arealen uppgär till c:a 38 ha.

Gällande planer

Stadsplaneförslaget berör och gränsar till stadsplaner fastställda av
Länsstyrelsen den 5.7 1963, den 23.11 1964, den 1.2 1966, den 17.10 1967
och den 21.7 1969. I övrigt gäller utemplansbestämmelser.

Grundförhållanden, topografi

Marken består till övervägande del av lera, med en torrskorpa av c:a en
meters tjocklek. Djupet till friktionsmaterial varierar från 0- 15 m.
Terrängen är hämligenf~ack åkermark med endast 3 -4 m höjdskillnad.

Bebyggelse, ägoförh~llanden

OmrAdet är till stor del obebyggt. EnQast ett mindre antal träbyggnader
finns inom området. Intill Bergslagsvägen finns några nyuppförda an-
läggningar.

Ledningsfarhållande~

Ledningar finns inom området

Avsikten med förslagets framläggande

I dispositionsplaneförslaget för Nibblesbacke har området anvisats för
rekreation och idrott.

Användrii;tlqsändamål

Området avses användas för rekreation .ch idrott. Området närmast
Bergslagsvägen skall användas för bensinstationer och motell samt
för allmänt ändamål.



Trafik

Tillfart till området sker från
samt Hultgrensgatan.

Nygatsleaen centrurnleden, Ägärdsgatan

SamrådsfBrfarande-

Samräd vid planens uppr~ttande har skett med L~nsarkitekten, V~g-
förvaltningen i V~stmanlands län, Televerket, Pripps, OK, Gul f ,
TGOJ, SJ samt stadens berörda förvaltningar.

Köping i april 1970
Stadsarkitektkontoret

~.
Sture Granberg
Arkitekt SiA R

Antaget av sammanläggningsdelegerade
i Köpings Kommunblock
den 31 augusti 1970 § "'1
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Sekreterare
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1 STADS PLANE OMRÅDETS ANVÄNDNING

BYGGNADS 

KVARTER

Mom endast för a1J.lmänt ändam~lMed A betecknat område får använda!

Med 

B betecknat område får användas endast fBr bostadsändamålm,

Med 

3m betecknat område får användas endast för småindustriän.amål
av sidan beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn
till sundhet, brandsäkerhet och trevnad.Bostäder 

fAr dock anordnas i den utsträckning som fordras för tillsyn
ech bevakning av anläggning inom området.

4

Med 

Ts betecknat omräde fär användas endast f~r bensinstatien .ch
därm"ed samh~rigt ändarnäI.

Med 

Ht betecknat omr~de får användas endast f5r motell och aärme.
samh6rigt ändam~l. BGstäder f~r dock an.ranas i den utsträckning:
erfordras f5r tillsyn och bevakning av anläggningen inom omr~.et.

som

SPECIALOMRÅDE

Med 

Tf betecknat emr~de f~r användas en.ast f5r g~ng- och cyk~l-trafik 
pä bro s~ utf5rd att allmän gatutrafik kan framföras un«erdensamma.

Med 

lE betecknat gmrädeändamål.

~rinvändas 

endast f5r

trafik- 

och parkerings-

Mom tj Med Rb betecknat omr~de f~r användas endast f,
därmed samhörigt ändam~l.

r 

friluftsbad ech

Mom

9 Med Ri betecknat område får användas endast för
och därmed samhörigt ändamål.

i 

drot t s änd arnå l

10

Med Es betecknat område får användas enaast
statiOn och därmed samh~rigt ändaml1.

ör 

transformator-

MARK SOM ICKE FÅR BI

'iGGASMed 

punktprickning betecknad mark fAr icke beb~

gas.



JRESKRIFTER 

ANGÅENDE OMRÅDEN

EDNINGAR 

OCH F()R

iR§ 

3. SÄRSKILDAALLMÄN 
TRAFIK

Å med u betecknad mark fär icke vidtagas anordningar som hindrar
framdrägande eller underhäll av underjordiska allmänna ledningar.

Mom

1

Å med ~ betecknad del av kvartersmark skall hällas tillgängligftlr 
allmän gäng- och cykeltrafik.

Mom

4. 

VÅNINGSANrA

med I eller II betecknat område får ey!gnad uppföras med
espektive högst en och två v~ningar.

MOJ

C:>JDBYGGNADS

Å med I eller II betecknat område får Byggnad icke uppföras till
större höjd än respektive 4,0 och 7,6 meter.

1)Jt\

Å med plus jämte siffra i sexhörning betecknat område får byggnaaUppföras 
till hijgst den höjd i meter över stadens nollplan som

siffran angiver.

Mom 2

§ 6

F~RBUD 

MOT ANORDNANDE AV KaRF~RBINDELSE

Mom

Körbar 

förbindelse mellan fastighet .ch gata eller annan allmän
plats får icke anordnas över gräns s.m markerats med f~l~a triang~.

Mom. 

2 K5rbar f~rbindelse mellan fastighet ech gata får icke anordnas än
f~r infart 5ver gräns som markerats med ofylld triangel vänd mGtkvartersmark.

Antaget av sammanläggningsdelegeraae
i r5pings kommunblock
den 31 augusti 1970 § :31

ntoret

..rHtt ~tC-t C c ( (
C-H Hedlund.
Sekreterare

Köping i juni 1969
reviderad i mars och
april 1970
Stadsarki 1-_"---

~'
Sture Gianberg
Arkitekt S A R

Tillh6r länsstyrelsens j Västman-
lan~s län b.9.slut

,ilI.6::.((~..~.7:lP betygar;~ ,ögnar


