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BESKRIVNING

tillhörande förslag till utvidgning av stadsplan för del av fastigheten
KOLSVA ÖSTER 1230 m fl inom Kolsva samhälle, Kolsva kommun, Västmanlandslän.

(Se en av Kommunernas Konsultbyrå LBF, Västerås, i december 1964 upp-
rättad karta.)

l'lUV ARANDE FÖRHALLANDEl~

För plancmrådet finns icke fastställd detaljplan. Bebyggelsen regleras
endast av gällande utomplansbestämmelser.

Området är beläget omedelbart öster om ~ärnvägen (från Riddarhyttan
mot Köping) och begränsas i norr av det öppna fält över vilket den
nya förbindel.sevägen i riktning mot Odensvi skall planeras, i söder
av planerad underfart under järnvägen vid Me1maskolan samt i öster
av befintlig bebyggelse vid Parkvägen resp. ett högt, skogklättbergsparti.

Qnrådet är helt obebyggt och ägs nära nog i sin helhet av kommunen.
Grund~örhållandena kan beräknas till övervägande del utgöras avblockmark.

ÖVERSIKTLIGT SAMMANHANG

på grund av planområdets belägenhet i förhållande till befintlig be-
byggelse och speciellt till samhällets centrala delar har detta sam-
manhang speciellt studerats rent översiktligt. Arbetet härmed pågår
i samråd med bl a kommun och länsmyndigheter.
Det har härvid kunnat konstateras att inan delstadsplanen för södra
Kolsva finns område reserverat för en ny genomfartsled samt för be-
fintlig järnväg. Analogt härmed -men betro genomfartsleden icke
intaget i stadsplan för centrala och norra delstadsplanerna -räkna~
des med en fortsättning norrut för de båda trafiklederna. Den över-
siktliga utredningen pekar på de fördelar som skulle följa aven
utflyttning av den nya genomfartsleden till ett östligt läge utanför
nuvarande bebyggelse. Föreliggande planförslag grundar sig på dennaförutsättning. 

I översiktsplanen antyds även möjligheten av järnvä-
gens nedläggelse. Denna senare fråga är icke f n möjlig att avgöra
och den ev. tidpunkten omöjlig bestämma. såväl i det översiktliga
sammanhanget som betro planförslagets detaljutformning har dock de
nya bostadsområdena utformats på sådant sätt att de skall fungera
oberoende av den framtida utvecklingen i järnvägsfrågan även om en
nedläggelse skulle väsentligt underlätta samhällets naturliga ex-
pansion åt öster. "
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BOSTADSBEBYGGELSE

Bristen på för bostadsbebyggelse planlagd mark har gjort det angeläget
att snabbt bereda möjligheter för erforderlig nybebyggelse. Även i ett
större sammanhan(3 har förevarande område bedömts såsan lä!:lpligt för
den fortsatta exploateringen. Utefter järnvägen föreslås flerfamiljs-
hus i två våningar. Den något iller svårtillgängliga bergsryggen skulle
kunna bebyggas med småhus. I södra delen är terrängen lättare och det
nära grannskapet med befintlig egnaha"'lsbebyggelse motiverar en önskadradhusbebyggelse. 

Clnrådets naturliga förutsättningar medför sålunda
möjligheter att för den allra närmaste tiden upplåta mark för de mest
eftersökta bostadsformerna.

PARKMARK

I planförslaget nar icke medtagits sådk parkmark Scml skulle vara
speciellt l5Znplig för lek eller bollspel. Sådana platser planeras
i kOInLlande utvid~ingsetapper. Däremot nar stor nänsyn tagits till
möjligne'terna att på parkmark anordna gång och cykelstråk san skall
betjäna framtida bebyggelse ocn då speciellt med tanke på att erhålla
trafiksäkra skolvägar.

TRAFIK

Planrörslaget är utfornlat under den ogynnsamma rörutsättningen att
den planerade nya Odensvivägen skall kunna föras under järnvägen.
Till. dess vägen., blir byggd får flerfamiljshusen vägförbindelse med
centrw via den våg san finns anlagd mellan flerfamiljshusen norr
om planourade och san ansluter till Odensvivågen. Dä.rest jä.rnvägen
nedlägges erhålles än bättre vägprofiler och samtidigt QPpnas en
ny möjlighet till vägförbindelse med befintlig bebyggelse våster
om järnvågen. L planförslat;et redovisas en ny jarnvägskorsning i
Ekvägens förlängning vilken i huvudsak försörjer ct;nahemsanrådet
och halva radhusbtnradet. Den andra halvan av l'adhuscmrådet får sin
vägförbindelse tryggad genom ny väg mot Parkvägen..

KRAF'rLEDN!NGAR

Inom området befintliga kraftledningar på stolpar förutsättes bli
ersatta med kablar.

VATTEN 

OCH AVLOPP

För vatten- och avloppsfrågornas lösande redogo'res i särskild, av
Kanmunernas Konsultbyrå LBF, Väs't:erås, utförd utredning.

SAMRÅD

Samrad har i planar bet et skett med kommunen, enskilda markägare,
Statens Järnvägar, vägförvaltningen och länsmyndigheter.

Våsteras i december 1964
Kommunernas Konsultbyrå LBF<:-&0C..4... c~~ ~ '\

Åke Carlström
ark. SAR
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STADSPLANEBESTÄMMELSER

tillhörande förslag till utvidgning av stadsplan för del av
fastigheten KOLSVA ÖSTER 1230 m fl inom Kolsva samhälle,
Kolsva kommun, Västmanlands län.
(Se en av Kommunernas Konsultbyrå LBF, Västerås, i december

1964 upprättad karta.)

§ l

STADSPLANEOMRADETS ANVÄNDNING

t'
Man. l Byggnadskvarter

!~ed B betecknat område få~ användas endast för bostads-
ändomål.

Mom. 2 Special~råde
i4ed Tj betecknat område får w1vändas endast för järn-
vägstrafik och därmed samhörigt ändamål.

Mom.2

§ 2

MARK SOM ICKE ELLER I ENDAST MINDRE G1FATTNING FÅR BEBYGGAS

Mcm. l Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

Med punkt- och korsprickning betecknad mark får icke
bebyggas. Utan hinder härav få uthus, garage och dy-
lika mindre gårdsbyggnader uppföras cm detta för varje
särskilt fall prövas vara förenligt med ett prydligt
och ändamålsenligt bebyggande av kvarteret.

Mom. 2

§ 3

SÄRSKILDA FÖRESKRIFrER ANGÅENDE a-iRADEN FÖR LEDNINGAR OCH FÖR
ALIMÄN TRAFIK:

Mam. l Å med u betecknad mark få i cke vidtagas anordningar sam
hindra framdragande eller underhåll av underjordiska
allmänna ledningar.

Med z betecknad del av järnvägsamråde skall hållas till-
ganglig för allmän gatutrafik.

Mom.2._-~

Mom. 

~

BYGGNADSSÄTrMom. 

l Med F betecknat område får bebyggas endast med hus sam
uppföras friste.ende.

A med S betecknat område skall byggnad uppföras i gräns
mot grannt amt där sådan gräns förekommer inom området.

Med Sr betecknat område får bebyggas endast med radhus.
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§ 5 !

TrnTS STORLEK

A med F betecknat område får tamt icke givas mindre
areal än 900 m2.

§ 6

DEL AV TOM:T SOM: FAR BEBYGGAS OCH ANTAL BYGGNADER 1\. TOMT.M~.! 

Av tomt sam omfattar med F betecknat område får högst
en fentedel bebyggas.

1\. tamt scm cmfattar med F betecknat område får endast
en huvudbyggnad och ett uthus eller annan gårdsbyggnad

uppföras.

l-iom. 2

§ 7

vÄNINGSANTAL

A med I eller II betecknat område får byggnad uppföras
med respektive högst en och två våningar.

§ 8

BYGGNADS HÖJD

A med I eller II betecknat område får byggnad icke upp-
föras till större höjd än respektive 4.4 och 7.6 meter.

§ 9

ANTAL LÄGENHErER

A med F betecknat område får huvudbyggnad i cke inrymma
~ fler än en bostadslägenhet. I gårdsbyggnad får bostad

icke inredas.
r

§ 10

ANORDNANDE AV STÄNGSEL I VISST FALL

I kvartersgräns sam betecknas med trianglar skall med
hänsyn till trafiksäkerheten fastighet förses med stäng-
sel, vari ej får anordnas öppning som medgiver utfart
eller annan utgång mot gata.

Tillhtlr kommunalfullmäktiges i
Kolsva k~un ~}~t~ ~~likt /9
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Västerås i december 1964
Kommunernas Konsultbyrå LBF
Planavdelningen
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