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Förslaget är upprättat den 26 augusti 1974 och reviderat
den 13 mars 1975 på karta FL 194 samt i särskild handlingstadsplanebestämmelser.

Förslagets omfattning

Planförslaget omfattar tre områden i tätortens nordöstradel. 
Ett av dem utgörs av ett område undantaget från

fastställelse i plan 154. Det andra är ett område väster
om flerfamiljshusbebyggelsen. Det tredje är beläget öster
och sydöst om befintligt flerfamiljshusområde i Bergtorpet
och omfattar ca 9 ha.

Gällande planer

stadsplaneförslaget berör och gränsar till stadsplaner
fastställda av länsstyrelsen den 18.11 1965 och den
19.11 1971.

Topografi

Det större planområdet består i huvudsak av ängsmark samt
viss skogsmark.

:Bebyp:p:else. ägoförhållanden

Inom det större pIanområdet finns befintliga enfamiljshusutefter 
Odensvivägen, Björnstigen och Skyttevägen samt en

befintlig småindustri. Området för nyexploatering ägs i
huvudsak av kommunen och Stiftelsen Bergtorpet.

Ledningsförhållanden

Inom området finns vatten- och avloppsledningar samt tele-ledningar.

Avsikten med förslagets framläggande

Avsikten är att bereda mark för bebyggelse av småhus. Därvid
ändras en del av gällande plan från flerfamiljshusbebyggelse
till småhusbebyggelse. Inom ett av de mindre planområdena
finns möjligheten att bereda parkeringsplatser för boende i
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flerfamiljshusen söder om Odensvivägen. Inom det västra plan-
området avser man att göra en justering av fastighetsgränsen
så att av bostadsstiftelsen ianspråktagen mark tillförs
stiftelsen.

Hustyper

Väster om Björnstigen planeras ett grupphusområde.
För områdena söder om Odensvivägen och öster om
Björnstigen kommer valet av hustyp att bestämmas kort
före byggstart.

Trafiklösning

Trafikmatningen till de nya bostadsområdena och ålderdoms-
hemmet Ekliden sker via nya entregator som ansluter till
Odensvivägen och Björnstigen. Från gång- och cykelvägen
på gamla banvallen finns knslutningar till centrumområdet
och områdena norr om Odensvivägen. Vägförvaltningen kommer
att förbättra profilstandarden för Odensvivägen samt förse
denna med enkeLsidiga gångbanor.

Samråd

Samråd vid planens upprättande har skett med länsstyrelsen,
polismyndigheten, televerket, vägförvaltningen, landsantikva-
rien, lantmäteridistriktet, hyresgästföreningen, Älvkarleby
kraftverk, Kohlswa Jernverk, Bergslagens gemensamma kr af t-
förvaltning, Stiftelsen Bergtorpet, kommunens berörda för-
valtningar samt berörda markägare.

Genomförande.

Småhusbyggnationen planeras igångsättas under 1975.

Stadsarkitektkontoret i Köpings kommun
den 26 augusti 1974 och reviderat
den 13 mars 1975 :~ ~ .r
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§ 1 STADSPLANEOMRÅDETS ANVÄNDNING

ByggnadskvarterMom

a)

Med! 

betecknat område fåt användas endast för allmäntändamål.

b) Med B betecknat område får användas endast för bostads-ändamål.

c) Med Jm betecknat område får användas endast för småindustri-
ända;Il av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas
olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet ochtrevnad.

SpecialområdenMom 2

Med P betecknat område får användas endast för parkerings-ändamål.a

Med ~ betecknat område får användas endast för transformator-
station och därmed samhörigt ändamål.

b)

§ 2 MARK SOM I CKE ELLER I ENDAST MINDRE OMFATTNING FÅR
BEBYGGAS

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.Nom 1

Med korsprickning betecknad mark får Debyggas~~dast meduthus, 
garage eller dylika mindre gårdsbyggnader.

Mom 2

§ 3 SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGÅENDE OMRÅDEN FÖR LEDNINGAR
OCH FÖR ALLMÄN TRAFIK

På med u betecknad mark får icke vidtagas anordningar som
hindrar-framdragande eller underhåll av underjordiska all-
männa ledningar.

Mom 1

Med x betecknat område inom byggnadskvarter skall hållas
tillgängligt för allmän gång- och cykeltrafik.

Moll 2
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§ 4 BYGGNADSSÄTT

På med! betecknat område skall huvudbyggnad uppförasfristående.

Mom 2 På med S betecknat område skall byggnad uppföras i gräns
mot granntomt där sådan gräns förekommer inom området.
Byggnad får dock uppföras indragen från gräns mot grann-
tomt om detta prövas vara förenligt med ett prydligt och
ändamålsenligt bebyggande av kvarteret.

§ 5 DEL AV TOMT SOM FÅR BEBYGGAS OCH ANTAL BYGGNADER
PÅ TOMT

Av tomt som omfattar med! betecknat område får högst en
fjärdedel bebyggas.

På tomt som omfattar med F betecknat område får endast
en huvudbyggnad och ett uthus eller annan gårdsbyggnaduppföras.

2

a) Inom med siffra i rektangel betecknat område får byggnader
uppföras med högst den våningsyta i kvadratmeter som siffrananger, 

dock får till bostäderna hörande garage uppföras där-utöver.

3

b) på för bostadsändamål avsedd tomt som omfattar med b inom
rektangel markerat område får den inom respektive tomt
sammanlagda våningsytan, garage oräknat, ej överstiga 200~.

§ 6 VÅNINGSANTAL

På med romersk siffra betecknat område får byggnad uppföras
med högst det a~tal våningar som siffran anger.

§ .7 BYGGNADS HÖJD

på med I eller II betecknat område får byggnad icke uppförastill 
större höjd än 4,5 resp 7,5 m.

2 På med siffra i romb betecknat område får byggnad uppföras
till högst den höjd i meter som siffran anger.

§ 8 A~AL LÄGENHE-rER

På med F betecknat område får huvudbyggnad icke inrymma mer
än en b~stadslägenhet. I gårdsbyggnad får bostad icke inredas.
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§ 9 UTFARTSFÖRBUD

utfart må icke anordnas över områdesgräns som jämväl
betecknats med ofyllda cirklar.

-
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