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Grönområden och parker: 
► En grönstrukturplan ska tas fram för Köpings tätort. Tills 

planen är framtagen ska utredningsområdena för tätortens 

grönstruktur (U:5) uppmärksammas vid detaljplaneläggning. 
►  Grönområden ska planeras in i ny bebyggelse.  

 

 

Kolsva tätort 
Kolsva är porten till Bergslagen och präglas av bruket som fortfaran-

de är i drift i moderna företag inom gjuteri och smide. Förutom de 

större företagen finns 100-talet företag inom service, handel och till-

verkning. Inom bruksområdet arbetar drygt 350 personer. Kommu-

nen är annars den största arbetsgivaren i Kolsva med cirka 200 an-

ställda. 

 

I Kolsva tätort bor cirka 2 500 människor. Skolan har renoverats, 

förskolan har byggts ut och ungdomsgården finns i skolans lokaler. 

Vårdcentral med familjeläkare, folktandvård och apotek finns i 

närheten av centrum. 

 

Exempel på fritidsanläggningar är idrottshall och fyra fotbollsplaner, 

elljusspår och skjutbana, inom- och utomhusbad, bibliotek och hem-

bygdsgård. Romboleden, som går från Munktorp till Trondheim i 

Norge passerar tätorten Kolsva. En del av sträckan går på en före 

detta banvall från Köping via Kolsva till Uttersberg i Skinnskatte-

bergs kommun.  

 

Bostäder i Kolsva 

Kolsva har en blandad bebyggelse, ungefär lika många lägenheter i 

småhus som i flerbostadshus. Några flerbostadshus har rivits. Nya 

bostäder har inte behövts under lång tid och efterfrågan bedöms fort-

sätta vara svag. Andelen hus med hiss är lågt, vilket medför behov 

av bostäder med bättre tillgänglighet i framtiden. 

 

Nya bostadsområden 

I Kolsva finns ett detaljplanerat område för bostäder som inte är fullt 

utbyggt (C), ett område som var med i Översiktsplan 1990 (D) och 

ett förslag där förutsättningarna för exploatering närmare måste 

studeras (E).   

 
C:6 Bergtorpet, PL250 

Den mark som finns planlagd för cirka trettio nya bostäder i 

Bergtorpet bedöms vara tillräcklig beredskap för framtida efterfrågan 

på bostäder, se karta Kolsva.  

D:12 Hagen/Guttsta 

 Om det behövs fler bostäder än förväntat kan Hagen/Guttsta 

studeras.  Vid exploatering av området måste hänsyn tas till Östra 

Guttsta som är ett värdefullt friluftsområde. I området finns 

motionsspår. Särskilda restriktioner kan behöva anges i detaljplanen 

för att skydda intilliggande vattenskyddsområde. 

E:4 Hemgårdsvägen/Ålundavägens förlängning 

 Ett område som ligger nära Hedströmmen kan vid behov studeras för 

bostäder, eventuellt i kombination med verksamheter. De 

geotekniska förhållandena måste utredas.  

 

Nya verksamhetsområden 

Befintliga detaljplanelagda områden i Kolsva bedöms omfatta 

tillräckligt med mark för nya verksamheter för att tillgodose 

efterfrågan under planperioden. 
 

A:5 Bergslagsvägen–Hedströmmen  

cirka 40 000 m
2
 för småindustri med liten belastning på marken. 

A:6 Hemgårdsvägen, södra Kolsva  

cirka 40 000 m
2
 lämpligt för småindustri. 



¬P:1

A:5

A:6

D:12

C:6

E:4

KOLSVA

16. FÖRSLAG KOLSVA
Gräns för tätort med randzon

Nya bostadsområden
Bostadsområde med detaljplan ej utbyggt, C:6

Nytt bostadsområde, förslag, D:12

Utredningsområde för bostäder, E:4
Nya verksamhetsområden

Verksamhetsområde med detaljplan ej utbyggt, A:5 - 6
Värdefull kulturmiljö

Planläggning av Kolsva bruksområde (riksintresse), P:1
Befintligt

Bostadsområde, småhus

Bostadsområde, flerbostadshus

Verksamhetsområde

´

C

E
D

A

P:1

0 500 1 000250 Meters

ia881
Maskinskriven text
ANTAGANDEHANDLING 2012-09-24



 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Antagandehandling 2012-09-24           69                      Översiktsplan för Köpings kommun 

 

Värdefull kulturmiljö 

P:1 Planläggning av riksintresse Kolsva bruksområde 

Kolsva bruksområde ingår i Hedströmsdalen som är riksintresse för 

kulturmiljövården. Kommunen avser att skydda området genom 

planläggning. 

 

 

Ställningstaganden tätorten Kolsva 
►  Utbyggnad med nya bostäder ska i första hand ske inom gäl-

lande detaljplan i Bergtorpet. 
►  Hagen/Guttsta och ett område vid Hemgårdsvägen i södra 

Kolsva utpekas som utredningsområden för nya bostäder. 
►  Beredskap ska finnas för förtätning i centrala Kolsva med bo-

stadshus innehållande lägenheter med god tillgänglighet för 

äldre och funktionshindrade.  
►  Kommunen avser att inventera grönområden och parker i 

Kolsva. 
►  Kommunen ska upprätta en detaljplan för Kolsva bruksmiljö 

där de kulturhistoriska värdena skyddas (P:1). 

 

 

 
Bruksområdet i Kolsva 

Munktorps tätort 

I tätorten Munktorp bor cirka 500 personer. Större företag är 

Guldhuset Bronsil AB och Ljungträ AB. Här finns fotbollsplan, 

elljusspår och samlingslokaler. Skola och förskola ligger mitt i byn.  

Det var till Munktorp som den engelska abboten David kom och 

med andra munkar spred den nya läran under 1000-talet. Han lät 

uppföra stiftets första kyrka i Munktorp, Davidskyrkan. 

 

Bostäder i Munktorp 

Munktorp är ett villasamhälle. Här finns särskilt boende för äldre 

och ett litet inslag av flerbostadshus. Efterfrågan på nya bostäder är 

svag.  

 

Nya bostadsområden 

Gällande detaljplan vid Sorbykyrkan (C:7) och en utökning av 

området österut (D:13) bedöms vara tillräcklig planberedskap. 

 
C:7 Sorby, PL274 

 Den mark som finns planlagd för totalt cirka 40-60 grupphus och 

småhus vid Sorbykyrkan bedöms vara tillräcklig för framtida 

efterfrågan på bostäder i tätorten. 

D:13 Öster om Sorby/Sorby Munktorp 

 Om området vid Sorbykyrkan inte räcker till kan det utvidgas 

österut. 

 

Nya verksamhetsområden 

Befintligt detaljplanelagt område i Munktorp bedöms omfatta 

tillräckligt med mark för nya verksamheter för att tillgodose 

efterfrågan under planperioden. 
 

A:7 Bålsta industriområde  

cirka 55 000 m
2
 lämpligt för småindustri. 




