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STADSPLAHEBESTAMMELSER
§ 1

STADSPLANEOMRADETS ANVAHDNING

Special onrade
Med Lk betecknat omrade far anvandas endast for kolonitradgardsandamal.

§ 2

MARK SCM ICKE ELLER ENDAST I MINDRE OI1FATTNING FAE
BEBYGGAS

man 1

Med punktprickning betecknad mark far icke bebyggas.

man 2

Med korsprickning betecknad mark far bebyggas endast med
samlingslokal, uthus o d i mindre onfattning.

mem 3

Med pi och punktprickning betecknad mark skall anordnas son
planterat skyddsomra.de och far icke anvandas for upplag
eller parkering.

§ 3

BYGGNADS LAGE

Pa med Lk betecknat omrade skall huvudbyggnad uppforas pa
ett avstand av minst 3 meter fran den ostra eller norra
gransen mot angransande stuglott och minst 6 meter fran
den motsatta gransen. Uthus far uppforas i grans mot angransande stuglott.

§ U

EXPLOATERING AV BEBYGGELSEOMRADE

Inom med siffra .jamte by i rektangel betecknat omrade far
bebyggelse uppforas med hogst den sammanlagda byggnadsyta
i kvadratmeter som siffran anger. Sadant omrade far icke
indelas i mer an en fastighet.

§ 5

EXPLOATERING AV STUGLOTT

man 1

Pa stuglott som omfattar med Lk betecknat omrade far endast
en huvudbyggnad och ett uthus eller annan gardsbyggnad
uppforas.

mom 2

Pa stuglott son cmfattar med Lk betecknat anrade far huvudtyggnad icke uppta storre byggnadsyta an 1*2 kvadratmeter.
Uthus eller annan gardsbyggnad far icke uppta storre byggnadsyta an 6 kvadratmeter.

§ 6

BYGGNADS UTFORMNING

mom 1

Pa med romersk siffra betecknat omrade far byggnad uppforas
med hogst det antal vaningar som siffran anger.

mom 2

Vind far icke inredas utover angivet vaningsantal eller
over det plan som bestams av medgiven storsta hushojd.

mom 3

Kallare far icke anordnas.

mom k

Pa med siffra i romb betecknat omrade far byggnad uppforas
till hogst den hojd i meter som siffran anger.

§ 7

UTFARTSFORBUD

Utfart far icke anordnas over omradesgrans som aven betecknat s med ofyllda cirklar.

§ 8

OVRIGA BESTAMMELSER

Inom med I.k betecknat omride far parkeringsplats anordnas
endast pe. med p oeh punktpriekning betecknad mark.

§ 9

OVERGANGSBESTAMMELSER

Utan hinder av foregaende bestammelser far till nybyggnad
hanforlig andring av befintlig byggnad goras. Andringen far
dock ej medfora att byggnaden darigenom kommer att strida
mot bestammelserna.
Vasteras 1980-0^-18
STADSBYGGNADSKONTORET

Tord Hultman
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STADSPLANEBESKR IVHING
INLEDNING

Forslagshandlingar
Planforslaget bestir av denna beskrivning och tillhorande
illustrationskarta samt stadsplanekarta och bestammelser.
Lage och omfattning
Planomr&det ar belaget vid vag 527 , (Tidovagen) ca 5 km
sydvast om Vasteris centrum. Planforslaget omfattar nuvarande koloniomrade samt angransande mark vaster darom.
Totalt omfattar planforslaget ca 17, b ha.
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FORUTSATTNINGAR

Radande plansituation
Omradet ar ej tidigare reglerat i formell plan, varfor nagon
reglerad byggnadsratt ej firms.
Agoforhallanden
Kommunen ager all mark inom planomradet.
Ar 1952 upplats pa 25-arigt arrendekontrakt ett ca 13,6 ha
stort markomrade, belaget omedelbart vaster om Tidovagen,
till Foreningen Vasteras Kolonitradgardar u p a for kolonitradgardsandamal. Till grund for upplatelsen forelag ett
"Forslag till kolonistugebebyggelse vid Gransta", upprattat
av Vasteras stadsplanekontor 1951-02-20 (se nedanstaende
karta).
I forslaget redovisades omradet uppdelat pa 171 stuglotter
oni 350-1400 rcrt grupperat i 15 "byar" samt en gemensamhetstomt for saralingslokal, toalettbyggnader, sophus, festplats,
bollplan, parkering m m.
I vaster avgransades koloniomradet av ett reservat
for en ev ny strackning av
vagen till Tido. Den befintliga vagen, som vid tiden
for markupplatelsen var smal
och krokig, har sedermera
ratats och byggts om till en
relativt god geometrisk
standard. Det skisserade vagreservatet vaster om koloniomradet bedoms darfor idag
som inaktuellt.
I ett tillagg till kontraktet, daterat 1976-07-15, har
upplatelsetiden forlangts
att galla till 1990, med
mojlighet att darefter forlangas med fern ar i sander.
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lr.cn inom dot upplsitna omr°ulot fir tillkonwn p."i
dispenr. i huvudsak i overensntfuranelr.e med ovannfunnda furslag samt en till forslaget knuten overeriskommelse om byggnadernas maximala yta.
En stuglott, ursprungligen avsedd for en mindre butik bar utlagts som gemensam parkering och gronomra.de medan fern andra
stuglotter av olika anledningar disponeVas av angransande
kolonister.
Totalt finns incm omradet 165 kolonistugor. Av dessa ar
160 uppforda i enlighet med ett "forslag till kolonistuga",
upprattat av stadsarkitektkontoret i maj 1952 (se nedanstaende bild), Byggnadsytan for "standardstugan" ar ca
1*2 kvadratmeter, innefattande storstuga, sovhytt, kok,
kapprum och veranda.
De oppna verandorna har sedermera glasats in och i de
fiesta fall byggts on till bostadsutrymmen. Darutover har
ca 25 stugor byggts ut med mindre tillbyggnader samt drygt
35 kompletterats med uteplats under tak. Samtliga stugor
incm omradet ar uppforda i tra, nagra ar vinterbonade.
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Ovrig bebyggelse inom stuglotterna utgors av mindre forrndsbyggnader.
Centralt inom omradet finns en foreningslokal om ca 250 kvadratmeter, innehallande en storre samlingslokal, sammantradesinim,
kok, forrad, kapprum och toalett. Ovrig bebyggelse inom gemensamhetsomradet utgors av ett antal TC-byggnader och sophus.
Inom arrendeomr&dets sodra del har ett vaxthus om ca 50
kvadratmeter tillkommit utan foreningens medverkan.

Topografi, vegetation
Huvuddelen av omradet utgors av tamligen plan aker- och angsmark. Centralt inom samt omedelbart soder om stugomradet finns
tva vackra morankullar, bevuxna med ur landskapsbildssynpunkt
vardefulla bestand av hogvaxta och volymrika adeltrad. I
nordvast och nordost omgardas omradet av kuperade och stenbundna skogspartier. Vegetationen bar utgors av storvuxen barrskog med inslag av bjork- och adeltrad. Forutom uppvuxen buskoch tradvegetation inom kolonilotterna finns i omradets vastra
grans som vindskydd en planterad rad med popplar.
Fornminnen
Nagra kanda fornminnen finns ej inom omradet.
Vattenforsorjning
I samband med omradets upplatande iordningstallde kommunen
15 rorspetsbrunnar, i princip vid varje "torg" inom omradet.
Efterhand har ca halften av kolonisterna anlagt rorspetsbrunnar inom den egna stuglotten for bevattning samt till
disk och tvatt. Enligt uppgift har vattnet god kvalitet.
Avloppsforhallanden
Forutom vid foreningslokalen, som har avlopp med septictank,
finns inga vattenklosetter anordnade. Ca 60 multrum samt ett
fatal kemiska toaletter ar installerade inom omradet.
Sophamtning och latrinkarlstomning sker genom kommunens forsorg.
Tele
Televerket har en viktig rikskabel pa Tidovagens ostra sida
(se illustrationskartan sid $)• Den berors endast marginellt
av planforslaget.
Bullerforh&llanden
Planomradet, som ligger inom Johannisbergs flygfalts bullerzon, ar utsatt for omfattande flygtrafikbuller.
Trafik
Kolonicmradet trafikmatas via Tidovagen, som pa strackan forbi omradet under sommartid (1/5-31/8) har en skyltad hastighet av 50 km/tim. Under ovrig tid galler 90 km/tim.
Kollektiv trafik
Qmradet trafikforsorjs sommartid av busslinjerna 13, 23 och 32
med tva turer dagligen (morgon och kvall) i vardera riktningen.
Jordbruksmarken
Jordbruksmarken vaster om befintligt koloniomrade ar enligt
Lantbruksnamndens inventering och klassificering med hansyn till
produktionsforutsattningar klassad som primart intresseomrade
for jordbruk, grupp B - klasserna 5~T i en 10-gradig skala,
dar klass 10 anger den basta och vardefullaste jordbruksmarken.
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PLANlORSLAC

Avsikt
Planforslaget syftar till att skapa forutsattningar for en
utbyggnad av omradet for kolonitradgardsandamal.
Narmaste motiv till forslaget ar en framstallning fran
Foreningen Vasteras Kolonitradgardar , Vasteras, att fa utoka
antalet kolonitradgardslotter for att tacka efterfragebehovet.
Innehall
Forslaget bar formellt utformats som elastisk stadsplan med
koloniomradet betecknat som specialomrade, detta bl a mot den
bakgrund att nagon fastighetsbildning ej skall ske utan de enskilda "tomterna" endast skall utarrenderas som stuglotter.
Illustrationskartan pa sid 5 redovisar forslag till omradets
disposition. Planforslaget innebar for det redan ianspraktagna
omradet i princip ingen andring av radande forhallanden , utan
endast en konfirmering av befintlig lottindelning, bebyggelse,
vagsystem m m. Pa den oppna marken (delvis akermark) vaster
darom foreslas ett nytillskott av 39 stuglotter med i princip
samma upplaggning betraffande lottindelning och bebyggelse som
inom det befintliga omradet. Totalt omfattar forslaget 20^ stuglotter om ca UOO kvadratmeter samt ett gemensamt omrade for
foreningslokal, TC-byggnader , sophus, interna vagar och parkeringsplatser, festplats, bollplan, lekplatser m m.
Den akermark som tas i ansprak enligt foreliggande forslag utgor totalt 2,0 ha. Ca 0,^ ha av arealen foreslas utlaggas som
odlingslotter for kolonisterna vartill kan laggas 0,5 ha som
utgor den odlade delen av stuglotterna. Marken har genom sin
arrondering (diken, spetsiga vinklar m m) bedomts som mindre
vardefull ur jordbrukssynpunkt.

Avsikten ar att behalla omradets lantliga miljo och karaktar av
kolonitradgardsomrade. Befintlig bebyggelse har en enhetlig pragel som inte bor brytas. Omradet har ett flygbullerstort lage
och ar darfor inte larapat for langvarig vistelse. Med hansyn
hartill foreslas att byggnadsratten for varje {tillkommande}
stuglott begransas till k2 kvadratmeter for huvudbyggnad och
6 kvadratmeter for uthus. Avsikten ar salunda att den tidigare
anvanda hustypen i princip skall utnyttjas aven for tillkommande
letter .
Vid forslagets upprattande har forutsatts
ganden i 5^ § byggnadsstadgan skall galla
byggnader pa arrenderade letter som avses
och att grans for stuglott far jamstallas

att nedanstaende stadaven for de bostadsi detta planforslag
med tomtgrans.

Utdrag ur 5** § byggnadsstadgan:

54 § 2 mom, BeBtarrmelserna om byggnadslov i 1 mom gttller inte
i, fraga cm fdljande atgdrder betrtiffande en bostadsbyggnad med
hogst tva bostadslageriheter eller en byggnad av annat slag som
Wr till en sadan bostadsbyggnad:
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4. Anordnande av en skyddad uteplats med hjalp av en mur
eller ett plank som uppfOrs i anslutning till bostadsbyggnaden ooh plaoeras minst 4,5 meter frdn tomtgransen. Muren
eller planket fay dock inte vara hdgre On 1.80 meter och
inte straaka sig mer an 3 meter ut frdn byggnaden.
5. Anordnande av ett skarmtak i anslutning till bostadsbyggnaden over en sadan uteplats som anges i punkt 4, over
en altan, balkong eller entve. Skdrmtaket far dock inte vara
storre an 12 kvadratmeter ooh inte heller straoka sig ndrmare tomtgransen dn 4,5 meter.
6. Uppfdrande av hogst tvd uthus eller andra liknande fristdende byggnader, som inte or avsedda som bostad, i omedelbar ndrhet av bostadsbyggnaden. Dessa far dock uppfSras endast under forutsdttning
att den sammanlagda byggnadsarean inte dr storre dn 10
kvadratmeter,
att taknoakshojden inte overstiger 3 meter,
att byggnaderna plaaeras minst 4,5 meter frdn tomtgransen
eller pa det avstdnd frdn denna som kan vara fdreskrivet i
faststalld i generalplan, stadsplan, byggnadsplan eller utomp lansbes tarme I ser.

Ovan angiven byggnadsratt far utnyttjas utover i stadsplan angiven. Bestammelserna till detta planforslag medger att uthus
far uppforas i grans mot angransande stuglott.
Toalett- och avloppsfragor
Inga we avses att installeras, endast torrklosetter, multi-urn,
vakuumtoaletter med uppsamlingstank e d kommer att tillatas.
Avlopp i form av tvatt- och diskvatten foreslas att omhandertas genom separata anlaggningar med avslamningsbrunnar jamte
resorptions- eller infiltrationsanlaggning i enlighet med anvisningar fran halsovardsnamnden. Anlaggningarna far endast
utforas for sommarbruk.
Trafikforsorjning, parkering m m (se illustrationskarta pa sid 5)
Utover befintliga vaganslutningar till Tidovagen foreslas
ytterligare en tillfart i omradets sodra del. Redovisade gemensamma parkeringsplatser i direkt anslutning till tillfartsvagarna ar dimensionerade att tacka saval kolonisternas parkeringsbehov som gastparkering. Utover framkorning for av- och
palastning samt for sop- och latrinhamtning bor ytterligare
trafik pa det interna vagnatet undvikas.
For undvikande av ej onskvard genomfart pa den vastra vagslingan foreslas denna avstangd i ett kortare avsnitt.
I syfte att forbattra siktforhallandena redovisas hornavskarningar for de nya stuglotter, som med tva sidor gransar mot
vag. For befintliga lotter med motsvarande forhallanden kommer
i markupplatelseavtalet att inforas bestammelser om en hogsta
hojd av 0.8 m for hackar och staket inom en sikttriangel med
2.0 m sida.

Sarskilda bestammelser och foreskrifter for koloniomradet
Utover stadsplanebetammelserna avses bebyggelse, va- och
ovriga detaljfragor att regleras genom sarskilda bestammelser
och foreskrifter i markupplatelseavtalet mellan kommunen och
koloniforeningen samt i en sarskild PM fran stadsbyggnadskontorets byggnadslovsavdelning, i vilket anges riktlinjer
betraffande byggnadsytornas fordelning pa stuga, vaxthus och
forrad eller lekstuga inom varje stuglott.
UpplateIse form
Bostadsarrende ar den upplatelseform som kommuner for narvarande vanligen tillampar for kolonitradgardar. Den minsta
lagstadgande arrendetiden ar 5 ar. Man bor dock efterstrava
en upplatelsetid pa 25 ar. Arrendeupplatelsen innebar den fordelaktigaste forraen for markagaren med hansyn till dennes forfoganderatt over marken. Den huvudsakliga nackdelen for kolonisten med bostadsarrende ar, att det inte utgor kreditunderlag, Besittningsskydd foreligger daremot om stugan ar taxerad.
Vasteras
STADSBYGGKADSKONTORET
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