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Detaljplan för ny skola, idrottshall och fritidsgård i
västra stadsdelarna
Förslag till utskottets beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att starta en planprocess för att
möjliggöra en ny skola som ersätter tidigare Västerledsskolan inklusive ny
idrottshall för skolverksamhet och föreningsliv samt fritidsgård.

Ärendet
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-21 § 89, att förorda en placering av ny skola
enligt alternativ C från den förstudie som då påbörjats av kommunens
lokalsamordning.
Efter att förstudien godkänts beslutade Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
2021-05-19 § 87 att av tekniska nämnden beställa framtagande av
programhandling inför uppförandet av en ny grund- och grundsärskola på
Västerleden i Enköping för totalt 930 elever samt att programhandlingen ska vara
klar senast 2022-04-17.
Tekniska nämnden fattade 2021-06-16 § 72 startbeslut för programhandling för ny
grund- och grundsärskola i västra Enköping.
Upplevelsenämnden beslutade 2021-06-15 § 60 att av tekniska nämnden beställa
framtagande av programhandling inför uppförandet av en ny sporthall med
anpassning för gymnastikidrotten och som innehåller en fritidsgård i samband med
byggnation av en ny grund- och grundsärskola på västerleden i Enköping, samt att
programhandlingen ska vara klar senast 2022-04-17.
Tekniska nämnden fattade 2021-09-22 § 91 startbeslut för programhandling för ny
sporthall och fritidsgård i västra Enköping.
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Ärendets beredning
Samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och exploateringsavdelning har som vid
alla nya planärenden skickat en sammanfattning av projektet till den
inomkommunala remissgruppen och till regionens kollektivtrafikförvaltning samt
Vafab, för att få synpunkter och medskick av vikt för en planprocess.
Räddningstjänsten lyfter frågan om riskhänsyn med anledning av
drivmedelsförsäljningen längs Doktor Westerlunds gata. Miljöavdelningens
miljöskyddsgrupp ser behov av miljötekniska markundersökningar för att
säkerställa att marken uppfyller krav för föreslagen markanvändning.
Hälsoskyddsgruppen på miljöavdelningen lyfter behovet av tillräcklig utemiljö och
bullerhantering. Även utbildningsförvaltningen lyfter utemiljöns storlek som en viktig
fråga i projektet. Inom samhällsbyggnads-förvaltningen har ett arbete initierats att
hitta lämplig utformning av angränsande områden i gatu- och parkmiljöer.
Parkenheten ser generellt ett underskott på rekreativa grönytor i området norr om
Doktor Westerlunds gata och påtalar också behovet av att optimera skolgården för
att klara slitage från en stor elevgrupp. VA-avdelning ska påbörja utredningar om
befintliga VA-ledningars lägen och kapacitet.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
En planläggning enligt kommunens behov av ny skola, idrottshall och fritidsgård
har stöd i FÖP vad gäller innehållet – skolverksamheter och mötesplatser.
Huvudfrågan under planprocessen blir hur de nya anläggningarna ska placeras
och utformas för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att vara en mötesplats
som kan bidra till ökad integration och socialt utbyte mellan närboende men också
genom att locka människor från andra delar av staden. Detta arbete behöver
bedrivas parallellt och i samarbete med fastighetskontorets pågående projekt med
att ta fram programhandlingar. En viktig förutsättning i projektet är att
skolverksamhet i befintlig byggnad ska kunna bedrivas under byggtiden för ny
skola och idrottshall.
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Utdrag ur FÖP (Plan för Enköpings stad, sid 27) som visar planområdets läge
mellan framtida bostadsområden med hög prio, södra änden av geografiska
fördjupningsområdet längs kraftledningen och befintliga bostadsområden. I FÖPs
markanvändningskarta är området klassat som befintligt allmänt ändamål.
Detaljplanen för Lillsidan 4:4 med flera behöver ändras primärt för att tillåta högre
byggnad och revidering av prickmarkszoner, men i ett större samhällsplaneringsperspektiv behöver även gestaltning och omdaning av den omkringliggande miljön
arbetas in. Genom dialog mellan projektet för skolan och utformning av
kringliggande ytor och trafiklösningar, ökar förutsättningarna att skapa en bättre
helhet.

Utdrag ur gällande planmosaik. Skolans område är planlagt i stadsplan 158 för
allmänt ändamål och har byggrätt på tolv meters byggnadshöjd. Kärnområdet för
nya skolbyggnaden är markerat med ellips. Aktuellt område (preliminärt) för
planändring markerat med rött.
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Detaljplanearbetet bedöms kunna bedrivas med standardförfarande och påbörjas
omgående som del i programhandlingsarbetet. Själva detaljplanen färdigställs
under 2022. Byggprojektet avser söka bygglov under våren 2023.
Ekonomiska konsekvenser
Planprocessens kostnader regleras med fastighetskontoret och ingår i
programhandlingens budget. Genom att göra detaljplanen parallellt med
framtagandet av byggprojektets programhandling för den nya skolan, idrottshallen
och fritidsgården kan flera utredningar samnyttjas.
Sociala och miljömässiga konsekvenser
Sociala och miljömässiga konsekvenser är centrala i fysisk planering. Relevanta
utredningar av dessa frågor görs inom ramen för planprocessen och redovisas i
planhandlingarna.
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