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Ärendet
Bakgrund
Fastighetsägaren fick positivt planbesked i PLEX 2016-12-08 § 126, för att pröva
möjligheterna att utöka byggrätter på fastigheten Centrum 18:1, kvarter Bagaren,
så kallat Paushus, i centrala Enköping. Enligt ansökan önskar fastighetsägaren
utveckla fastigheten och stärka centrala Enköping med handelslokaler, centralt
belägna bostäder och parkeringsplatser. I ansökan anges att utvecklingen skulle
medföra möjligheter för ett tillskott av ytterligare kommersiell service och
parkeringsplatser genom att nya ytor för handel och garage tillskapas. Ovan
bottenvåningarnas handelsplan utvecklas nya moderna bostäder för framtidens
enköpingsbor.
Kommunen antog i juni 2018 en ny fördjupad översiktsplan för Enköpings stad som
fortsatt gav stöd för en sådan utveckling. Som en bilaga till fördjupad översiktsplan
togs fram även en Centrumstudie med avsikt att som ge en mer detaljerad
vägledning för exploaterings inom rutnätsstaden. Mot bakgrund av en inledande
analys av utvecklingsbehov och potentialen i centrum och centrumnära lägen som
kommunen tog fram i samverkan med Archus Development under 2017
(Rådgivning till strategier för genomförande av investeringsprojekt i Enköpings
kommun) har fastighetsägaren anlitat ett arkitektkontor Kjellander Sjöberg att i
ljuset av dem strategiska dokument och beslutet om planbesked ta fram
konceptförslag till ett nytt Paushus.
Konceptet som togs fram bygger på:
•

En indelad volym och en höjdsättning som trappar,

•

Ett aktivt taklandskap,

•

En öppen och artikulerad bottenvåning,
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•

Fasader med lugn, jämn fönstersättning,

•

Beständiga fasadmaterial som är varierade inom en sammanhållen
material- och färgpalett.

Avsikt var att:
•

Förtydliga och synliggöra stadskärnans läge i stadsbilden och markera
Stora Torget som viktig offentlig plats,

•

Stärka centrums mångfald genom balanserat behov av ett samtida tillägg
med en lyhörd tolkning till befintliga och värdefulla karaktärsdrag,

•

Möjliggöra en attraktiv plats för hela staden, en inbjudande nod och
målpunkt. ”En plats för alla”,

•

Stärka utbud i centrum, stärka redan existerande flöden och stråk i
stadskärnan

Detta avses göra med att dela ett nytt Paushus i 12 volymer som varierar i höjd
mellan 2 - 10 våningar, med tydligt gestaltningskoncept vad gäller fasadutformning,
levande taklandskap med en genomgående bottenvåning som förbinder Stora
Torget och Kammakartorget tvärs över kvarteret.
Med avsikt att ta fram planhandlingar har fastighetsägaren med kommunens
medgivande anlitat Tyréns Sverige AB.
Ärendets beredning
För att kunna utvärdera framtaget konceptförslag från 2019 har PLEX och TN vid
två tillfällen under våren 2021 i en workshopform diskuterat konceptet och tagit
ställning till ett antal relevanta frågor. Med anledning av synpunkter från de
workshops och synpunkter från kommunala tjänstemän som följer utveckling av det
projektet har Kjellander Sjöberg justerat konceptförslag. Det justerade
konceptförslaget har sen presenterats och diskuterats på den tredje workshopen
den 13 april 2021 med PLEX och TN och godkänts som underlag till detaljplan.
Mellan april och september 2021 har utvalda planarkitekter från Tyréns som
planförfattare, kommunala tjänstemän och en rad konsulter arbetat aktivt på att ta
fram ett antal nödvändiga utredningar och inarbeta de slutsatserna i förslag till
detaljplan. Under samma process har kommunen gjort en undersökning om
betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 6 § miljöbalken samt 5 §
miljöbedömningsförordning (2017:966) som har sen samråtts med Länsstyrelsen. I
sitt yttrande från 22 mars 2021 har Länsstyrelsen i likhet med kommunen funnit att
rubricerad detaljplan inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap. 3 § miljöbalken samt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900).
PBL.
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Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att under planprocess har alla
relevanta aspekter utretts på ett tillfredställande sätt och att planförslag har sedan
utformats utifrån de aspekterna för att säkerställa planens genomförande enligt
konceptförslaget. Med de i handlingarna redovisade aspekter bedöms planförslag
kunna skickas på samråd.
Ekonomiska konsekvenser
Själva planprocessens ekonomi är reglerad genom ett planavtal med
fastighetsägaren där denne står för kommunens kostnader för framtagande av ny
detaljplan. Ett beslut om samråd innebär ingen kostnad utanför detta avtal.
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. Ett beslut om att skicka på samråd innebär att detta remitteras
för synpunkter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-09-29
Planbeskrivning, 2021-09-28
Plankarta, 2021-09-28
Barnkonsekvensutredning 2021-09-29
Gestaltningsprogram, 2021-09-06
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PLANBESKRIVNING
Till planen hör följande handlingar:
•
•
•
•
•

Plankarta med bestämmelser, skala 1:500, 2021-09-28
Planbeskrivning, 2021–09-28
Fastighetsförteckning, 2021-09-22
Samrådsredogörelse, 2021-XX-XX (tillkommer efter samråd)
Utlåtande, 2021-XX-XX (tillkommer efter granskning)
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INLEDNING
Planens syfte

Detaljplanens övergripande syfte är att utveckla planområdet, pröva
möjligheten till att omvandla den befintliga centrumgallerian
(Paushuset) till ett levande och inbjudande nytt stadskvarter som
förstärker stadskärnan, både funktionellt och visuellt.
Planförslaget med sitt flexibla och varierande innehåll (handel,
kontor och bostäder) bedöms bidra med ett önskvärt tillskott av
stadsliv i centrum under såväl dag- som kvällstid och medverkar till
en än mer attraktiv stadsmiljö kring Stora torget och angränsande
gaturum.
Planförslaget säkerställer också bärande och kvalitativa
gestaltningsprinciper, i enlighet med getsaltningsprogrammet och
dess utarbetade koncept.
Planförslaget bidrar slutligen till att förverkliga ambitionen om en
utvecklad stadskärna, i överensstämmelse med tillämpliga
kommunala policydokument (se nedan, under rubrikerna översiktliga
planer och kommunala beslut i övrigt).

Planprocessen
Planförfarande

Detaljplanearbetet sker med utökat förfarande enligt plan- och
bygglagen 2010:900 med de ändringar som trädde i kraft 1 januari
2015.

Tidplan

Nedanstående tidplan är delvis preliminär och kan komma att
förändras under hand.
Beslut om planbesked
Beslut om samråd
Samråd
Granskning

2016-12-08
2021-XX-XX
Q3 2021
Q1 2022
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Plandata
Lägesbestämning

Fastigheten inom planområdet avgränsas av Stora torget i nordväst,
Torggatan i nordost, Eriksgatan i sydost och Källgatan i sydväst.
Fastigheten ligger i Enköpings stadskärna, drygt 1 km från
tågstationen och E18.

Areal

Planområdet som omfattar fastigheten Centrum 18:1 (kv. Bagaren) i
sin helhet utgör ca 3 500 kvm.

Markägoförhållanden

Fastigheten inom planområdet ägs av bolaget Enköping Centrum
18:1 AB som ingår i koncernen Pausfågeln Holding AB, som i sin tur
ägs till lika delar av ALM Småa Bostad AB och Andersson Company
Fastighetsutveckling Holding AB.
Angränsande allmän plats för gata och torg ägs och förvaltas av
Enköpings kommun.

Tidigare ställningstaganden
Riksintressen

Planområdet berörs av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap 9 §
miljöbalken i form av ett så kallat MSA-område, påverkans-område
för väderradar samt stoppområde för höga objekt.

Vattenskyddsområde

Planområdet ligger inom den inre skyddszonen för ett
vattenskyddsområde som stora delar av tätorten i Enköping ligger
inom. Från detta område tar kommunen sitt dricksvatten och det
finns framtagna föreskrifter som reglerar skyddet av dricksvattnet,
bland annat föreskrifter om att infiltrations-anläggningar för
dagvatten inte får förekomma på grund av risk för kontaminering av
dricksvattentäkten.

Regional
kulturmiljövård

Centrala Enköping är utpekat som regionalt kulturmiljöområde, där
länsstyrelsen utgör tillsyns- och samordnande myndighet. Någon
regional kulturmiljöplan finns i dagsläget inte för Uppsala län.
Däremot baseras de utpekade och skyddsvärda karaktärsdragen
utifrån en äldre kulturmiljöinventering (bygd att vårda, utgiven
1987). Kulturmiljöinventeringen bedöms vara av väsentliga delar i
överensstämmelse med riktlinjerna framtagna i kommunens
centrumstudie (bilaga till fördjupat översiktsplan, se nedan under
rubrik kommunala beslut i övrigt).

Översiktliga planer

I Enköpings kommun antogs en fördjupad översiktsplan (FÖP) för
tätorten 2018 – Plan för Enköpings stad 2040. I den framgår att
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kommunen förväntar en tillväxt på omkring 18 000 personer mellan
2018 och 2040, från ca 43 000 invånare till 61 000 invånare. Under
samma period avses 7 000 nya bostäder byggas, varav ca 1 000 st i
centrum. Bedömningen är att en betydande del av tillskottet skall
ske i form av lägenheter i flerbostadshus genom förtätning av
befintliga områden.
I den fördjupande översiktsplanen anges de fem delmålen Hållbar
stad, Stad i utveckling, En stad för alla, En levande stad samt delmålet
En grön stad som sammantaget ska bidra till att Enköping når en
önskvärd tillväxt.
De ovan nämnda delmålet redogörs för i sin helhet i den fördjupande
översiktsplanen. Planförslaget och dess relation till delmålen framgår i
avsnittet Planförslaget, se sida 22ff.
Centrumstudie

Som bilaga till den fördjupade översiktsplanen för tätorten finns
Centrumstudie – Rutnätsstaden och Kryddgården. I den framtagna
centrumstudien finns de mer utvecklade resonemang som ligger till
grund för formuleringarna i den fördjupade översiktsplanen. Bland
annat finns det riktlinjer för den framtida bebyggelsen vilka tar
ställning till hanteringen av stadskärnan. Exempelvis anges att:
•

•
•
•
•
•
•

Områden och/eller byggnader med stora kulturhistoriska
värden ska inte förvanskas. Ny bebyggelse ska utvecklas i
harmoni med närliggande byggnader med höga
bevarandevärden.
Ny bebyggelse bör uppföras i sin tids stilideal, men med ett
medvetet förhållningssätt till omgivningens karaktär.
Ny- och ombyggnation inom rutnätsstaden bör förhålla sig till
sin omgivning vad gäller skala. Variation kan tillåtas men inte
drastisk sådan.
Generellt bör ny bebyggelse placeras i fastighetsgräns mot gata
inom rutnätets ramar.
I syfte att åstadkomma en variation i stadsmiljön bör
fasadarkitekturen variera. Längsta sammanhållna fasadlängd
bör inte överstiga cirka 35 meter (eller cirka 5 spännare).
Ny bebyggelse bör förhålla sig till omgivningen vad gäller
fasadutformning. Alltför mörka kulörer bör användas med
försiktighet.
Balkonger ut mot gatan bör generellt undvikas för att bevara en
tydlig gestaltning av gaturummet. Undantag kan tillåtas i
begränsad omfattning och i diskret skala.
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Vidare anges i centrumstudien att planområdet ligger inom de delar
av stadskärnan med kompletteringspotential (se bild 1 nedan). Här
ska om- och nybyggnation ske med hänsyn följande riktlinjer:
•
•
•

Vid nybyggnation bör höjdskillnaden mellan ny och
intilliggande befintlig bebyggelse i princip inte överstiga två
våningar, eventuellt tre våningar när det är motiverat.
Vid nybyggnation bör stor hänsyn tas till skuggning och
utformning av gaturummet.
Byggnadshöjd utmed gatan bör högst överskrida bredden på
gaturummet med 50%.

Bild 1. Planområdet (röd ring) inom utpekat område för kompletteringspotential
(gulmarkerad yta). Utdrag från centrumstudie.

Avslutningsvis anges planområdet ligga inom ett område inom
stadskärnan med hög utvecklingspotential (se bild 2 nedan), utifrån
dess strategiska läge i staden, befintliga bebyggelse-struktur och värden samt andelen befintliga funktioner och stråk. I
utvecklingsstudien har även de mest strategiska stråken och
platserna analyserats.
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Nedan följer de stråk och platser med ett urval av tillhörande
riktlinjer som primärt berör planområdet:
•

•

•

•

Torggatan
Vid ny-/ombyggnation längs stråket skall handels- eller andra
verksamhetslokaler i möjligaste mån fylla bottenvåningarna.
Entréer skall riktas mot Torggatan för att åstadkomma ett
levande gaturum.
Källgatan
Vid ny- eller ombyggnation av Paushuset bör fasaden vänd mot
Källgatan utformas mindre som baksida än i nuläget. Det är
dock mer prioriterat att få handel och entréer mot det parallella
stråket Torggatan.
Stora torget
Öppna/rikta fasaderna runt torget mot torget genom entréer
och fönstersättning. Bottenvåningarna runt stora torget ska ha
kommersiellt innehåll.
Kungsgatan
Öppna upp stråket över torget. Kungsgatan utvecklas till ett
enhetligt och trevligt stråk med en sammanhängande
gestaltning.

Bild 2. Planområdet (röd ring) inom utpekat område med hög utvecklings-potential
(rödskrafferad yta). Vidare framgår de primära stråken och platserna såsom Torggatan
(lila streckning), Källgatan (gul streckning), Kungsgatan (ljusblå streckning) samt Stora
Torget (grön yta). Utdrag från centrumstudie.
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I centrumstudien anges också att riktlinjerna ska vara vägledande vid
framtida utveckling inom respektive område, till exempel under
detaljplaneprocesser och vid bygglovsprövning. Avsteg från
riktlinjerna är möjligt, men ny bebyggelse måste tillföra nya
kvaliteter till området.

Kommunala beslut i
övrigt
Trafikstrategi

Enköpings trafikstrategi från 2017 beskriver inriktningen i arbetet
med trafikfrågor inom Enköpings tätort. Trafikstrategin innehåller
såväl ett övergripande mål som underliggande delmål för vad man
vill uppnå till år 2040. Strategin visar på nuläge, mål, viktiga vägval
samt åtgärder för nå målen.
Det övergripande målet inkluderar att hälften av transporterna i
staden ska ske med gång, cykel och kollektivtrafik senast 2030 och
två tredjedelar med samma färdmedel senast 2040.

Parkeringspolicy

Enköpings parkeringspolicyn utgör en fördjupad del av
trafikstrategin och syftar till att skapa en tydlig inriktning och
prioritera arbetet med parkeringsplanering i kommunen. Policyn
inkluderar strategier för bland annat parkeringsreglering, flexibla
parkeringstal för bil, cykelparkering och avlastande
parkeringsanläggningar utanför stadskärnan.

Undersökning om
betydande
miljöpåverkan

Samhällsbyggnadsförvaltningen har initialt utfört en undersökning
med checklista ifall planförslaget kan bedömas medföra en
betydande miljöpåverkan.
Kommunen har haft samråd om undersökning utifrån planförslaget
med Länsstyrelsen i Uppsala län, med stöd av 6 kap 6 § miljöbalken
respektive 5 § miljöbedömnings-förordningen. Länsstyrelsen har
inkommit med yttrande och bedömer, i likhet med kommunen, att
planförslaget inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan
som avses i 6 kap 3 § miljöbalken respektive 4 kap 34 § PBL.
Länsstyrelsen har dock identifierat följande tre intressen som
behöver fortsatt beaktas i planarbetet:
-

Riksintresse för totalförsvaret
Länsstyrelsen informerar om att planområdet berörs av
riksintresse för totalförsvaret.
Fornlämningar
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Länsstyrelsen informerar om att planområdet berörs av en
fornlämning (RAÄ Enköping 26:1, se nedan under rubriken
förutsättningar).
Område för regional kulturmiljö
Länsstyrelsen informerar att planområdet berör område för
regional kulturmiljövård.

Under planprocessen har upprättats en preliminär
barnkonsekvensutredning som särskilt underlagsdokument. I den
utredningen har kommunen gjort en inventering av nulägesstatus ur
barn- och ungdomarnas perspektiv samt utifrån projektets
egenskaper gjort en preliminär analys av dess konsekvenser för barn
och ungdomar.
För att kunna få en helhetsbild av projektets påverkan på barn och
ungdomar avses i samverkan med en tvärsektoriell grupp av
kommunala tjänstemän föra under plansamråd en dialog med
representativa barngrupper. Syftet är att belysa projektets
egenskaper och få input relevant för projektets utveckling som
gynnar barn och ungdomar i enlighet med Barnkonventionen.
Den tvärsektoriella grupper ska bestå av representanter från
utbildningsförvaltning, socialförvaltning, upplevelseförvaltning samt
samhällsbyggnadsförvaltningens park- och gatuavdelning och
planavdelningen.

Gällande
detaljplaner

Gällande detaljplan (stadsplan 122) antogs 1968 och omfattar utöver
Paushuset också angränsande delar av Torggatan, Eriksgata,
Källgatan och den del av Stora torget som utgörs av Kungsgatan.
Planen reglerar att fastigheten får bebyggas med handels- och
kontorsändamål (H), till en byggnadshöjd om högst 10,6 meter och
med högst två våningsplan. Vidare reglerar detaljplanen
användningen allmän plats GATA och erforderliga markreservat för
gång- respektive fordonstrafik. Slutligen reglerar detaljplanen också
föreskrivna marknivåer vid de fyra omkringliggande
gatukorsningarna. Detaljplanens genomförandetid har löpt ut.
I anslutning till planområdet mot nordväst ligger Stora torget som
också omfattas av detaljplan (stadsplan 55) från 1951 och som är
planlagt som allmän plats och saknar annan reglering än föreslagen
gatuhöjd i dess fyra hörn. I anslutning till planområdet mot öster
återfinns kvarteret Fältskären som likaså omfattas av detaljplan
(2011/43) från 2013 och som medger allmän plats för lokalgata och
torg, bebyggelse innehållande bostäder med centrumändmål i
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markplan, samt parkering. Bebyggelsen närmast Paushuset tillåts
utföras i 8 våningsplan.

Relevanta projekt i
övrigt
Årets stadskärna 2025

Under hösten 2017 tog styrelsen för Enköping Centrumsamverkan
beslut om målet att Enköping tar emot utmärkelsen Årets Stadskärna
senast 2025. Utmärkelsen utses av organisationen Svenska
stadskärnor som hjälper svenska kommuner med att identifiera
platsspecifika framgångsfaktorer för att nå attraktiva stadskärnor.
Identifierings- och utvecklingsarbetet bedrivs genom
organisationens egna framtagna BID-modell (Business Improvement
District) och inkluderar framtagandet av olika kunskapsunderlag och
samarbetsformer mellan kommunens ledning och olika
näringsaktörer i centrala Enköping.
Inom ramen för ovan nämnda identifierings- och utvecklings-arbete
så togs en sårbarhetsanalys (SWOT) fram som identifierat
stadskärnas nuvarande styrkor, svagheter, möjligheter och hot.
Bland de utpekade styrkorna och möjligheterna nämns bland annat
större möjliga omvandlingsprojekt i stadskärnan, däribland
föreliggande fastighet, och en positiv strukturomvandling av handel
och fastigheter. Bland utpekade svagheter angavs bland annat för
många mindre lokaler och för få arbetsplatser i stadskärnan.
Mer information kring det genomförda BID-arbetet finns på Enköping
centrumsamverkans hemsida.
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BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
Natur
Mark och vegetation

Planområdet är i sin helhet bebyggd med befintlig galleriabyggnad.
Inga grönytor finns idag inom planområdet.

Geotekniska förhållanden

I framtagen geoteknisk PM (Tyréns 2021) och utifrån geologiskt
kartmaterial bedöms planområdet ha ett jorddjup om mellan 30-50
meter, vilket också bekräftas av utförda provborrningar vid Stora
Torget. Ytskikten består av jord, lera, sand och slutligen fast berg.

Förorenad mark

Utifrån kommunens framtagna miljöbedömning anges att
planområdet finns med i länsstyrelsens efterbehandlingsbas (EBH)
såsom mellanlagring och sorteringsstation av avfall. Objektet saknar
dock riskklassning och bedöms beröra nuvarande hantering av
sorteringsavfall från befintlig handelsverksamhet inom fastigheten.
Någon historisk verksamhet inom fastigheten alternativt i
närområdet som kan ha medfört markföroreningar är inte känd.
Hantering av eventuella fasta föroreningsförekomster i samband
med genomförandeskedet framgår under konsekvensavsnittet, se
sida 54ff.
I framtagen miljöteknisk PM (Tyréns 2021) har inomhusluft i befintlig
byggnad provtagits för att initialt undersöka förekomsten av
eventuella flyktiga föroreningsämnen (aromater, BTEX, samt
klorerade alifater).
Provtagningen påvisar att befintlig inomhusluft, såsom indikator på
platsens föroreningssituation, ligger kraftigt under
Naturvårdsverkets tillämpliga riktvärden.

Risk för skred/höga
vattenstånd

Planområdet ingår ej i område där det föreligger särskild risk för
skred. I framtagen dagvattenutredning (Tyréns 2021) framgår att
planområdet inte innehåller några lågpunkter där skyfallsvatten kan
ansamlas. I framtagen geoteknisk utredning (Tyréns 2021) anges inte
heller något ytligt grundvatten föreligga inom planområdet.

Fornlämningar

Enköpings stadskärna i sin helhet är utpekad som fornlämning
(Riksantikvarieämbetet, Enköping 26:1) och anledningen är att
nuvarande stadsbebyggelse ligger ovanför den medeltida
stadskärnan. Vid utgrävningar på olika platser inom stadskärnan har
spår påträffats i form av såväl bebyggelse som föremål.
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Bild 3. Fornlämningen RAÄ Enköping 26:1 och dess utbredning i centrala Enköping.
Utdrag från kulturmiljöutredningen (SWECO, 2021).

Utifrån den genomförda arkeologiska förundersökningen
(Arkeologikonsult 2019) och de provborrningar som då utfördes runt
om fastigheten/byggnaden, tillika planområdet, framgår det att det
finns kulturlager till ett djup om ca 3,5 meter.
Konsekvenser till följd av befintlig fornlämning framgår nedan under
konsekvensavsnittet, se nedan, sida 50ff.
Kulturmiljö

I framtagen kulturmiljöutredning (SWECO, 2021) och dess analys av
platsens förutsättningar framgår att bebyggelsen i centrala
Enköping är brokig och utan sammanhängande stråk av äldre
bebyggelsen från tiden innan 1945. Betydande delar av stadskärnan
runtom Stora Torget av en modernistisk efterkrigsarkitektur som i
flera fall uppvisar goda gestaltningskvaliteter som utmärker sig
utifrån ett lokalt perspektiv.
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Från att Enköping innan 1945 kännetecknades av en låg 1800-tals
bebyggelse så har skalan succesivt förändrats. Under perioden 1960–
70-talen så uppfördes ett antal högre byggnader i Enköping, något
som har fortsatt in i modern tid. Idag finns ett flertal högre
byggnader i centrala Enköping, varav några återfinns inom
stadskärnan med våningshöjd om mellan 7-8 våningar. Från
planområdet uppvisar intilliggande bebyggelse en varierad skala,
från en lägre skala om 2-4 våningsplan längs Källgatan och mellan 48 våningar längs Torggatan och det i närtid färdigställda kv.
Fältskären vid Kammakartorget. Dominerande fasadmaterial i denna
intilliggande bebyggelse är tegel och puts.

Bild 4. Den lägre byggnadsskalan som återfinns i planområdets anslutning, korsningen
Kungsgatan-Källgatan, sett från nordväst. Utdrag från kulturmiljöutredningen.

Bild 5. En ”mellanhög” skala i bebyggelsen som återfinns i planområdets anslutning,
korsningen Kungsgatan-Torggatan, sett från sydväst. Utdrag från
kulturmiljöutredningen.
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Bild 6. En högre samtida byggnadsskala som återfinns i planområdets anslutning,
korsningen Torggatan-Eriksgatan vid Kammakartorget, sett från sydväst. Utdrag från
kulturmiljöutredningen.

Särskilt framträdande och återkommande karaktärsdrag i den
närliggande bebyggelsen bedöms vara följande:
• Den traditionella bebyggelsen ligger i liv med gatan (allmän
platsmark) och saknar utkragande balkonger,
• Den befintliga bebyggelsen ligger inom kvarteren och
sammanlänkas av långa obrutna siktlinjer,
• Fasaderna är murade eller putsade, vilket skapar en kontrast
till den småskaliga historiska bebyggelsens trädfasader,
• Alla byggnader runt Stora torget har en markerad
bottenvåning, avsedd för handel och ovanpåliggande
våningar med bostäder utom befintlig PAUS-galleria,
• Under senare årtionden har den centrala stadens skala
succesivt förändrats och byggnadshöjderna ökat, vilket
medfört att stadens siluett förändrats och att höga hus inte
är en utmanande tanke i sig längre,
• Majoriteten av byggnaderna inom stadskärnan är tillkomna
efter 1945 och är goda representanter för sin tid, men
bedöms främst ha ett lokalhistoriskt värde.
Befintlig PAUS-galleria inom föreliggande planområde bedöms ha
sammantaget låga kulturhistoriska värden. Förutom att inordna sig i
den befintliga kvartersstrukturen samt ha vissa värden som
representant för välfärdssamhället, bedöms byggnaden avvika mot
övriga tillämpliga karaktärsdrag som utmärker stadskärnan.
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Bild 7. Befintligt byggnad (det s.k. PAUS-huset) inom planområdet, sett från
nordväst/Stora Torget. Utdrag från kulturmiljöutredningen.

Bild 8. Befintlig byggnad och dess slutna och monotona fasadutformning, sett från
sydöst/korsningen Källgatan-Eriksgatan. Utdrag från kulturmiljöutredningen.

Den fullständiga kulturmiljöanalysen med tillhörande karaktärisering
anges i framtagen kulturmiljöutredning.
Miljökvalitetsnormer för
luft

Utifrån kartmaterial från SLB-analys (2021-01-11) uppfyller
planområdet samtliga miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet,
avseende NO2 och partiklar (PM10).

Vattenområden
Miljökvalitetsnormer för
vatten

Planområdet ligger inom det ytliga avrinningsområdet till
Enköpingsån, vilket också utgör det tekniska avrinningsområdet.
Enköpingsån (SE661341-157140) har en längd på ca 9 km och
mynnar i Mälaren-Arnöfjärden och har klassificerats med måttlig
ekologisk status och uppnår ej god kemisk status enligt
Vatteninformationssystem Sverige (VISS).
Den ekologiska statusen är baserad på miljökonsekvenstyperna
övergödning, särskilt förorenande ämnen, konnektivitet och
morfologi. God ekologisk status ska enligt kvalitetskraven vara
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uppnått till 2027 men i arbetsmaterial kopplat till förvaltningen
föreslås tidsfrist till 2033 för kvalitetsfaktorerna kiselalger och
näringsämnen. För dessa ska åtgärder genomföras till 2027 men det
kommer krävas ytterligare tid för vattenmiljön att återhämta sig och
för att åtgärderna ska nå full effekt.

Bild 9. Utredningsområdet markerat med röd cirkel. Delavrinningsområde som
utredningsområdet ligger inom markerat med ljusblått. Enköpingsån markerad med
röd pil. Utdrag från dagvattenutredning.

Den kemiska statusen är klassificerad till uppnår ej god kemisk status
vilket är baserat på att halter av några av de prioriterade ämnena
överstiger gränsvärdena. Dessa ämnen är, utöver de överallt
överskridande ämnena kvicksilver och PBDE, även antracen, PFOS,
benso(a)pyren och TBT. God kemisk ytvattenstatus ska enligt
kvalitetskraven uppnås men med mindre stränga krav för kvicksilver
och PBDE samt tidsfrist till 2027 de övriga prioriterade ämnena som
idag överskrider gränsvärdena.

Befintlig bebyggelse
Bostäder

Planområdet innehåller i dagsläget inga bostäder. I anslutningen till
planområdet återfinns dock bostäder inom delar av stadskärnan.
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Arbetsplatser, övrig
bebyggelse

Planområdet med befintlig galleria innehåller ett fåtal kvarvarande
lokaler för detaljhandel. I anslutning till planområdet återfinns en
variation av centrumverksamheter i form av arbetsplatser. Större
samlade handels- och kontorslokaler finns dock inte inom centrala
Enköping.

Offentlig och kommersiell
service

I anslutning till planområdet återfinns såväl kommersiella stråk med
detaljhandel och kultur- och nöjesutbud, exempelvis längs
Torggatan, Kyrkogatan, Kungsgatan och i viss mån längs Källgatan.
Sydväst om planområdet, längs Ågatan och invid Enköpingsån,
ligger kulturhuset Joar blå med bibliotek och biografer.

Friytor
Lek och rekreation

Inga friytor för lek och rekreation finns inom planområdet.
Viss del av befintligt torg utgör dock vistelseytor. Lek- och
rekreationsytor finns dock i anslutning till stadskärnan.

Naturmiljö

Ingen naturmiljö finns inom planområdet. Sydväst om planområdet
återfinns Enköpingsån som erbjuder ett vistelsestråk med uppväxta
naturmiljöer längs med Enköpingsån.

Gator och trafik
Gatunät, gång, cykel- och
mopedtrafik

Planområdet omgärdas av de centralt belägna gatorna Kungsgatan
(Stora Torget), Torggatan, Källgatan samt Eriksgatan med tillhörande
befintliga gångbanor i form av trottoarer. Delar av Kungsgatan
respektive Torggatan utför idag gång- och cykelgator längs
planområdet.
Ingen av de intilliggande gatorna utgör särskilda cykelvägar, men
kopplar effektivt till de huvudcykelnät som omgärdar stadskärnan.
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Bild 10. Planområdet (röd ring) i relation till det omkringliggande cykelnätet. Utdrag
från kommunens gång- och cykelplan.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafik (buss) finns idag invid planområdet/vid Stora
torget/planområdet genom ett flertal busslinjer.

Parkering, utfarter,
varumottagning

Planområdet saknar idag såväl markförlagd parkering respektive
parkering i befintligt källarplan. In- och utfarter för varumottagning
sker genom access vid Eriksgatan till befintligt källarplan.
Kommunal parkering för cykel finns idag vid Stora Torget. Enligt
kommunen råder dock brist på cykelparkering inom stadskärnan.
Ett flertal kommunala parkeringsytor för bil finns i planområdets
närhet, varav 3 st återfinns inom stadskärnan. Vid Stora Torget finns
ett visst antal parkeringsplatser, varav några utgör parkering för
rörelsehindrade.

Störningar
Trafik- och
verksamhetsbuller

I framtagen bullerutredning (Tyréns 2021) framgår att nuvarande
bullersituation endast utgörs av nuvarande vägtrafik. Nuvarande
bullersituation bedöms inte överskrida tillämpliga riktvärden för
befintlig byggnad och dess markanvändning. Inga andra betydande
bullerkällor (verksamhetsbuller) har identifierats som bedöms
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inverka på planområdet. Framtida beräknad bullersituation framgår i
konsekvensavsnittet, se sida 50ff.
Utredningens angivna förutsättningar och konsekvenser framgår dels i
planbeskrivningens konsekvensavsnitt nedan, sida 50ff, dels i sin helhet i
den framtagna bullerutredningen.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Fastigheten är idag ansluten till kommunalt vatten och avlopp.

Dagvatten

Nuvarande byggnad inom planområdet saknar dagvattenhantering
med fördröjnings- och reningskapacitet. Avrinnande vattenflöden
från befintliga takytor inom kvartersmark avrinner direkt till
kommunalt ledningssystem vidare till recipienten.

El

Fastigheten är idag ansluten till elnätet.

Avfall

Avfallshantering från fastigheten sker idag genom sophämtning från
markplan, via integrerade soprum inne i byggnaden.
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PLANFÖRSLAGET
Bebyggelseförslaget
Ett levande och
inbjudande stadskvarter i
centrala Enköping

Planförslaget syftar till att bidra till en än mer attraktiv stadskärna
som stärker stadskärnans funktion sett till innehåll och som naturlig
mötesplats, under såväl dag- som kvällstid. Planförslaget medger ett
flexibelt innehåll med olika typer av verksamheter, vilket därmed
också skapar förutsättningar som fungerar över tid.

Bild 11. Vy (konceptbild) över planförslaget och dess närvaro vid Stora Torget, dess
uppbrutna volymverkan och fasadindelning, sett från nordväst (Stora Torget). Bilden
redogör för planförslagets inverkan på stadsbilden. Utdrag från gestaltningsprogram.

I framtaget gestaltningsprogram med tillhörande konceptförslag
(Kjellander Sjöberg Arkitekter, 2021), vilket planförslaget utgår ifrån,
anges följande stadsmässiga kvaliteter kunna tillföras:
•
•
•
•

Möjliggöra för attraktiva kontors-, handels- och
bostadsmiljöer i centrala Enköping,
Genom sina funktioner och innehåll stärka kundunderlag
och folkliv i centrum med ett breddat utbud,
Stadsbyggnadsmässigt och visuellt tydliggöra ett av
Enköpings mest centrala lägen i fonden av Stora torget,
Stötta och förtydliga omgivande gaturum och stråk, med
fasader som skapar rumsliga samband och kopplingar,

Planbeskrivning för Centrum 18:1 PAUS

•
•

21 (62)

Bidra till attraktiva och trygga stadsrum mot omgivande
platser, stråk och gator,
Beakta och berika stadens nuvarande karaktär och befintliga
struktur.

Bild 12. Situationsplan (konceptbild) som redogör för planförslaget och dess principer
kring flöden inom och genom kvarteret. Centralt placerat illustreras gång- och
handelsstråket inne i kvarteret mellan Stora Torget och Kammartorget. Därtill illustreras
sekundära entréfunktioner som primärt vetter mot Torggatan (längst upp i bild) men
också mot Källgatan (längst ner i bild). Utdrag från gestaltningsprogram.

Huvudändamål
Handel och publika
verksamheter

Planförslaget avser inrymma handels- och andra publika ändamål de
nedre våningsplanen ovan mark, detta för att bidra till en, såväl reell
som upplevd, tillgänglighet i relation till omkringliggande och
utpekade handelsstråk. Den primära huvudentrén avses ske från
Kungsgatan/Stora Torget samt med sammanlänkande och
sekundära entréfunktioner runt om i kvarteret. Planförslaget
möjliggör också för viss publik takyta, i anslutning till en möjlig
restaurang (se bild 14 nedan).
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Bild 13. Situationsplan (konceptbild) och dess redovisning av möjlig planlösning på
entrévåningen (våning 0). Röd figur markerar det centralt placerade handelsstråket inne
i kvarteret (se röd figur) mellan de bägge torgytorna. Utdrag från gestaltningsprogram.

Bild 14. Situationsplan (konceptbild) som redovisar möjlig restaurang på våning 2 med
tillhörande takterrass (se röd figur). Utdrag från gestaltningsprogram.

Förslagets handelsverksamheter bedöms bidra till att fler människor
uppehåller sig i stadskärnan och nyttjar såväl det nya som befintliga
handelsutbudet, i överensstämmelse med kommunens framtagna
BID-arbete (se ovan, sida 10f).
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Handels- och publika verksamheter, såsom del av markan-vändningen
centrum, säkerställs på plankarta (C).
Kontor

I anslutning till handels- och de publika verksamheterna möjliggörs
för kontorsändamål i varierande storlek.

Bild 15. Planritning (konceptbild) över ett våningsplan med kontor (våning 4). Även
kontorsplanen ges möjlighet att ianspråkta takplan som vistelseytor. Utdrag från
gestaltningsprogram.

Kontorsändamålet möjliggör en önskvärd markanvändning inne i
stadskärnan, primärt kopplat till större sammanhållna kontorsytor
och stödjande av handeln i centrum, i överens-stämmelse med
kommunens framtagna BID-arbete (se ovan, sida 10f). Likaså bidrar
kontorsändamålet till både reell och upplevd trygghet genom att
levandegöra kvarteret under fler av dygnets timmar.
Kontorsändamålet säkerställs på plankartan (K).
Bostäder

I planförslagets övre våningsplan möjliggörs också för
bostadsändamål. Bostadsinnehållet bidrar till ett önskvärt tillskott av
bostäder i centrum som möjliggör mer liv och rörelse i stadskärnan
och som understödjer andra centrumverksamheter. I likhet med det
planerade kontorsytorna, bidrar också bostadsändamålet till både
reell och upplevd trygghet för människor som rör vid kvarteret.
Bostadsändamålet säkerställs på plankartan (B), med undantag för
entrévåning (våning 0) respektive våning 1 som endast får inrymma
handels- och kontorsändamål.
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Bild 16. Planritning (konceptbild) över ett av de mellersta våningsplanen med bostäder
(typplan för våningsplan 6). Också de lägre bostadsplanen ges möjlighet att ianspråkta
takplan som vistelseytor. Utdrag från gestaltningsprogram.

Bild 17. Sektion (konceptbild), sett från nordväst/Stora Torget som principiellt redogör
för den varierande markanvändningen inom kvarteret. I de nedre våningsplanen
återfinns handels- och publika verksamheter, i de övre våningsplanen återfinns kontor
och bostäder. Utdrag från gestaltningsprogram.
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Bild 18. Sektion (konceptbild), sett från sydväst/Källgatan som principiellt redogör för
den varierande markanvändningen inom kvarteret. I de nedre våningsplanen återfinns
handels- och publika verksamheter, i de övre våningsplanen återfinns kontor och
bostäder. Utdrag från gestaltningsprogram.

Parkering

Planförslaget möjliggör också explicit för parkeringsändamål. Utöver
att det primära parkeringsbehovet ska tillgodoses gentemot
planförslagets övriga markanvändningar (C, K, B), möjliggör
markanvändningen för parkering därtill för en kommande
fastighetsbildning (3D-fastighetsbildning) i källarplanen.
Parkeringsändamålet utgör en markeffektiv markanvändning i
händelse av att övriga markanvändningar och dess framtida
parkeringsbehov bedöms vara lägre än dagens bedömda behov.
Sådant parkeringsändamål ges då en egen driftsförvaltning som
därigenom inte behöver inkluderas i planområdets övriga
markanvändning.
All bilparkering ska i huvudsak ske under mark, beräknat från den
överst belägna marknivå som utgör allmän plats (GATA) längs Stora
Torget/Kungsgatan. Marknivån inom denna allmänna platsmark
varierar idag, vilket framgår av framtagna sektioner, se ovan bild 1718.
Det explicita parkeringsändamålet under mark säkerställs på
plankartan (P).
Parkeringsbehovet i relation till föreliggande planförslag beskrivs i
detalj nedan, se sida 46ff samt i framtaget trafik-PM.

Skyddsrum

I nuvarande källarplan under befintlig byggnad finns befintliga
utrymmen som i händelse av kris eller krigshandling kan ställas om
till fungerande skyddsrum.
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I framtaget PM skyddsrum (Looström, 2021) anges att planförslaget
och dess genomförande medför krav på såväl tillståndsplikt för
tillfällig begränsning av nuvarande skyddsrumsfunktion, i samband
med rivning av befintlig byggnad, respektive nyinrättandet av
skyddsrumsfunktionen i enlighet med tillämpliga föreskrifter enligt
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB, handbok SR
15). Föreskrifterna berör kravställan på exempelvis personkapacitet,
in- och utrymningsvägar och konstruktions krav.
Säkerställandet av skyddsrumsfunktionen kommer hanteras fortsatt i
kommande projekteringsskeden.
Koncept och gestaltning

Det framtagna gestaltningsprogrammet, tillhörande
planhandlingarna (plankarta och föreliggande planbeskrivning)
utgår från en utförd platsanalys som beaktat planområdets och
omgivningens organisering och inbördes relation och dess bärande
karaktärsdrag och kulturhistoriska värden.
Beaktanden gentemot kulturhistoriska värden utgår från vad som
identifierats enligt framtagen kulturmiljöutredning.
Några av de bärande konceptidéerna är följande:
- Förtydligar och synliggör stadskärnans läge i stadsbilden och
markerar Stora Torget som viktig offentlig plats,
- Balanserar behovet av ett samtida tillägg i stadskärnan med
en lyhörd tolkning till befintliga och värdefulla karaktärsdrag,
- Möjliggör en attraktiv plats för hela staden. En inbjudande
nod och målpunkt. ”En plats för alla”,
- En levande och kvalitativ mötesplats i staden med varierat
innehåll under både dag- och kvällstid och med planjuridisk
flexibilitet som beaktar framtida behov.
- Stärker redan existerande och uppskattade flöden och stråk i
stadskärnan och dess närområden.
Utifrån den utförda platsanalysen och de ovan nämnda
konceptidéerna finns följande fem bärande gestaltnings-principer:
1.
2.
3.
4.
5.

En indelad volym och en höjdsättning som trappar,
Ett aktivt taklandskap,
En öppen och artikulerad bottenvåning,
Fasader med lugn, jämn fönstersättning,
Beständiga fasadmaterial som är varierade inom en
sammanhållen material- och färgpalett.

Konceptidéerna samt de bärande gestaltningsprinciperna redogörs för i
sin helhet i gestaltningsprogrammet.
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Kvarterets volymuppdelning
Planförslaget och dess volymhantering och indelning beaktar
rådande fasadlängder i stadskärnan som spänner mellan 5–42 meter,
vilket också identifierats i framtagen centrumstudie (se ovan, sida
5ff). Likt den omkringliggande bebyggelsen orienterar sig
planförslaget och dess kvartersstruktur med placering i
fastighetsgräns mot allmän plats och nedbrutet i ett flertal
byggnadsvolymer.
Förslaget delas in i tolv delvolymer med fasadlängder om ca 16-18m
långa. Mot Stora Torget delas den övergripande volymen in i tre
olika byggnadsdelar, varav mittdelen markerar huvudentrén till
byggnaden. Motsvarande indelning råder längs Eriksgatan. Mot
Torggatan och Källgatan delas den övergripande volymen in i fyra
byggnadsdelar.

Bild 19. Redovisning av planförslagets (röd streckning) och dess fasadlängder i relation
till omkringliggande fasadlängder. Utdrag från gestaltningsprogram.

Höjder och skala
Planförslaget möjliggör en varierad våningsskala om mellan 2-10
våningsplan inom kvarteret, vilket således beaktar den befintliga
skalan i omkringliggande bebyggelse runt Stora Torget, som varierar
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mellan 2-4 våningsplan, respektive invid Kammakar-torget, som
varierar mellan 6-8 våningsplan.
Föreliggande konceptförslag enligt denna planbeskrivning redovisar
en sammanlagd bruttoarea (BTA) ovan mark om ca 20 000 kvm.
Centralt placerat inom kvarteret möjliggörs för något högre
delvolymer, i enlighet med gällande riktlinjer enligt framtagen
centrumstudie (se ovan, sida 5ff). Denna centrala placering bidrar
också till att minimera delvolymernas omgivningspåverkan, upplevd
från gatunivå och minimering av skuggningspåverkan på
angränsande bebyggelse och det intilliggande Kammakartorget.

Bild 20. Våningsdiagram (konceptbild)
som principiellt visar hur de 12
delvolymerna anpassats i höjdled för
att möta omkring-liggande
bebyggelse och dess skala. Utdrag från
gestaltningsprogram.

Bild 21. Redovisning av planförslagets föreslagna våningsantal i relation till
våningsantal i omkringliggande bebyggelse (konceptbild). Utdrag från
gestaltningsprogram.
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Byggandens huvudsakliga placering i fastighetsgräns säkerställs på
plankarta inom hela planområdet (p1).
Den föreslagna volymindelningen samt skalan med tillhörande
föreslagna höjder säkerställs på plankartan genom egenskaps-gränser,
motsvarande de 12 olika delvolymerna. Inom respektive
egenskapsområde föreskrivs högsta tillåtna höjd (+XX,XX, uttryckt som
nockhöjd ovan grundkartans angivna nollplan, RH2000).

Bild 22. Vy (konceptbild), sett från Torggatan/Gustav Adolf plan (nordväst) som redogör
för planförslagets omgivningspåverkan från gatunivå. Bilden redogör för planförslagets
inverkan på stadsbilden och dess markerande av Stora Torget utifrån en ”mellanskala”,
en betraktelseskala inom stadskärnan. Den streckade volymen, avseende Statt-tomten,
utgör en möjlig framtida exploatering utifrån kommunens 3D-modell och preliminära
behovsbedömning. Utdrag från gestaltningsprogram.
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Bild 23. Vy (konceptbild), sett från Eriksgatan (sydväst) som redogör för planförslagets
omgivningspåverkan från gatunivå. Bilden redogör för planförslagets inverkan på
stadsbilden i en ”mellanskala”. Utdrag från gestaltningsprogram.

Bild 24. Vy (konceptbild), sett från Källgatan (sydöst) som redogör för planförslagets
omgivningspåverkan från gatunivå. Bilden redogör för planförslagets inverkan på
stadsbilden. Utdrag från gestaltningsprogram.

Bild 25. Vy (konceptbild), sett från Eriksgatan (nordöst) som redogör för planförslagets
omgivningspåverkan från gatunivå. Bilden redogör också för planförslagets inverkan
på stadsbilden. Utdrag från gestaltningsprogram
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Bild 26. Vy (konceptbild), sett från korsningsläget Rådhusgatan/Kyrkogatan (nordväst)
som redogör för planförslagets omgivningspåverkan från gatunivå. Bilden redogör
också för planförslagets inverkan på stadsbilden. Utdrag från gestaltningsprogram.

Bild 27. Vy (konceptbild), sett från korsningsläget Rådhusgatan/Kyrkogatan (nordväst),
närmare Rådhusgatan och dess äldre bebyggelse. Utdrag från gestaltningsprogram.
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Bild 28. Vy (konceptbild), sett från korsningsläget Kungsgatan/Ågatan (sydväst) som
redogör för planförslagets omgivningspåverkan från gatunivå. Bilden redogör också för
planförslagets inverkan på stadsbilden. Utdrag från gestaltningsprogram.

Bild 29. Vy (konceptbild), sett från korsningsläget Kungsgatan/Sandgatan (sydväst)
närmare Stora Torget. Utdrag från gestaltningsprogram.

Bild 30. Längdsektion genom Enköpings stadskärna. Sektionen redogör för
planförslaget och att dess högsta delvolymer fortsatt underordnar sig Vårfrukyrkan, en
byggnad som utmärker sig i stadssiluetten genom sitt höglänta läge och historiska
betydelse. Den streckade volymen, angiven som Statt-tomten, utgör en möjlig framtida
exploatering utifrån kommunens 3D-modell och preliminära behovsbedömning. Utdrag
från gestaltningsprogram.
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Bild 31. Vy (fotomontage), sett från Bredsandsvägen (sydöst) som redogör för
planförslaget (inom röd cirkel). och dess inverkan på stadssiluetten i en perifer
betraktelseskala. Utdrag från gestaltningsprogram.

Bild 32. Vy (fotomontage), sett från Hummelstavägen (väst) som redogör för
planförslaget (inom röd cirkel). och dess inverkan på stadssiluetten i en perifer
betraktelseskala. Utdrag från gestaltningsprogram.
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Bild 33. Vy (konceptbild), sett från invid Riksväg 55 (sydväst) som redogör för
planförslaget (inom röd cirkel). och dess inverkan på stadssiluetten i en perifer
betraktelseskala. Utdrag från gestaltningsprogram.

Flexibel volymuppdelning
Alternativ volymuppdelning skulle kunna föranledas av annan
fördelning mellan kontors- och bostadsändamål. Principen utgår
ifrån att viss andel kontorsytor utgår till förmån för ökad andel
bostäder, vilket kan medföra att vissa delvolymer sänks till följd av till
exempel dagsljuskrav för bostäderna.
Nedan illustrerade alternativ volymuppdelning (bild 36-37) redogör
för en sammanlagd bruttoarea (BTA) ovan mark om ca 18 500 kvm.

Bild 34 och 35. Axonometriska vyer (konceptbilder) över planförslagets
(konceptförslaget) och dess 12 st delvolymer, sett från väster (längst upp) respektive
öster (längst ned). I bilden till vänster framgår också principen med mindre
byggnadsverk på enskilda tak. Utdrag från gestaltningsprogram.
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Bild 36 och 37. Motsvarande axonometriska vyer (exempelbilder) över planförslagets och
dess 12 st delvolymer, utifrån en alternativ volymuppdelning som föranleds av annan
fördelning mellan kontors- och bostadsändamål. De rosa volymerna avser volymer som
kan behöva utgå för att möjliggöra bostäder med erforderliga ljusförhållanden. Utdrag
från gestaltningsprogram.

En alternativ volymuppdelning enligt ovan (bild 36-37) bedöms dock
fortsatt säkerställa planförslagets bärande kvaliteter, såsom en
medveten variation av delvolymerna, fasadgestaltning med
markerad sockelvåning och högsta tillåtna nockhöjd. En alternativ
volymuppdelning bedöms således fortsatt vara i överensstämmelse
med bärande kulturhistoriska karaktärsdrag enligt framtagen
kulturmiljöutredning respektive med framtagen centrumstudie.
Alternativ volymuppdelning enligt nedan utgör ej projektets primära
förslag.
Fasadutformning
Planförslagets fasadutformning utgår från bärande karaktärsdrag
som identifierats i närområdet och utifrån gestaltningsprogrammets bärande gestaltningsprinciper (se ovan, sida 29).
Planförslagets utformas med en fasadvariation gällande såväl
materialuttryck och bearbetningsgrad, såväl materiell som visuellt
upplevd, men inom ramen för en harmoniskt avvägd och samordnad
material- och kulörpalett.
Sockelvåningen avses utföras i trä, vilket ger ett lättare och ljusare
uttryck, vilket förstärks av entrévåningens stora fönsterpartier. Längs
vissa fasaddelar kan motsvarande transparens längs
entrévåningen/upplevda sockelpartiet uppnås genom andra
material som exempelvis glasbetong, perforerad metall eller dylika
material med utsmyckande karaktär. Partier som primärt identifierats
för detta är delar längs Källgatan och Eriksgatan, som bedöms utgöra
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fasadpartier som i lägre grad visuell och publik koppling alternativt
ges in- och utfartsfunktioner.
Entrévåningens materialverkan säkerställs på plankartan (f1).
Stora Torget är och förblir fortsatt Enköpings mest centrala
mötesplats. Givet detta avses planförslaget och dess fasader som
vetter mot Kungsgatan/Stora Torget fortsatt utgöra den primära och
gestaltningsmässigt tydligaste entréfunktionen in i kvarteret.
Planförslaget möjliggör också för att denna primära entréfunktion
ges en särskiljande gestaltning, exempelvis en utkragande arkad
med vistelsevärden och förhöjd entréfasad.
Vidare utformas planförslaget för att ordna andra sekundära
entréfunktioner till kvarteret, exempelvis längs det särskilt utpekade
handelsstråket Torggatan och mot det angränsande
Kammakartorget. Entréerna mot de bägge angränsande torgytorna
stödjer också den gestaltningsmässiga idéen om ett centralt
handelsstråk inne i kvarteret (se ovan, bild 12-13 respektive nedan,
bild 38-39).
Entrélägena säkerställs på plankartan. både som generell- respektive
särskild utformningsbestämmelse (f2).
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Bild 38-39. Redovisning (konceptbilder) av den framskjutna arkaden, sett från Stora
Torget (nordväst) respektive Torggatan (norr). Bilderna tydliggör planförslagets och dess
fasadgestaltning med en medveten variation i olika skalor; såväl mellan den markerade
sockelvåningen och övre våningsplan samt dess variation kopplat till materialens
skiftande nyanser, djupverkan och bearbetningsgrad. Utdrag från gestaltningsprogram.

Bild 40. Fasadelevation (konceptbild), sett från Kungsgatan/Stora Torget (nordväst).
Bilden redogör primärt för delvolymerna och dess olika djupledsverkan samt fasadens
indelning i urskiljbara fasaduttryck och med en sockelvåning som utförs med en egen
materialitet. Likaså tydliggörs koppling mellan allmän plats och planförslagets
inkluderande entrévåning. Röd figur markerar delvolymer som direkt angränsar till
allmän plats (Kungsgatan/Stora Torget). Utdrag från gestaltningsprogram.

De övre våningsplanens och dess fasaderna ska i huvudsak utföras i
tegelmaterial i ett antal olika nyanser, fasaddjup samt val av
tegelförband, vilket medför särskiljande fasaduttryck. Sådana
särskiljande fasaduttryck ska kunna visuellt utskiljas inom respektive
delvolym/egenskapsområde. Teglet bidrar till materiell solidhet i
fasaderna längs de övre våningsplanen och avses utformas med
stora generösa fönsterpartier längs ett lugnt och jämnt
fönsterschema. Vissa mindre fasadelement kan dock utföras med
andra fasadmaterial, vilka i så fall ska harmonisera med
tegelmaterialet.
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De särskiljande fasaduttrycken och tegel som huvudsakligt
fasadmaterial säkerställs på plankartan.
Tydligt utkragande balkonger, som direkt angränsar mot allmän
plats, undviks för att bevara en tydlig gestaltning av gaturummet
och för att undvika en visuell konflikt mellan det allmänna och
privatiserande. På vissa av de högre delvolymerna i kvarterets inre
delar möjliggörs dock för utkragande balkonger, vilket föreslås enligt
planförslaget.
Undvikandet av vissa utkragande balkonger mot allmän plats
säkerställs på plankartan.

Bild 41. Fasadelevation (konceptbild), sett från Källgatan (sydväst). Utöver vad som
anges ovan (jmf bildtext till bild 38-40), så framträder här särskilt planförslagets
souterrängläge mellan den övre marknivån vid Kungsgatan/Stora Torget och den lägre
marknivån vid Eriksgatan. Längst ner till höger i bild tydliggörs principen med
möjligheten till mellanplan, s.k. entresolplan, för att möjliggöra såväl den nedre
varumottagning och övre biytor kopplat till handelsverksamheterna. Röd figur markerar
delvolymer som direkt angränsar till Källgatan. Utdrag från gestaltningsprogram.
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Bild 42. Fasadelevation (konceptbild), sett från Eriksgatan (sydöst). Här framträder
planförslagets varumottagning (till vänster i bild), in- och utfart för parkeringsgarage
(mitten i bild) samt den sekundära entréfunktionen som vetter mot Kammakartorget.
Röd figur markerar delvolymer som direkt angränsar till Eriksgatan. Utdrag från
gestaltningsprogram.

Bild 43. Fasadelevation (konceptbild), sett från Torggatan (nordöst). Här framträder här
de öppna och transparenta glaspartierna/entréfunktioner mot handelsstråket
Torggatan. Röd figur markerar delvolymer som direkt angränsar till Torggatan. Utdrag
från gestaltningsprogram.

Bild 44. Materialpalett (konceptbild) med huvudsakliga fasadmaterial, dess olika typer
av bearbetning och fasaduttryck, exempelvis tegelförband. Utdrag från
gestaltningsprogram.

Bild 45. Materialpalett (referensbild) med huvudsakliga fasadmaterial, dess olika typer
av bearbetning och fasaduttryck. Utdrag från gestaltningsprogram.
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Takutformning
För att möjliggöra ett än mer varierat och uppbrutet taklandskap,
samt för att understödja de beträdbara takytorna och dess
vistelsevärden, möjliggör planförslaget för kompletterande
byggnadsdelar, i huvudsak på de tak som inte har en
dagvattenstödjande funktion (se ovan, bild 34–35 samt nedan, bild
46–47).
Exempel på sådana byggnadsdelar bedöms utgöra taktäckta
takterrasser, orangerier, växthus, restaurang och pergola och som
kan nyttjas av såväl boende, anställda och besökare, beroende på var
de uppförs. Även anläggningar med teknisk funktion såsom
hisstoppar ingår i sådana byggnadsverk.
Av särskild vikt är att dessa kompletterande byggnadsdelar ges en
underordnad, om än till helheten stödjande, gestaltning och
omgivningspåverkan. Byggnadsdelarna, exklusive tekniska
anläggningar, ska således och oberoende av typ utföras med
antingen genomsiktlig alternativt transparent fasad- och
materialverkan.
Möjligheten till sådana kompletterande byggnadsdelar säkerställs på
plankarta med såväl generell- som särskilda utformnings-bestämmelser
(f3, f4, f5).

Bild 46. Planritning för takplanet (konceptbild) som redogör för ett aktiverat
taklandskap med olika typer av vistelseformer. Utdrag från gestaltningsprogram.
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Bild 47. Referensbild på hur tak-byggnaderna och dess föreskrivna transparenta
fasadverkan kan te sig. Utdrag från gestaltnings-program.

Friytor
Lek och rekreation

Planförslaget och dess möjliggörande av ett levande taklandskap
bidrar i sig till stora rekreationsvärden, såväl för boende, anställda
och besökare inom de olika takytorna. De dagvattenstödjande
funktionerna (gröna tak och annan synlig dagvattenhantering)
bidrar till rekreationsvärden.

Barnperspektiv
Med avsikt att skapa trygga och säkra miljöer för barn och ungdomar
har under planprocessen beaktats deras intressen utifrån principer
att:
• Alla barn har samma rättigheter och lika värde,
• Alla barn har rätt till liv och utveckling,
• Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den
respekterad.
Rörelsefrihet och
tillgänglighet

Rörelsefrihet och tillgänglighet avses säkerställa enligt
konceptförslag med en öppet och tillgänglig bottenvåning som med
ett internt stråk förbinder Stora torget och Kammakartorget och
samtidigt bjuder på vistelse och i en viss mån även lek. På det sättet
skapas större sammankopplade bilfriaytor såväl inomhus som
utomhus.

Säkerhet och trygg miljö

Tillgänglig inomhusmiljö i Paushusets bottenvåning som en del av
stråket mellan Stora torget och Kammakartorget har för avsikt att

Planbeskrivning för Centrum 18:1 PAUS

42 (62)

aktivera Paushusets bottenvåning under kalla månader och göra den
till en attraktiv mötesplats för Enköpingsbor. Närvaro av andra
människor i lokalerna runt omkring samt överskådlig inomhusmiljö
gör det till en trygg miljö.
Samma gäller även levande taklandskap som även det bidrar till
Paushusets attraktivitet genom nya överskådliga och kontrollerade
uteplatser avsedda för både boende, anställda och besökare.
Kontrollerad tillgänglighet gör de ytorna trygga och säkra för barn
och ungdomar att träffas, leka och umgås.

Gator och trafik
Gatunät, gång- och
cykeltrafik

Planförslaget bidrar till att stärka gång- och cykeltrafiken såväl invid
planområdet som inom stadskärnan i stort.
Gångtrafiken stärks genom planförslagets öppna entrévåning,
primärt längs med de huvudsakliga gångstråken (Kungsgatan och
Torggatan). Planförslaget bidrar också till att stärka den interna
kopplingen mellan Stora Torget och det i öster belägna
Kammakartoret, genom den invändiga passage som finns tillgänglig
för gångtrafik under verksamheternas öppettider.
Cykeltrafiken i sin tur stärks genom det tillskott av cykelparkering
som både avser det interna behovet i och med planförslaget samt till
det behov som särskilt beräknats avseende besöksparkering.
Planförslaget bidrar också till att på sikt ge incitament till kommunen
att anlägga ytterligare cykelparkering vid Stora Torget.

Kollektivtrafik

Under 2020 antogs ett nytt förslag till linjenät för kollektivtrafiken i
Enköpings kommun, vilket för centrala Enköping och huvudstråket
Källgatan innebär fler bussturer och tydligare stadstrafik i centrala
Enköping. Planförslaget och ambition till framtida resesätt är i
överensstämmelse med det nya linjenätet med tätare trafik mellan
målpunkterna Enköpings station, Gustav Adolfs plan, Stora Torget
(invid planområdet) och det framväxande stadsutvecklingsområdet
Kryddgården.

Biltrafik

I framtagen trafik-PM (Tyréns 2021) bedöms den sammanvägda
trafikalstringen, beräknat utifrån olika beräkningsverktyg, resultera i
ca 1700 årsmedeldygnstrafik (ÅDT) vid prognosåret 2040. Denna
konservativa beräkning utgår dock ifrån att bilresandet år 2040 ter
sig på samma sätt som innan 2021.
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En rad olika cykel- och kollektivtrafikfrämjande åtgärder har likväl
redan initierats av kommunen. Andra motsvarande åtgärder
kommer framgent att etableras, vilket på sikt bedöms påverka
resvanorna i stadskärnan. Utifrån en åtminstone delvis upplevd
måluppfyllelse enligt kommunens trafikstrategi, bedöms en mer
realistisk trafikalstring till följd av planförslaget vara ca 1300 ÅDT.
Parkering för bil och cykel ska anläggas enligt kommunens
parkeringsnorm (p-norm). Trots att den är under framtagande och
planeras att fastställas under hösten 2021 utgör den relevant
vägledning för planering av parkering inom planområdet.
Totalt möjliggör detaljplanen ca 20 000 kvm BTA ovan mark
(exklusive garage i källarplan) varav cirka 40% ska utgöras av handel
och restauranger, cirka 20% av kontorslokaler och cirka 40% av
bostäder.
I framtaget trafik-PM (Tyréns 2021) redogörs för att planområdet
kommer att tillhöra zon 1 enligt kommunens parkeringsnorm. När
parkeringstal för cykel och bil som föreslås för Zon 1 per 1 000 kvm
BTA för bostäder, handel och kontor tillämpas uppstår behov av
sammanlagt cirka 250-280 cykelplatser och cirka 160 p-platser för
bilar. Uppdelningen skulle enligt planförslaget vara att ca 30
parkeringsplatser behövs för bostadsändamål, ca 60 p-platser för
kontorsändamål och ca 75 p-platser för handel- och
restaurangverksamhet.
Flexibelt gestaltningskoncept möjliggör även en alternativ
volymuppdelning uppdelning mellan ovannämnda ändamål inom
samma volym, exempelvis lägre andel kontor respektive högre andel
bostäder, vilket innebär att parkeringsbehovet kan variera (upp till
10 % lägre än vad som anges ovan).
I beräkningen av parkeringsbehov har all parkering inkluderats, såväl
det interna behovet som besöksbaserade behovet. I enlighet med
kommunens kommande parkeringsnorm och vissa
jämförelsenormer (där detta bedömts tillämpligt) beaktar det
bedömda parkeringsbehovet följande:
-

ändmålsspecifika nyckeltal för bostäder, kontor och olika
handel och dess olika underkategorier,
viss parkeringsreduktion kopplat till olika mobilitetsåtgärder,
viss parkeringsreduktion för besöksparkering, kopplat till
samnyttjande av parkeringsplatser.
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Med hänsyn till begränsat utrymme i källarplan samt kommunens
strävan efter minskad fordonstrafik i centrum enligt antagen
trafikstrategi avses befogat att tillämpa samnyttjande av
parkeringsplatser. Med samnyttjat besöksparkering minskar det
slutgiltiga bilparkeringsbehovet för bostäder och verksamheter från
160 till 145 p-platser för bil vilket motsvarar planförslagets möjliga
parkeringskapacitet.
Tillämpning av mobilitetsåtgärder skulle ge byggherren reducerade
parkeringstal utifrån kriterier som anges i förslag till P-norm.
Mobilitetsåtgärder skulle minska parkeringsbehov upp till 50%.
Detta innebär att vid både samnyttjande och tillämpning av
mobilitetsåtgärder skulle parkeringsbehov kunna tillgodoses i en
enda källarvåning. Reducering av parkeringstal till förmån av cykel,
kollektivtrafik och andra mobilitetsåtgärder (bilpool och cykelpool) i
centrala delen av Enköping som p-norm möjliggör och som avses
tillämpa i det här projektet syftar till att minska trafik till och från
planområdet, främja hållbart resande och därmed uppnå
trafikstrategins mål.
Parkeringsplatser för lokalerna samt mobilitetsåtgärder som avses
rimliga och genomförbara måste därmed säkerställas i samband
med bygglovsprocessen. Genom att koppla genomförandet till pnormen skapas incitament för byggherren att titta på ptalsreducerande åtgärder som främjar hållbart resande och tar steg i
den av kommunen utpekade trafikstrategiska riktningen.
Alla cykel- och bilparkeringsplatser avses inrymmas i kvarterets
källarplan med möjlighet upp till 280 cykelplatser och 145 bilplatser.
Angöring till cykel- och bilparkering avses ske från Eriksgatan.
Antalet cykel- och p-platser för bil motsvarar det beräknande
parkeringsbehovet enligt framtaget trafik-PM.
Utöver möjligheten till parkering inom planområdet, bedöms det
även finnas ytterligare parkeringsmöjligheter för besöksändamål
inom andra delar av centrala Enköping, i anslutning till planområdet.
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Bild 48. Planritning (konceptbild) som redogör för det övre planerade
källargarageplanetett. Bilden redovisar in- och utfarten från Eriksgatan,
varumottagningen i korsningen Eriksgatan/Källgatan och principerna av
fordonsrörelserna. Utdrag från gestaltningsprogram.

I framtaget Trafik-PM redogörs för bland annat parkerings-behovet för
olika markanvändningar, reduktionsmöjligheter och typer av
mobilitetsåtgärder i sin helhet.
Utfarter, varumottagning

Varumottagning kommer ske i planområdets södra del, vid
korsningen Källgatan-Eriksgatan, motsvarande dagens situation.
Varumottagningens placering säkerställs på plankarta genom
föreskrivet in- och utfartsförbud.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Planområdet kommer fortsatt vara anslutet till kommunalt vatten
och avlopp. Anslutningspunkter för dessa ledningssystem finns i
direkt anslutning till planområdet.

Dagvatten

Planförslagets dagvattenhantering avses utföras genom anläggande
av så kallade gröna tak, exempelvis sedum eller dylikt, på 5 av de 12
olika delvolymernas tak. Den föreslagna dagvattenhanteringen ger
möjlighet att fördröja och rena viss del av berört dagvatten.
Takmaterial som riskerar att medverka negativt på recipienten och
möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormer får ej användas.
Därutöver ger planförslaget ytterligare möjlighet till synlig
dagvatten-hantering i de publika takdelar och dess planerade
växthus/orangerier och takterrasser.
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Principerna för dagvattenhantering (fördröjning och rening) på vissa
av takytorna, i syfte att uppnå viss fördröjning och rening av
dagvattenflöden, ska i huvudsak genomföras.
Erforderlig dagvattenhantering (fördröjning och rening) på enskilda
takytor säkerställs på plankartan.
Planförslaget och dess förslag till möjlig dagvattenhantering
(fördröjnings- och reningskapacitet) redogörs för under
konsekvensavsnittet, se nedan, sida 50ff.
Avfall

Avfallshanteringen ska följa Enköpings kommuns
renhållningsordning och de rekommendationer som finns i Avfall
Sveriges ”Handbok för avfallsutrymmen” från 2018.
Avfallshanteringen ska även följa kommunens riktlinjer om
källsortering enligt kommunfullmäktiges beslut om avfallsplan 20202030 och avfallsföreskrifter.
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KONSEKVENSER
Förenligt med 3, 4 och 5 kap MB
Planen bedöms innebära en ur allmän synpunkt god hushållning
med marken enligt 3 kapitlet 1 paragrafen i miljöbalken (MB).
Området ingår inte i något av de områden som nämns i kapitel 4 MB.
Planen medför inte heller att några miljökvalitetsnormer överskrids
enligt kapitel 5 MB.

Undersökning om betydande miljöpåverkan
En undersökning om betydande miljöpåverkan har genomförts.
Kommunen bedömer att planförslaget inte kan väntas medföra
betydande miljöpåverkan. Samråd har genomförts med
Länsstyrelsen i Uppsala län, vilka delar kommunens bedömning.

Miljökvalitetsnormer
Utomhusluft

Genomförandet av planen bedöms inte medföra en negativ inverkan
på gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft avseende halterna
för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen,
partiklar (PM10 och PM2,5).

Dagvattenhantering

I framtagen dagvattenutredning (Tyréns 2021) anges att
planförslaget, genom viss dagvattenhantering (fördröjning och
rening), bidrar till en oförändrad flödesavrinning från planområdet
inkluderat klimatfaktor. Flödesavrinningen utan sådan klimatfaktor
påvisar dock en minskad flödesavrinning om ca 18 %. Resultaten
avseende oförändrad respektive minskad flödesavrinning (beroende
på ifall klimatfaktor räknats in) bedöms vara i linje med kommunens
dagvattenpolicy.
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Bild 49. Takplan (exempelbild) som principiellt redogör för takytornas
avrinningsriktningar. Utdrag från dagvattenutredningen.

Utredningen har utgått från en dagvattenhantering som består av 5
gröna takytor som primärt bidrar till positiv flödesutjämning. De
gröna taken bidrar även med viss rening av dagvatten. För att
säkerställa en god rening bör genomtänkta materialval göras vid
anläggande av de gröna taken.

Bild 50. Takplan (exempelbild) som redogör för takytor som lämpar sig för
dagvattenhantering. Utdrag från dagvattenutredningen.
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Enligt EU:s ramdirektiv för vatten har Vattendelegationen fastställt
miljökvalitetsnormer för ytvatten, grundvatten och skyddade
områden. Tillståndet i våra vatten får inte försämras och alla vatten
ska uppnå en bestämd miljökvalitet. Syftet med åtgärderna är att till
år 2015, med dispensmöjlighet till år 2027, uppnå en god kemisk och
ekologisk status för yt- och grundvatten.
Planförslaget och dess föreslagna dagvattenhantering bedöms inte
kunna påverka recipientens nuvarande statusklassning avseende
miljökvalitetsnormer (MKN). Men samtidigt bedöms inte heller
planförslaget ge negativ effekt på recipienten. Eftersträvad MKN i
recipienten bedöms inte påverkas då vattenkvaliteten avgörs av
annan påverkan i tillrinningsområdet.
Planförslaget och dess förslag till möjlig dagvattenhantering
(fördröjnings- och reningskapacitet) samt bedömning kopplat till MKN
redogörs för i sin helhet i framtagen dagvattenutredning.

Förenligt med översiktliga planer
Fördjupad översiktsplan

Planförslaget bedöms sammantaget vara i överensstämmelse med
fördjupad översiktsplan och dess 5 delmål.
Planförslaget och dess dagvattenhantering är i överens-stämmelse
med kommunens dagvattenpolicy och förbättrar
föroreningsbelastningen till Enköpingsån. Det aktiverade
taklandskapet har därtill möjlighet att erbjuda rekreativa takytor
med synlig dagvattenhantering.
Vidare bedöms planförslaget sammantaget beakta de egenskaper
som anges kopplade till Enköpings ”småstadskänsla”, såsom
exempelvis bebyggelsens skala, rutnätsstaden och dess givna
kvartersindelning, variation inom byggnadsbeståndet och historisk
läsbarhet. Planförslaget utgör ett samtida tillägg med tydliga och
medvetna beaktanden till det befintliga, såväl sett till planförslagets
volymhantering utifrån olika betraktelseskalor, som dess bärande
gestaltningsprinciper.
Likaså syftar planförslaget till att öka och understödja redan
befintliga flöden inom planområdet och dess närområde.
Planförslaget bedöms således bidra till att ”läka” dagens upplevda
och reella barriärer mellan nuvarande PAUS-galleria, med dess
stängda monotona fasader, och omgivningen. Planförslaget bygger
slutligen på idén om ett centralt stadskvarter som är befolkat över
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dygnets alla timmar genom sin andel handelsytor, större
sammanhängande kontorsytor och bostäder. Möjligheten till
platsens ökade användning leder till ökad trivsel, trygghet och
närhet till stadskärnans mötesplatser.
Centrumstudie

Planförslagets skala
Planförslaget bedöms ha identifierat och beaktat den närmast
omkringliggande bebyggelsen och dess skala och karaktärsdrag,
inom ramen för förslaget och kvarterets storlek. De enskilda
delvolymerna har på erforderligt sätt anpassats i våningsantal till
den närmast intilliggande bebyggelsen, i enlighet med
centrumstudiens riktlinjer. Den skalförskjutning som likväl bedöms
uppstå, som en konsekvens av planförslagets flexibla innehåll som
medför olika typer av rumshöjder, bedöms sammantaget utifrån de
olika betraktelseskalorna som lämplig.
Planförslaget och dess redovisade högdel (10 våningsplan inkluderat
entrévåningen) har givits en central och indragen placering inom
kvarteret, likaså säkerställs att kompletterande byggnadsdelar dras
in från fasadliv i gräns mot allmän platsmark.
Sett till en intim betraktelseskala, upplevd från gatunivå i direkt
anslutning till planområdet (se ovan, bilder 39-43), bedöms inte
högdelen ge en nämnvärd omgivningspåverkan från gatunivån.
Detta genom säkerställanden avseende den indragna placeringen av
förslagets högre delvolymer och takytornas kompletterande
byggnadsdelar.
Sett till stadsbilden, en betraktelseskala upplevd lite på håll inom
stadskärnan (se ovan, bilder 22-29) och omnämnd i framtagen
kulturmiljöutredning, bedöms planförslaget ge högre
omgivningspåverkan i varierande grad, beroende på vilken vypunkt
som avses. Utifrån de framtagna illustrationsvyerna, tagna inom
stadskärnan, framgår att planförslagets framträder sekventiellt och
därigenom från få vypunkter framträder i sin helhet, undantaget från
Stora Torget. Även från Stora Torget bedöms dock planförslaget och
dess volymbearbetning, särskilt kvarterets yttre delvolymer och dess
anpassning gentemot angränsande befintlig bebyggelse kunna
visuellt utläsas.
Trots att skalförskjutningen i vissa vypunkter framträder tydligt,
exempelvis från Stora Torget, bedöms planförslaget sammantaget
utifrån denna betraktelseskala som lämplig.
Sett till stadssiluetten, en mer perifer betraktelseskala (se ovan, bilder
30-33) och omnämnd som i framtagen kulturmiljö-utredning,
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framträder visserligen planförslagets högdel tydligt i stadssiluetten:
Likväl bedöms planförslaget underordna sig såväl Enköpingsåsens
siluettnivå, Vårfrukyrkan samt ges stöd av andra högre
byggnadsverk i stadssiluetten, såväl bostadshus inom/i anslutning
till stadskärnan respektive silosbyggnader i hamnområden.
Avslutningsvis konstateras också att planförslaget beaktar vad som i
centrumstudien angetts vara viktigt ifråga om placering i direkt
anslutning till fastighetsgräns.
De stadsbyggnadsaspekter som bedömts som neutrala i framtagen
kulturmiljöutredning med tillhörande konsekvensbedömning (se
nedan, sida 55f) bedöms kunna likställas som acceptabla och
inrymmas i den bedömningspraxis som ingår i kulturhistoriska
konsekvensbedömningar.
Planförslaget, såsom belägen inom område med
kompletteringspotential, bedöms sammantaget och i erforderliga
delar uppfylla centrumstudiens riktlinjer. Planförslaget och dess
beaktande av volymuppdelning, med beröring på vad som angetts
ovan, säkerställs på plankarta.
Planförslagets gestaltningsprinciper
Planförslagets bedöms på ett medvetet sätt beakta hur kvarteret
förhåller sig och orienterar sig mot angränsande gaturum med olika
grad av stråkfunktion, i enlighet med centrumstudiens riktlinjer för
områden med hög utvecklingspotential.
Vidare bedöms planförslaget och dess volymuppdelning, vertikalt
reglerade på plankartan såsom egenskapsområden med särskilda
fasaduttryck och uttolkade i denna planbeskrivning, uppfylla
centrumstudiens riktlinjer avseende lämpliga fasadlängder och
kulörsättning. Likaså redovisas utkragande balkongdelar endast på
fasader som inte direkt vetter mot allmän plats, vilket också
säkerställs på plankarta.
Sammanfattningsvis bedöms inte planförslaget ge upphov till en
förvanskning, i plan- och bygglagens mening, av befintliga
kulturmiljövärden i planområdets influensområde.
Trafikstrategi och
parkeringspolicy

Planförslaget bedöms vara i överensstämmelse med framtagen
trafikstrategi och kommande parkeringspolicy (under framtagande),
avseende vad som där anges ifråga om framtida prioriterade
transportsätt och flexibla parkeringstal i relation till olika typer av
mobilitetsåtgärder.
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Planförslaget och dess bedömda inverkan för det centrala stadslivet
bedöms vara i överensstämmelse med arbetet som bedrivits inom
projektet Årets stadskärna samt i tillämpliga delar beakta vad som
framgår i framtagen SWOT-analys.

Kulturmiljö
Planförslagets
konsekvenser utifrån olika
aspekter

I framtagen kulturmiljöutredning och dess tillhörande
konsekvensbedömning (SWECO 2021) har ett antal olika
stadsbyggnadsaspekter konsekvensbedömts utifrån
kulturmiljöhänseende. De 6 st identifierade aspekterna är följande:
-

platsens historia
befintliga byggnader
planstrukturen
gestaltning
stadsbilden respektive stadssiluetten

I framtagen konsekvensbedömning framgår att planförslaget
medför positiva konsekvenser sett till aspekterna platsens historia
och gestaltning. Detta utifrån att planförslaget beaktat och förstärker
den markanvändning som av historisk hävd funnit vid och i
anslutning till Stora Torget respektive. Likaså att planförslagets
gestaltning, beskriven i gestaltningsprogrammet, i huvudsakliga
delar överensstämmer med kulturmiljöutredningen och dess
platsanalys.
Vidare anges i konsekvensbedömningen att planförslaget medför
neutrala konsekvenser sett till aspekterna befintliga byggnader,
planstrukturen och stadssiluetten. Beträffande den förstnämnda
aspekten utgår bedömningen ifrån att den befintliga byggnaden
inom planområdet bedöms ha sammantaget låga kulturmiljövärden,
i relation till de stadsbyggnadsvärden som i gengäld tillförs av
planförslaget.
Avseende planstrukturen bedöms planförslaget medföra en
motsvarande kvartersstruktur liknande befintlig byggnad och den
som i övrigt har historisk hävd på platsen.
Den sistnämnda aspekten utgår dels från en bedömning av
framtagna fotomontage (se ovan, bilder 30-33), dels utifrån den
succesiva framväxten av högre byggnader inom och i anslutning till
stadskärnan.
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I konsekvensbedömningen anges också att planförslaget medför en
sammanvägd negativ bedömning sett till aspekten stadsbild. Detta
utifrån vissa vypunkter, primärt sett från Stora Torget, där
planförslagets skala och höjder avviker från den befintliga
genomsnittliga skalan.
I kulturmiljöutredningens platsanalys och konsekvensavsnitt framgår
dock att planförslagets upplevda omgivningspåverkan är varierande,
sett till ifall man upplever planförslaget i dess direkta närhet eller på
visst avstånd. Planförslagets omgivningspåverkan i dess direkta
anslutning, omnämnd som den ”intima betraktelseskalan”, redogörs
för explicit under rubriken Förenligt med översiktliga planer, se ovan
sida 52ff. Där framgår kommunens sammanvägda
lämplighetsbedömning, både utifrån kulturmiljöhänseende och
utifrån andra kommunala bedömningsgrunder.
Platsanalys med tillhörande konsekvensbedömning kring
planförslagets påverkan på kulturmiljö i sin helhet framgår i framtagen
kulturmiljöutredning.
Fornlämning

I enlighet med utförd förundersökning (Arkeologikonsult 2019)
bedöms att merparten av det tidigare intakta kulturlagret inom
planområdet numera sannolikt är borttaget, i samband med
schaktnings- och grundläggningsarbeten på 1970-talet. Enstaka fynd
bedöms dock kunna påträffas till följd av att jordmassor flyttas runt
vid markarbeten vid ett kommande genomförande.
Kommande markarbeten inom fornlämningsområdet medför dock
att 2 kap. kulturmiljölagen (KML) är tillämplig, varpå tillstånd skall
sökas hos länsstyrelsen vid olika typer av markingrepp, såsom
schaktnings- och grävningsarbeten.
I framtagen arkeologisk undersökningen redogörs för den i dagsläget
studerade arkeologisituationen i sin helhet.

Barnperspektivet
En preliminär barnkonsekvensutredning har tagits fram för att
studera hur omvandlingen av kvarteret Bagaren (så kallat PAUS)
påverkar barn och ungdomar (Enköpings kommun, 2021-09-28).
I den barnkonsekvensutredningen har kommunen gjort en
inventering samt preliminär analys av projektets konsekvenser för
barn och ungdomar. Den preliminära analysen visar att vid
genomförandet av planförslaget blir det nya Paushuset tillgängligare
för barn jämfört med idag vilket anses positivt.
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Nya trygga, tillgängliga inomhusmiljöer samt intressant, överskådligt
och tryggt taklandskap som även det möjliggör i viss mån lek och
vistelse skapar trygga vistelseytor för barn och unga att mötas och
umgås. Ett sådant tillskott anses positivt för såväl Paushusets som
centrums attraktivitet i stort ur barnperspektiv.
Sammankopplade bilfria och tillgängliga miljöer (Stora torget-PAUSKammakartorget) aves mycket positiva för barnens möjlighet att röra
sig fritt och säkert i offentligt rum mellan olika målpunkter och
mötesplatser.
Däremot krävs det medvetenhet om frågorna vid genomförande av
förändringar längs befintliga bilgator, framför allt Eriksgatan och
Källgatan men även Torggatan mellan Stora torget och
Kammakartorget som huvud gång- och cykelstråk tvärs över
centrum. gång- och cykelvägar.
Efter genomfört samråd och dialog med representativa barngrupper
blir det möjligt att dra sammanfattande slutsatser och vid behov
styra utveckling av projektet med avsikt att gynna barn och
ungdomar i centrum på lång sikt i enlighet med Barnkonventionen
och Barnrättslagen.

Störningar
Trafik- och
verksamhetsbuller

I framtagen trafikbullerutredning (Tyréns 2021) anges att trafikbuller
ska vara dimensionerande för bullerberäkning och att erforderliga
bullerriktvärden innehålls.
Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid
nybyggnation av bostäder:
•

45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid (får överskridas med 10
dB(A) fem gånger per natt).
• 60 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad).
• 65 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) för en bostad om
högst 35 kvadratmeter.
• 50 dB(A) ekvivalentnivå vid uteplats i anslutning till bostad.
• 70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad (får
överskridas med 10 dB(A) fem gånger i timmen mellan 06.0022.00)
Riktvärden för ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad kan
överskridas under förutsättning att minst hälften av bostadsrummen
orienteras mot en skyddad sida med högst 55 dBA ekvivalentnivå,
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samt att en eventuell uteplats uppfyller en bra ljudmiljö.
Bullerriktvärdena innehålls förutsatt att bostäder inte inryms i
entrévåning (våning 0), vilket också av andra beaktanden säkerställs
på plankartan.

Bild 51. Bullerkarta som redogör för ekvivalenta bullernivåer mot de gatorna med
högsta beräknade bullernivåerna; Eriksgatan (till vänster) respektive Torggatan (till
höger). Utdrag från bullerutredningen.

I kommande projekteringsskeden kommer dimensionering av
fasader arbetas med för att säkerställa att ljudnivån inomhus
innehålls för respektive nyttjandeform. Av särskild vikt blir då det
lågfrekventa buller som kan uppstå av fordonstrafik och
planförslagets varumottagning.
I framtagen trafikbullerutredning framgår bullerförutsättningar,
beräkningar och konsekvensresonemang i sin helhet.
Föroreningar

I framtagen miljöteknisk utredning (Tyréns 2021) har luftmätning
utförts i befintligt källarplan som indikator för föroreningssituationen
(främst flyktiga föroreningar). Utifrån luftmätningen framgår att alla
mätvärda halter understiger tillämpliga riktvärden för samtlig
föreslagen markanvändning. Analysen har utgått från aromater
(BTEX) samt klorerande alifater.
I samband att planens genomförande, ifall delar av eller hela
grundkonstruktionen rivs, finns fortsatt behov av markprover.

Planbeskrivning för Centrum 18:1 PAUS

56 (62)

Behovet kommer fortsatt bevakas och samråds med kommunens
miljö- och byggnadsavdelning.
I den framtagna miljötekniska utredningen redogörs för den studerade
föroreningssituationen i sin helhet.
Risker kopplat till brand

Frågor som berör risker kopplat till brand, exempelvis dimensioner
av trapphuskonstruktioner i händelse av utrymning kommer fortsatt
arbetas med i kommande projekteringsskeden. Kommunen
bedömer vidare att det finns tillräckliga uppställningsytor för
räddningstjänsten inom angränsande allmän plats.

Geoteknik

I framtaget geoteknisk PM (Tyréns 2021) anges att rekommenderad
grundläggning utgörs av pålning. Detta i kombination med
oförändrade marknivåer med tillhörande markbeläggning medför
att planförslaget inte bedöms medföra risker utifrån geotekniskt
hänseende.
I framtaget geotekniskt PM redogörs för de geotekniska
förutsättningarna och eventuella konsekvenser i sin helhet.

Skyfall

Enligt framtagen dagvattenutredning med tillhörande översiktlig
skyfallsanalys (Tyréns 2021) så bedöms det inte finnas några
nämnvärda risker kopplat till skyfallsregn. Detta utifrån att
planområdet inte ligger inom någon naturlig lågpunkt där
skyfallsvatten kan ansamlas och bli kvarliggande. Det bedöms inte
heller finnas risk för att instängda områden skapas genom
planförslaget.
Viktigt är dock att takytorna konstrueras så att skyfallsvatten som
ansamlas på takytor leds bort i erforderlig utsträckning. Sådant
arbete kommer ske i kommande projekteringsskeden.
I den framtagna skyfallsanalysen redogörs för skyfallssituationen i sin
helhet.

Riksintresse totalförsvar

Planförslaget bedöms inte nämnvärt påverka riksintresset och dess
utpekande skyddsvärda objekt och funktioner, sett till planområdets
läge inom influensområdet och dess höjder.
Planområdet ligger i utkanten av influensområde för så kallat MSAområde, med påverkan för väderradar samt stoppområde för höga
objekt.
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Planförslagets centrala högdel kan dock i senare skede vara aktuell
för flyghindersprövning (anmälan) hos Försvarsmakten.
Skuggning

I framtaget gestaltningsprogram (Kjellander Sjöberg Arkitekter 2021)
ingår en skuggstudie. Nedan följer översiktliga beskrivningar av
planförslagets konsekvenser vid utvalda platser, i relation till
nuvarande situation (befintlig byggnad):
Stora Torget/Kungsgatan
Under vår- och höst bedöms fortsatt vissa delar av Stora
Torget/Kungsgatan skuggas från morgon fram till tidig eftermiddag.
Fasaderna längs Stora Torget/Kungsgatan påverkas ej. Ingen
nämnvärd skillnad jämfört med nuvarande situation. Under sommar
skuggas en än mindre del.
Torggatan (invid planförslaget)
Under vår och höst bedöms allmän plats och fasaderna längs
Torggatan skuggas från förmiddag och framåt. Viss tidigarelagd
skuggning av Torggatans fasader sker, jämfört med nuvarande
situation. Under sommaren bedöms fortsatt allmän plats skuggas
från förmiddag och framåt. Viss skuggning mot Torggatans fasader
tillkommer, jämfört med nuvarande situation.
Kammakartorget
Under både sommar, vår och höst bedöms fortsatt delar av allmän
plats respektive Kammakartorgets fasader skuggas från eftermiddag
och framåt. Viss skuggning av fasader tillkommer, jämfört med
nuvarande situation.
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Bild 52. Skuggstudie för vårdagjämning (23 mars) som redogör för såväl den skuggning
som planförslaget medför samt den skuggning som befintlig bebyggelse i sig självt
medför. Utdrag från gestaltningsprogram.
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Bild 53. Skuggstudie för sommarsolstånd (20 juni) som redogör för såväl den skuggning
som planförslaget medför samt den skuggning som befintlig bebyggelse i sig självt
medför. Utdrag från gestaltningsprogram.

Observera att även angränsande befintlig bebyggelse medför
skuggning mot torgets allmänna plats respektive dess fasader.
Planförslagets skuggningspåverkan bedöms inte medföra en
betydande olägenhet i plan- och bygglagens mening och dess
rättstillämpning. Risk för viss påverkan/upplevd olägenhet för den
enskilde bedöms dock alltid föreligga vid all nybyggnation i
tätbebyggda miljöer.
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GENOMFÖRANDE
Organisatoriska frågor
Genomförandetid

Detaljplanen har en genomförandetid om 10 år från dess den
vunnit laga kraft.

Huvudmannaskap/
ansvarsfördelning

Planområdet berör omkringliggande allmän platsmark (GATA).
Den allmänna platsmarken kommer fortsatt ha ett allmänt
huvudmannaskap.

Avtal
Exploateringsavtal

Ett exploateringsavtal som reglerar genomförandet av
detaljplanen ska upprättas innan detaljplanen antas.
Ett exploateringsavtal mellan byggherre/fastighetsägare och
kommun ska upprättas med syfte att reglera juridiska och
ekonomiska aspekter av detaljplanens genomförande. Avtalet
reglerar ekonomi, ansvar och erforderlig markreglering rörande
utbyggnaden.
Aspekter viktiga för detaljplanens genomförande som regleras
med exploateringsavtal är bl.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samordning och tidplan,
Exploatörens respektive kommunens åtaganden,
Produktionsförutsättningar,
Bygg och anläggningskostnader (anläggningar på allmän
platsmark),
VA-anläggningsavgift,
Åtgärder för hantering av markföroreningar,
Byggetablering,
Omhändertagande av dagvatten,
Avfallshantering,
Exploateringskostnad,
Överlåtelse av exploateringsavtalet,
Avtalets giltighet
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Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning,
gemensamhetsanläggning m.m.

Planområdet avses ge möjlighet i framtiden att bilda 3Dfastigheter i enlighet med tillåtna markanvändningar enligt
detaljplan.
Exploatören ansvarar för att ansöka om lantmäteriförrättning för
fastighetsbildning inom kvartersmark samt bildande av eventuella
gemensamhetsanläggningar och servitut inom planområdet.

Fastighetsplan

Planområdet omfattas inte av befintlig fastighetsplan.

Ekonomiska frågor
Planekonomi

Kostnaderna för upprättande av detaljplanen regleras i ett
planavtal mellan kommunen och byggherren inför beslut om
samråd. Någon planavgift tas därför inte ut i samband med
bygglov.
Detaljplanen innebär att kommunala anläggningar i anslutning till
planområde påverkas. Kostnader för åtgärder på kommunala
anläggningar nödvändiga för genomförande av detaljplanen
regleras i ett exploateringsavtal mellan kommunen och
byggherren. Se avsnitt om exploateringsavtal.
Byggherren ansvarar för erforderliga anslutningskostnader inom
planområdet/kvartersmark. Exempel på anslutningar som kan bli
aktuella framgår nedan (se under rubrik Tekniska frågor).

Tekniska frågor
Vatten och avlopp

Vatten och avlopp finns anslutet till planområdet/fastigheten.

Dagvatten

Dagvatten ska omhändertas inom kvartersmark och i huvudsaklig
enlighet med framtagen dagvattenutredning. Hur dagvatten avses
omhändertas beskrivs under avsnittet planförslaget.

El/Tele

El- och teleledningar finns anslutna till planområdet/fastigheten.

Fjärrvärme

Fjärrvärmeledningar finns i anslutning till
planområdet/fastigheten.
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Följande underlagsutredningar har tagits fram för föreliggande
detaljplan:
Gestaltningsprogram (Kjellander Sjöberg Arkitekter 2021)
Dagvattenutredning (Tyréns 2021)
PM Geoteknik (Tyréns 2021)
PM Miljöteknik (Tyréns 2021)
PM Trafik (Tyréns 2021)
Trafikbullerutredning (Tyréns 2021)
Kulturmiljöutredning (SWECO 2021)
PM Skyddsrum (Looström 2021)
Arkeologisk förundersökning (Arkeologikonsult 2019)
PM Barnkonsekvensutredning

Medverkande tjänstemän
Planhandlingarna har upprättats av Tyréns AB på uppdrag av
fastighetsägarna ALM Småa och Andersson Company, i samarbete
med tjänstemän från Enköpings kommun.

Patrik Holm
Plan- och exploateringschef

Domagoj Lovas
Planarkitekt/tf Stadsarkitekt
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Förutsättningar

Förutsättningar
Dagens slutna Paushus vid torget
Handelsfastigheten Centrum 18:1, Kv Bagaren, kallad Paushuset, ägs
gemensamt av ALM Equity och Andersson Company. Fastigheten utgör ett av
Enköpings mest centrala kvarter vid torget och spelar därmed en nyckelroll för
staden när stadskärnan ska vidareutvecklas och kompletteras med nya kvalitéer.
Idag är Paushuset ett relativt slutet kvarter i betong med låg beläggningsgrad
i fastigheten, otillgänglig och bitvis nedstängd. Paushuset lyckas ej uppfylla
sin potential som aktiverande mittpunkt och ge stadslivet skjuts med ett rikt,
aktiverande innehåll.
Detaljplanearbetet avser pröva möjligheten att ersätta dagens galleria med en ny
byggnad som öppnar upp mot sin omgivning, där handel, kontor och bostäder
blandas och samspelar i stadsmiljön. Arbetet har tagit avstamp i dialogen mellan
byggherren och kommunen samt beaktat riktlinjerna från Fördjupad översiktsplan

för Enköpings stad 2040 (2018), Bilaga 2, Centrumstudie - Rutnätsstaden
och Kryddgården (2018) samt BID Enköping, Nulägesanalys 2020, Enköping
Centrum mot Årets Stadskärna (Okt. 2020).

“Hållbar utveckling i ett växande Enköping!...
... I Enköping säger vi att vi inte bara bygger hus. Vi bygger ett hållbart samhälle
att leva, bo och verka i. Och vi har goda förutsättningar. Med vårt rika kulturarv,
vårt aktiva idrotts- och friluftsliv och våra fina miljöer finns det något för alla.”
Bilder/ Utdrag ur Fördjupad Översiktsplan, Enköpings kommun,
2018 & Enköpings kommun hemsida

Kv Bagaren/ Paushuset
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Förutsättningar

Flygfoto - Enköping centrum och omgivning.
Kv Bagaren/ Paushuset

Foto - Kyrkogatan, vy mot Vårfrukyrkan.

Foto - Kungsgatan.

Syfte & mål

Nya Paushuset bidrar till att:
• Möjliggöra för attraktiva kontors-, handels- och
bostadsmiljöer i centrala Enköping.
• Genom sina funktioner och innehåll stärka kundunderlag
och folkliv i centrum med ett breddat utbud.
( i allmänhet och de befintliga och utpekade
kommersiella stråken och torget i synnerhet.)
• Stadsbyggnadsmässigt och visuellt tydliggöra ett av
Enköpings mest centrala lägen i fonden av Stora torget.
• Stötta och förtydliga omgivande gaturum och stråk, med
fasader som skapar rumsliga samband och kopplingar.
• Bidra till attraktiva och trygga stadsrum mot omgivande
platser, stråk och gator.
• Beakta och berika stadens nuvarande karaktär och
befintliga struktur.

•

Att bidra till att generera en bärkraftig, blandad och
levande stadskärna med aktivitet och folkliv vid torget
Projektets övergripande syfte är att i ett förslag till detaljplan
pröva möjligheten att ersätta dagens centrumgalleria
Paushuset med ett levande och inbjudande blandat
stadskvarter där handel, arbetsplatser och bostäder
bidrar till folkliv och nya kvalitéer. Genom att skapa en
attraktiv destination, ett utökat vardagsanvändande och
kundunderlag, syftar projektet mot att generera högre
stadskvaliteter i Enköping. Projektet är en viktig byggsten
till visionen om en attraktiv stadsmiljö kring Stora torget och
skapa en ny mötesplats med kvalitéer i stadskärnan.
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•
•

Bidra till att skapa ett nytt, lyhört, spännande tillägg vid
Stora Torget, i linje med stadens framtidsvisioner.
Vara en inbjudande mötesplats för hela Enköping, med
den nära stadens kvalitéer.
Projektet ska bidra till att stärka Enköpings möjlighet till
att kunna bli Årets Stadskärna 2025.

“Inom centrum ska en blandning av funktioner (bostäder,
kontor, handel, service) möjliggöras för att få en levande
stadskärna både dag- och kvällstid.”
“Ny bebyggelse bör uppföras i sin tids stilideal, men
med ett medvetet förhållningssätt till omgivningens
karaktär.”
Utdrag ur Bilaga 2, Centrumstudie - Rutnätsstaden och Kryddgården,
Enköpings kommun 2018.
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Förutsättningar

Enköpings & Kv Bagarens historia

Enköping omkring år 1700. Ur Suecia antiqua et hodierna.

Stadsplan från 1853

Vårfrukyrkan, byggd under 1100- talet

Enköpings konsthall,
Gamla Tingshuset,
1895

Enköping är en Sveriges äldsta städer och historien i trakterna går
tillbaka ända in i bronsåldern och järnåldern. Staden Enköping utvecklades
under medeltiden till en viktig köpstad där Mälarens vatten mötte
Enköpingsåsens handelsvägar. Staden nämns som kyrklig centralort redan
vid 1100-talets mitt och Vårfrukyrkan, belägen på Kyrkåsen i Enköping,
byggdes under denna tid. Även ruinerna från ett Franciskanerkloster,
som anlades på 1200-talet, vittnar om att staden var en tätbefolkad plats.
Men i och med att Mälaren sucessivt drog sig tillbaka över tiden, så
hamnade staden längre och längre bort från Mälaren och förlorade
sucessivt sitt strategiska bra läge.
Stadsbränder har härjat i staden 1389, 1572, 1609 och senast 1799.
1799 brann stora delar av den gamla regelbundna trästaden ned.
Efter stadsbranden 1799 som ödelade staden, så återuppbyggdes
Enköping enligt en ny rutnätsplan - med indelningar av rutnätet om fyra
till sex tomter inom respektive kvarter.
Kv Bagaren vid det nya Stora Torget blev ett kvarter indelat i fyra olika
tomter med omkring ett 15-tal olika småskaliga byggnader om en till två
våningar med inredda vindar. Byggnaderna var huvudsakligen uppförda i
trä, puts med taktegel och en detaljrikedom i fasadernas uttryck.

Stora Torget/ 1909

Spår i staden av det
gamla Enköping - Rådhusgatan

Stora Torget, vy från taket på Kv Bagaren/ 1950-talet

Flygfoto från 1950-talet
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Flygfoto centrala Enköping, Stora Torget från 1936.

Karta från år 1805- talet med den nya stadsplanen lagt över den medeltida stadsplanen.
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Förutsättningar

Myran

Centrum 28:3

Enköping i framtiden

Gustav Adolf
Torg

ICA Stjärnköp
Centrum 16:5

Bahcostaden

Lillsidan
Stora Torget To
rg
g

at

Statt-tomten
Sandgatan 35

an

Detaljplanen för det nya Kv Bagaren/ Paushuset
befinner sig i en kontext av en rad olika pågående
detaljplaner i och kring Rutnätstaden.
Några urvalda projekt är illustrerade på denna sida,
som t.ex. nya bebyggelsen inom Kryddgården och nya
Westerlundska gymnasiet.

Paushuset

Sandgatan 32

Hamnverken mm
Kryddgården/
COOP- kvarteret

Westerlundska gymnasiet

“Enköpings kommun växer snabbare än någonsin
och då främst i staden. Med den fördjupade
översiktsplanen tas ett helhetsgrepp över hur staden
ska utvecklas fram till år 2040. Planförslaget möjliggör
byggande av ytterligare omkring 7 000 nya bostäder
utöver de projekt som redan pågår. Det innebär att
nästan 18 000 nya invånare kan tillkomma fram till år
2040.”
Bilder/ Utdrag ur Fördjupad Översiktsplan,
Enköpings kommun, 2018 & Enköpings kommun hemsida

“En mix av kontor, handel, restauranger, caféer och
bostäder behövs för att få en levande stad både
dag- och kvällstid.”
Statt-tomten

Kryddgården

Hamnverken

Westerlundska gymnasiet

Utdrag ur Bilaga 2, Centrumstudie - Rutnätsstaden och
Kryddgården, Enköpings kommun 2018.

“Torggatan utvecklas till ett sammanhängande stråk
för gång- och cykeltrafik samt binder samman
rutnätsstaden och Kryddgården.”
Utdrag ur Bilaga 2, Centrumstudie - Rutnätsstaden och
Kryddgården, Enköpings kommun 2018.

Centrum 16:5

ICA Stjärnköp
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Kv Bagaren & Paushuset idag

Stora Torget & Kv Bagaren omkring sekelskiftet resp.1950- talet.

Detaljplan för Kv Bagaren & nya Paushuset från 1968.

Torget

Mötet med Stora Torget

Torggatan/ Entré Kammakartorget

Huvudentré hörnet Torggatan/ Kungsgatan

Källgatan/ Eriksgatan

Fasadutsnitt Torggatan

Under 40- & 50-talet var det nya modernistiska ideal som skulle börja
gälla. Detta i kombination med dåtidens tankesätt kring att gamla
innerstäder ansågs vara “saneringsmogna” och inte kunde uppfylla de
“nya” kraven, så skulle det gamla Kv Bagaren rivas och ersättas med ett
nytt modernt handelshus.
Paushuset, som byggdes på 70-talet, är en byggnad typisk för sin tid och
det finns många liknande byggnader runtom i hela Sverige.
Nya Paushuset tog hela kvarteret i anspråk och fick en lägre höjd med
enbart 2 våningar mot torget, än de senast tillkomna husen runtomkring
med 3-4 våningar.
Paushuset är en modernistisk byggnad med enhetligt utformade,
monotona, prefabricerade fasader av betong med synlig stenkrossballast.
Byggnadens fasader öppnar sig mot torget, de övriga fasaderna är väldigt
slutna och bidrar inte till att skapa ett levande och tryggt gaturum.
Byggnaden avgränsar sig mot sin omgivning, vilken huvudsakligen består
av en variation i jordfärgade puts- och tegelfasader, med sin modernistiska
gråa betongarkitektur.

Flygfoto centrala Enköping från 1930-talet.
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Paushuset fotograferat i slutet av 1970 talet.
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Viktiga stråk & handel
Diagrammet visar de mest attraktiva handelsstråken i
Enköpings centrum idag - Kungsgatan, Torggatan,
Kyrkogatan och Källgatan. Rutnätsstaden innehåller
idag en rad olika typer av butiker, verksamheter och
service. Utbudet är idag i behov av komplettering och
större dragkrafter in till centrum och Stora torget.

Vårfrukyrkan

Torggatan är en viktig entré till centrum från Gustav
Adolfs torg och handelsgata. Torggatan är det stråket
som är viktigast för att bättre knyta ihop rutnätsstaden
med Kryddgården - ett annat viktigt område för handel
och service i centrala Enköping. Idag är Paushusets
fasader slutna och stängda mot Torggatan och bidrar
inte till att leda människor vidare i stadsrummet. Där
blir nya Paushuset till en viktig aktör för att aktivera
och komplettera Torggatan med liv och nya funktioner.

ga

ta

an

Ku
n

at

gs

To
rg
g

n

Gustav Adolf Torg

Kä

llg

at

an

Kungsgatan är ett av Enköpings centrala handelsstråk.
Idag så är kontakten mellan Paushuset och Kungsgatan i delar försvårad av nivåskillnaderna på platsen
och de få entréer som finns. Tanken med nya förslaget
är att öppna upp denna del av fasaden och skapa en
tydlig kontakt mellan byggnaden och torget.
En indragen arkad föreslås - en entrézon, där det inre
livet i huset kan spilla ut mot torget och höjdskillnader
kan tas upp på ett bra sätt.

Ky
r

ko

ga

ta

n

Stora Torget

Paushuset

Kryddgården

Källgatan sträcker sig från Gustav Adolfs Plan, förbi
Stora Torget och fram till Östra Ringgatan. Stråket är
mest aktivt från Gustav Adolfs plan fram till Paushuset
med handels- och verksamhetslokaler i entréplanet.
Från korsningen Kungsgatan och österut är Källgatan
främst en bostadsgata utan särskilda målpunkter.
Även där ska det nya förslaget bidra till att aktivera
stadsrummet med fler entréer och mer öppna,
glasade fasader som vänder sig mot gatan.

Paushuset 			Handel			Restaurang och handel			Restaurang
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VII

VII

Vårfrukyrkan
IV - V
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VIII
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En variation av höjder & volymer
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Paushuset

Kryddgården

Antal våningar

13

10

9

8

7
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1

Byggnadshöjderna inom Rutnätsstaden och
Kryddgården varierar mellan en och upp till åtta
våningar. Merparten av bebyggelsen inom rutnätsstaden är småskalig och i upp till tre våningar hög.
Under 1960-talet ändrades bestämmelserna i flera
kvarter för att tillåta fyra våningar och i några fall för
en begränsad del av ett kvarter fem respektive sju
våningar, som t.ex. längs Eriksgatan.
De kompletteringar som gjorts i eller precis intill
rutnätsstaden under 2000-talet har inneburit att
höjden ökats ytterligare. Nya tillägg inom centrum
som t.ex. Kv Fältskären runt Kammakartorget eller
längs Östra Ringgatan har en skala upp till åtta
våningar. I direkt anslutning till rutnätsstaden
färdigställdes precis tre 13- våningshus vid
kvarteren vid Sadelmakargatan.
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Kontext
Befintlig bebyggelse kring Paushuset
Varierande skala där nytt möter gammalt
Byggnaderna kring torget har varierande höjder mellan
2–4 våningar, bitvis med branta tak och vindsvåningar
som markerar en något resligare volym. Artikulationen
av kvarteren är en blandning av äldre fastighetsbildnings kortare byggnadsvolymer/ fasader och
sammanslagna fastigheter med utökade längre mått.
Vid Kammakartorget går skalan på de nya tilläggen upp
till 6–8 våningar. De längre huskropparna är uppbrutna
genom en variation av olika typer av fasader, volymhantering och varierande takfotshöjder. Detta tillägg
speglar den samtida ambitionen i staden att bygga fler
bostäder i en mellanskala med högre punktvis
bebyggelse.
Markerade avläsbara bottenvåningar
Byggnaderna kring torget har en tydlig sockelvåning
med kommersiella verksamheter i form av butikslokaler
med skyltfönster som öppnar upp sig mot torget. Detta
skapar en öppen inbjudande generös karaktär i gaturummet. De flesta kvarteren har indragna hörn. Idag har
Paushuset med sin upphöjda entré begränsad kontakt
med torget och sin omgivande stadsmiljö. Paushusets
slutna, monotona fasadkaraktär mot Torggatan, Källgatan och Eriksgatan bidrar inte till att skapa ett tryggt
och levande gaturum där människor trivs och vill vistas.
Material i en varm och jordnära ton
Tegel och puts dominerar som fasadmaterial kring torget, men även inslag av betong, trä förekommer.
Nyanserna på fasaderna går i jordfärgade, gula och
varma toner. Det befintliga Paushuset avviker från
denna karaktär med sin obearbetade grå,
modernistiska, pre-fabricerade betongfasad med synlig
stenkross-ballast.

Paushuset/ Kv Bagaren Gestaltningsprogram		
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Sammanfattning Analys

1.

2.

Utdrag från Kulturmiljöutredningen,
se sida 32, 33:

Paushuset i
skärningspunkten mellan
viktiga flöden & handelsstråk i
centrum.

Dagens slutna Paushus

“Byggnaden var och
är fortfarande främmande i
Enköping. Dess storlek och
utformning har en påtagligt negativ
påverkan på stadsbilden. Sammantaget är det kulturhistoriska värdet
lågt.”
“(...) Däremot är dess arkitektoniska
och gestaltningsmässiga värden
närmast försumbara. Dess roll i
stadsbilden är till och med påtagligt
negativ. Byggnaden relaterar inte
till sin omgivning mer än i höjd och
de i stor utsträckning slutna fasaderna skapar ensidiga gaturum där
Paushuset upplevs som den otillgängliga och ogästvänliga sidan.
Byggnaden avviker i storlek genom
att ta ett helt kvarter i anspråk.
Utan respekt för Enköpings småskalighet upplevs Paushuset som
en ovälkommen inkräktare mer än
ett hus som bidrar till en attraktiv
stadskärna.”

Paushuset ligger i skärningspunkten mellan de mest attraktiva
handelsstråken i Enköpings
centrum idag - Kungsgatan, Torggatan, Kyrkogatan och Källgatan
.
Det kommersiella utbudet är idag i
behov av komplettering och större
dragkrafter in till centrum och Stora
torget. Dessutom så behöver en
tydligare kontakt skapas mellan
kvarterets inre liv och flödena i det
omkringliggande stadsrummet.
Det nya projektet bildar en viktig
byggsten till visionen om en
attraktiv stadsmiljö kring Stora
torget och att skapa en ny mötesplats med kvalitéer och blandat
innehåll i stadskärnan, med en ny
öppenhet i bottenvåningarna som
aktiverar gaturummet.

Paushuset/ Kv Bagaren Gestaltningsprogram		
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3.

4.

5.

Byggnadshöjderna inom
Rutnätsstaden och Kryddgården är
varierade, äldre småskaliga
byggnader möter nyare årsringar i
en högre skala.

Byggnaderna kring Stora torget,
längs Torggatan vid Kv Bagaren
och Kammakartorget har en tydlig
markerad sockelvåning med
kommersiellt innehåll, som skapar
en öppen karaktär mot gaturummet.

Tegel och puts dominerar som
fasadmaterial i centrum, men även
inslag av trä, betong, natursten och
plåt förekommer.
Nyanserna på fasaderna går i
jordfärgade, gula och varma toner.

Dagens Paushuset monotana
fasadutformning avviker från detta
stadsmässiga gestaltningsmotiv
och sluter sig i större utsträckning
mot de omkringliggande gatorna,
vilket får en negativ effekt för upplevelsen av stadsrummet.

Paushuset med sin gråa, slutna
betongfasad med synlig stenkrossballast och ett modernistiskt, prefabricerat uttryck avgränsar sig
mot sin omgivning och kan nästan
upplevas omotiverat slutet och
monotont.

Varierande skala där
nytt möter gammalt.

Utdrag från Kulturmiljöutredningen
se sida 27, 28:

“Som en konsekvens av det
ökande antalet höga hus har
Enköpings siluett förändrats.”

“Med efterkrigstidens bebyggelse
skedde en långsam förskjutning
mot en högre bebyggelse(...)”

Markerade avläsbara
bottenvåningar.

Material i en varm och
jordnära ton.

“I likhet med husens höjder har
byggnadsvolymerna ökat med
tiden. De små volymer som är
typiska för den traditionella staden
har successivt ersatts av större.
Med Paushuset tillfördes en
volym av ett nytt och dittills främmande slag i centrala Enköping.
Dess utbredning över ett helt
kvarter stod i stark kontrast till sin
omgivning.”
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Koncept

Ledord för nya Paushuset
Lokalt - Levande - Målpunkt - Möteplats
• En attraktiv plats och kvarter som blir en drivkraft
för hela staden. En inbjudande nod och målpunkt.
• En självklar, levande & kvalitativ mötesplats i
staden med varierat blandat innehåll, som erbjuder
stadskvaliteter och aktivitet både dag- och kvällstid.
• “En plats för alla” med låga trösklar.
• Ett kvarter som på ett lyhört, samtida och intressant
sätt gestaltar och tolkar omgivningens värdefulla
karaktärsdrag och stadsrum.
• Ett kvarter med inneboende flexibilitet för framtida
förändringar av innehåll och funktioner.
• Förtydligar och stöttar stadsrum och markerar Stora
Torget som en viktig offentlig plats i staden.
Kvarteret och torget synliggörs, blir lätt att hitta för
besökare och en självklar mittpunkt.
• En byggnad som öppnas upp, möter gatan och
skapar ett tryggare stadsrum runt kvarteret.
• Genererar folkliv med fler människor, aktiviteter och
händelser. Stärker naturliga flöden och kopplingar i
kvartersstaden.

Paushuset/ Kv Bagaren Gestaltningsprogram		

2021-09-06

12

Koncept
Gestaltningsprinciper

1.

En indelad volym och en
höjdsättning som trappar.
Volymen ska ha en varierande
höjdsättning och trappas
mellan delvolymerna. Den
trappande volymen inleder en
dialog med omgivningens höjder
och skapar samtidigt nya sammanhang i staden. Trappningarna
skapar fler vinklar och vrår att
beskåda som berikar platsen.
Syftet med planförslaget är att det
ska medföra en avvägd inbördes
höjdvariation och ett medvetet
avståndstagande från dagens
monotona tvåvåningsbyggnad, se
även Planbeskrivningen.

2.

Ett aktivt taklandskap.
Taklandskapet ska varieras och
delvis programmeras med olika
typer av innehåll, som t.ex. växthus
med sadeltaksformer, takterrasser,
planteringar.
Sedumtak på utvalda delar hjälper
till att ta hand om dagvattenhanteringen inom kvarteret.

Se s.18 för fördjupning.

3.

4.

Bottenvåningen ska
huvudsakligen ha en publik,
öppen karaktär och stärka den
urbana miljön mot Stora torget,
Kungsgatan och Torggatan.
Till viss del öppnas även
bottenvåningarna mot Källgatan
och Eriksgatan.

Fasadlängderna bör inte överstiga
två delvolymer.

En öppen
och artikulerad bottenvåning.

Utformningen ska ske med stor
omsorg i detaljer och materialval
med hög kvalité, djupverkan och
struktur. Cirka 50% av entréplanet
ska utformas med transparent
materialverkan.
Bottenvåningen ska vara
förhöjd och artikulerad. Denna
höjd kan variera beroende på
fasadens utformning och markens
lutning.

De 12 delvolymerna bildar gränssnittet mellan omgivningens fasadlängder och skala. Samtidigt
trappar en mindre central del upp
till maximalt 10 våningar och blir
en högdel som markerar rutnätsstadens centrala delar vid Torget.
Kvarterets nya innehåll och
blandade funktioner, som handel,
arbetsplatser och bostäder ställer
nya krav på sammanhängande ytor
och andra måttkedjor, som kan
hanteras flexibelt genom ett
arkitektoniskt grepp med
12 volymerna i plan och exteriör.

Detaljer som t.ex. skyltlägen och
belysning ska integreras på ett
omhändertaget sätt.

Fasader med lugn,
jämn fönstersättning.

Balance mellan en vertikal och
horisontell indelning av
fasaderna eftersträvas i samklang
med volymindelningen.
En vertikal indelning av volymerna
och fasaderna möter en mer
sammanhängande sockelvåningen
som är av horisontell karaktär.
Fasaderna ska utföras med lugn
och jämn fönstersättning.
Fasadlängderna är inspirerade av
de omkringliggande stadsrummens
skala och grannhusens olika fasadlängder. Kvarteret inleder en dialog
med omgivningen, med nytänkande
och balanserat avvägt förhållningssätt.

5.

Beständiga fasadmaterial
som är varierade inom en
sammanhållen material- och
färgpalett.
Fasaderna ska utföras i material
som upplevs beständiga. 		
Fasadmaterial som tegel eller
keramik föreslås inom en
sammanhållen palett i jordnära,
varma kulörer.
Fasaden ska utföras med relief,
struktur, dekorativ verkan, skala
och ärlighet, som innehåller mycket
information och som bidrar till att
skapa ett spännande stadsrum och
ett rikt visuellt intryck.

Se s.21-23 för fördjupning.

Se s.21-23 för fördjupning.

Se s.20 för fördjupning.

Se s.14 -17 för fördjupning.
Paushuset/ Kv Bagaren Gestaltningsprogram		
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De omkringliggande stadsrummens skala och grannhusens olika fasadlängder har varit en inspiration. Utan
att kopiera inleder kvarteret en dialog med omgivningen,
med nytänkande och balanserat avvägt förhållningssätt.
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Kvarteret omges idag av en brokig och varierad
bebyggelse med olika fasadlängder som spänner mellan
allt från 5m upp till 42m längder. Grannkvarteren är
nedbrutna i ett antal olika byggnader, vissa kvarter är
mer storskaliga och vittnar om ett modernistiskt
strukturideal, andra kvarter har kvar sin småskalighet och
återspeglar i delar den historiska staden innan 1950-/
1970-talets rivningar. Denna variation av fasadlängder
försöker den nya byggnaden att förhålla sig till samtidigt som huset tar plats på hela tomten,
lik befintliga Paushuset. Förslaget delas in i tolv delar
med fasadlängder omkring 16m till 18 m långa.
Mot Stora Torget delas volymen in i tre olika delar, varav
mittdelen markerar huvudentrén till byggnaden. Mot
Torggatan och Källgatan delas volymen in i fyra delar.

Planförslaget
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Höjder & skala (1)
Byggnaderna kring torget varierar i antal våningar mellan
2-4 våningar, 5 våningar med takvolymer bitvis.
Vid Kammakartorget går skalan på de nya tilläggen upp till
6-8 våningar. Längs Eriksgatan och Östra Ringgatan så
reser sig skalan punktvis upp till 6-7 våningar. Förslaget
förhåller sig medvetet till höjderna på den omkringliggande
bebyggelsen. Med utgångspunkt i volymens indelning och
artikulerade fasadlängder (se sidan 12) visar diagrammet
ovan hur de olika 12 delarna av byggnadskroppen lyfts upp,
respektive trycks ner för att möta den befintliga skalan.
Fortsättning följande sida...

Tomt Kv Bagaren/ Paushuset
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Diagram - Axonometriska vyer som beskriver volymhanteringen i de olika
gaturummen i relation till omkringliggande bebyggelsens skala och höjder.
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Höjder & skala (2)
III

Sitplan diagram (*II+I betyder 2 våningar plus takterrass med indraget orangeri/ växthus.)
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Förslaget inleder en dialog med omkringliggande
bebyggelsens skala och höjder och skapar samtidigt nya
sammanhang. En mindre, högre, slankare central del
trappas ner och möter den omkringliggande bebyggelsen.
Denna centrala del av byggnaden trappar upp till maximalt
10 våningar och blir en högdel som markerar rutnätsstadens
centrala delar vid Torget, samtidigt som den förhåller sig
underordnat på längre håll mot Vårfrukyrkans torn, se sektion
nästa sida.
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Koncept

Läget vid Torget
Vyn till vänster visar Paushuset i sitt läge vid
Stora torget i stadsrummet från Torggatan vid
Gustav Adolfs plan, en av huvudentréerna in till
centrum. Den streckade linjen på Statt- tomten vid
torget visar en möjlig exploatering tagen från
kommunens 3d underlag.
Sektionen nedanför genom centrum visar
relationen mellan Vårfrukyrkan, nya Paushuset och
en möjlig exploatering på Statt tomten.
Förslaget förhåller sig även på långt håll på ett
underordnat sätt mot Vårfrukyrkans torn och ligger
med sin totalhöjd långt under kyrkspirans topp.
Vy mot sydöst från Torggatan och Gustav Adolfs plan. Paushusets trappande volym samtalar med omgivningen.
Det levande taklandskapet avtecknar sig även på håll.

Vårfrukyrkan +59,5
Högdel +52,9

Sektion genom staden - visar förhållandet mellan Vårfrukyrkan, nya Paushuset och en möjlig exploatering på Statt tomten (uppgifter tagna från kommunens 3d underlag).
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Koncept

VI
V+I

IV

VI-VIII

II+I

V

VII

III - VIII

III-VII

Höjder & varierat taklandskap

II - IV

Vy mot nordost från Eriksgatan

Det varierade taklandskapet inleder en dialog med
omgivningens höjder och skapar samtidigt nya
sammanhang i staden. Möjligheten finns att taken
programmeras med olika typer av innehåll som t.ex.
en publik restaurang med växthus och uteservering
på takterrassen med utsikt över Stora Torget.

Vy mot sydväst från Eriksgatan

V+I
III+I
II+I
III-IV

II-IV

Med föreslagen disposition kan både kontorslokaler
och bostäder få tillgång till i den övre delen av
byggnadens gröna takterrasser med planteringar,
urbana odlingar och växthus/ orangerier med
småskaliga sadeltaksformer. Växthusen skapar
spännande kvalitéer både för inomhus och i utomhusmiljön - på vintern blir de som ljuslyktor i mörkret.
Det uppbrutna och programmerade taklandskapet
bidrar till att skapa en variation i stadsrummet när
man rör sig runt byggnaden.

Huvudentré

Platta sedumtak hjälper att ta hand om dagvatten
hanteringen inom kvarteret. Dessutom så finns
möjlighet till placering av uppsamlingskärl för regnvatten på takterrasserna (vattnet kan användas för
bevattning av växterna) och olika anordningar för
biologisk mångfald/diversitet.

Vy mot sydöst från Torggatan, Stora Torget
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Koncept

Ett hus med flexibelt innehåll
Nya Paushuset kan komma att innehålla en
blandning av olika typer av funktioner, som t.ex.;

• Nytänkande handelskoncept som antar dagens
utmaningar.

• En sund och kreativ arbetsmiljö. En plats där alla
vill arbeta mitt i Enköping.

• Olika typer av publika och privata mötesplatser.

• Utställningsmöjligheter och Pop-Ups med tillfälligt
innehåll i de kommersiella gemensamma ytorna.

• Möjlighet till Co-working lokaler.

• Kommersiella ytor och service med fokus på mat
& dryck. En publik restaurang med takterrass, uteservering och växthus/ orangeri.

• Kontor med tillgång till takterrasser och växthus.

• Lokal saluhall, mindre butiksytor och varierat utbud
med lokala entreprenörer.

• Bostäder med gemensamhetslokaler i växthus/
orangeri, takterrasser, balkonger och uteplatser.

Bostäder

Takterrass
Orangerie

Kontor
Kontor

Takrestaurang

Restaurang
Handel

Arkad
Lek och grönska

Torghandel
Stora Torget

Saluhall

Lobby/Co-work

Café

Uteservering
Nya Paushuset

Sektionsdiagram

Paushuset/ Kv Bagaren Gestaltningsprogram		

2021-09-06

19

Koncept

orangerier
grönska

takterrasser

takrestaurangen
café
grönska

handel
kiosk

arkaden

uteserveringar

huvudentré

lek

torghandel

uteservering

Vy av torget med en aktiv, levande och öppen bottenvåning och aktiva takterrasser med uteserveringar och mötesplatser.
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Koncept

Entréplanet & stadsrummet
Kungsgatan

Kammakartorget

Torggatan

Bageri

Entré

Butik
Butik

Koppling till övre plan

Infart garage

Huvudentré

“Inre gatan”

Entré bostäder

Arkaden

Stora Torget

Café

Pop-up

Lobby/Co-work

Infart lastfar

Food court
Saluhall

Stora Torget är och förblir Enköpings centrala
mötesplats i centrum. Med det nya Paushuset
skapas ett nytt publikt entréplan, som knyter an och
aktiverar stadsrummet runt hela kvarteret.
En rad av olika funktioner blandas i entréplanet för
att erbjuda en mix av upplevelser och funktioner.
En inre gata/ galleria knyter ihop Stora torget med
Kammakartorget genom kvarteret. En tydlig, generös och indragen sekundär entré skapas mot
Kammakartorget. Denna inre gata knyter även ihop
huset över de olika våningsplanen (se föregående
sida) och leder upp till ett övre plan med handel
och till en publik restaurang med takterrass,
orangeri med utsikt över torget.

Butik

Källgatan

Entré Kontor

Utfart lastfar

Eriksgatan

Kungsgatan

Ett nytt publikt entréplan, som knyter an och aktiverar gaturummet runt hela kvarteret. Entréer och fasader har ett öppet flöde
ut mot stadsrummet. Arkaden mot torget bildar en entrézon som skapar möjlighet för väderskyddade uteserveringar,
entréer och mötesplatser.

Torggatan & arkaden mot Stora torget - ett aktivt och omhändertaget entréplan som vänder sig mot staden och gatan.
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Arkaden mot Stora Torget bildar gränssnittet
mellan byggnadens publika entréplan och Stora
torget. Hela fasaden öppnas upp mot denna
indragna entrézon och det skapas en tydlig kontakt mot stadsrummet, där det inre livet i huset kan
spilla ut mot torget med skyddade uteserveringar,
mötesplatser, varor som kan ställas ut mm.
Sockelvåningen markeras tydligt och får en egen
materialitet och detaljering i förslagsvis trä med
omhändertagna entréer och skyltlägen.

Arkaden mot Stora Torget med huvudentrén i mitten och den
publika restaurangen med takterrass/ orangeri på Plan 02.
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Perspektiv

Nya Paushuset - en ny attraktiv och inbjudande mötesplats för hela Enköping.
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Koncept

Kammakartorget

Vyn visar en i skalan nedbruten indelning av volymen med en varierad, harmonisk
fasadgestaltning.

Enköpings färger & fasadmaterial

Nya Paushuset

Stora Torget

Elevation Torggatan

Fasadgestaltning
Förslagets ambition är att skapa en ny byggnad med
ett medvetet förhållningssätt till sin omgivning
gällande gestaltningen. I syfte att åstadkomma en
variation inom stadsrummet, så varieras fasaderna
inom ett sammanhållet fasadgestaltningsgrepp och
en harmonisk, samordnad material- och kulörpalett,
som tar avstamp i Enköpings färger och lokala fasadmaterial.
• Fasadernas längder överstiger inte 35m (ett krav
från ÖP/ Centrumstudien) utan delas in i kortare
fasader med längder mellan 16m till 18m
(se sida 14).
• Mot Stora Torget, Eriksgatan så delas volymen in i
tre delar - med en mittdel som markerar huvudentrén. Mot Torggatan/ Källgatan finner vi en
indelning om fyra, se elevation till vänster.
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• Tegel och trä föreslås i detta skede som huvudmaterial, som samspelar i en harmonisk
komposition. Trä används även som material för
byggnadens stomme, i entréplanet - gränssnittet
mellan gatan, människan och huset - såväl som för
växthusen/ orangerierna.
• På den övre delen av byggnadskroppen så finner vi
tegel om fyra olika nyanser, som skiftar i jordfärgade,
varma toner.
• Tegelfasaden har en lugn och jämn fönsterrapport
med stora generösa glaspartier. Tegelfasaden har
en tydlig indelning, där de fyra olika delarna får en
egen fasadrytm inom ett samordnat, gemensamt
grundsystem, vilket styr måttkedjor och proportioner.

• Fasaden har olika fasaddjup och olika typer
av tegelförband för att skapa en detaljering och
egen ny karaktär.
• Fasaden i entréplanet med trädetaljer samspelar
med tegelfasadens rytm och indelning. Entréer,
öppningar och skyltlägen artikuleras på ett omsorgsfullt och omhändertagande sätt.
• Balkonger som direkt angränsar mot allmän plats
undviks för att bevara en tydlig gestaltning av gatu
rummet. Balkonger föreslås dock på vissa av de
högre delvolymerna i kvarterets inre delar.
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Koncept

Materialitet & kulör
Variation inom en sammanhållen material- och färgpalett
Fasadutsnitt & referenser

Utsnitt från fasaden mot Stora Torget

Entrén från Kammakartorget/ Torggatan
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Referens/ Tegel i varma, jordfärgade toner och olika tegelförband/ Fasaddjup

Referens/ Entrépartier i trä och omhändertagen skyltning

Referens/ Detalj tegelförband
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Koncept

Materialitet & kulör
Variation inom en sammanhållen material- och färgpalett
Fasadutsnitt & referenser

Referens/ Grönska, växthus & tegel

Huvudentrén mot Stora Torget

Referens/ Generösa och tydliga entréer

Arkaden mot Stora Torget och fasaden mot Torggatan

Paushuset/ Kv Bagaren Gestaltningsprogram		

2021-09-06

25

Perspektiv

Vy från Torggatan, Gustav Adolf Plan mot Stora Torget.
Nya Paushusets trappande volym samtalar med omgivningen och skapar nya kvalitéer.
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Perspektiv

Vy från Eriksgatan mot nordost.
Ett varierat taklandskap med aktiva takterrasser, som bland annat innehåller uteserveringar
och mötesplatser samt platta sedumtak för dagvattenhantering.
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Perspektiv

Vy från Källgatan mot nordväst och Stora Torget.
Paushuset blir ett kvarter som skiftar i jordfärgade, varma toner som harmoniserar med sin omgivning.
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Perspektiv

Vy från Eriksgatan mot sydväst och entrén från Kammakartorget.
Nya Paushuset blir en ny levande mötesplats i staden som skapar balans mellan nytt och gammalt.
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Elevationer

Elevation Stora Torget/ Kungsgatan

Elevation Torggatan
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Elevationer

Elevation Eriksgatan

Elevation Källgatan/ Stora Torget

Paushuset/ Kv Bagaren Gestaltningsprogram		

1:500 (A3)

2021-09-06

0

25

31

Elevationer

Elevation Stora Torget/ Kungsgatan
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Elevationer

Elevation Stora Torget/ Kungsgatan
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Sektioner

Sektion A-A
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Sektioner

Sektion B-B
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Sektioner

Sektion C-C
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Sitplan

1:1000 (A3)
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Planer

Plan -2

Plan -1

Plan 00

Plan 01
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Planer

Plan 02

Plan 03

Plan 04

Plan 05
1:500 (A3)
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Planer

Plan 06

Plan 07

Plan 08/09

Takplan
1:500 (A3)
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Solstudie
20 Juni
09.00

12.00

15.00

18.00
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Solstudie
Vårdagjämning
09.00

12.00

15.00

18.00
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Solstudie
20 Juni
09.00

12.00

15.00

18.00
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Solstudie
Vårdagjämning
09.00

12.00

15.00

18.00
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Vyer i jämförelse

Vyer i centrum

Vyer på långt håll

Vy 6

Vy 1

Vy 5
Vy 9
Vy 14
Vy 4

Vy 7

Vy 8

Vy 11

Vy 2

Vy 3

Vy 10

Vy 13

Vy 12

Vy 1 - från Torggatan, Gustav Adolf Plan mot Stora Torget.

Vy 10 - från Bredsandsvägen.

Vy 2 - från Eriksgatan mot nordost.

Vy 11 - från Hummelstavägen.

Vy 3 - från Källgatan mot nordväst och Stora Torget.

Vy 12 - intill Riksväg 55 söderut, blickandes mot nordost & centrum.

Vy 4 - från Eriksgatan mot sydväst.

Vy 13 - nära Riksväg 55 söderut, blickandes mot nordost & centrum.

Vy 5 - från Rådhusgatan mot söder.

Vy 14 - från Österleden, vid trafikplats Annelund, avfart 143 från E18, blickandes mot Kyrkåsen och centrum.

Vy 6 - från Kyrkogatan, Rådhusgatan.
Vy 7 - från Kungsgatan, Sandgatan mot Stora Torget.
Vy 8 - från Kungsgatan, Ågatan norrut mot Stora Torget.
Vy 9 - från Stora Torget, Torggatan, Kyrkogatan.
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Vyer i jämförelse/ centrum

Vy 1 - från Torggatan, Gustav Adolf Plan mot Stora Torget idag.

Vy 1 - från Torggatan, Gustav Adolf Plan mot Stora Torget med planförslaget.

Vy 2 - från Eriksgatan mot nordost idag.

Vy 2 - från Eriksgatan mot nordost med planförslaget.
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Vyer i jämförelse/ centrum

Vy 3 - från Källgatan mot nordväst och Stora Torget idag.

Vy 3 - från Källgatan mot nordväst och Stora Torget med planförslaget.

Vy 4 - från Eriksgatan mot sydväst idag.

Vy 4 - från Eriksgatan mot sydväst med planförslaget.
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Vyer i jämförelse/ centrum

Vy 5 - från Rådhusgatan mot söder.

Vy 5 - från Rådhusgatan mot söder med planförslaget.

Vy 6 - från Kyrkogatan, Rådhusgatan.

Vy 6 - från Kyrkogatan, Rådhusgatan med planförslaget.
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Vyer i jämförelse/ centrum

Vy 7 - från Kungsgatan, Sandgatan mot Stora Torget.

Vy 7 - från Kungsgatan, Sandgatan mot Stora Torget med planförslaget.

Vy 8 - från Kungsgatan, Ågatan norrut mot Stora Torget.

Vy 8 - från Kungsgatan, Ågatan norrut mot Stora Torget med planförslaget.
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Vyer i jämförelse/ centrum

Vy 9 - från Stora Torget, Torggatan, Kyrkogatan idag.
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Vy 9 - från Stora Torget, Torggatan, Kyrkogatan med planförslaget.
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Vyer i jämförelse/ på långt håll

Vy 10 - från Bredsandsvägen idag.

Vy 10 - från Bredsandsvägen med planförslaget.

Vy 11 - från Hummelstavägen idag.

Vy 11 - från Hummelstavägen med planförslaget.
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Vyer i jämförelse/ på långt håll

Vy 12 - intill Riksväg 55 söderut, blickandes mot nordost & centrum.

Vy 12 - intill Riksväg 55 söderut, blickandes mot nordost & centrum med planförslaget.

Vy 13 - nära Riksväg 55 söderut, blickandes mot nordost & centrum.

Vy 13 - nära Riksväg 55 söderut, blickandes mot nordost & centrum med planförslaget.
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Vyer i jämförelse/ på långt håll

Vy 14 - från Österleden, vid trafikplats Annelund, avfart 143 från E18,
blickandes mot Kyrkåsen och centrum.
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Vy 14 - från Österleden, vid trafikplats Annelund, avfart 143 från E18,
blickandes mot Kyrkåsen och centrum. Planförslaget syns ej i denna vy.
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Barnkonsekvensutredning
Preliminär analys av konsekvenser för barn i samband med planering av nytt Paushus på fastighet Centrum 18:1 – inför samråd
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Inledning

Stora torget som gör det av intresse för alla barn och unga som bor eller besöker Enköping och inte
enbart en liten eller begränsad grupp.

Sedan 2020-01-01 är Barnkonventionen en del av svensk lagstiftning genom Barnrättslagen (SFS
2018:1197).

Befintligt Paushus med sina handel och kontorslokaler är delvis tillgängligt för barn och ungdomar
men saknar platser av intresse för barn och ungdomar. Däremot är Stora torget, Kammakartorget
och Torggatan som blivande gågata målpunkter av intresse för barn och unga av olika ålder och av
olika anledningar.

Barnkonventionen utgår från 4 grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas när
det handlar om frågor som rör barn:
•

Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

•

Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.

•

Alla barn har rätt till liv och utveckling

•

Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Barnkonsekvensanalyser används inom ett flertal sektorer och samhällsplaneringen är en av dessa.
Barns inflytande i samhällsplaneringen utgår vanligen från rörelsefrihet, tillgänglighet, säkerhet och
miljö för barn. Det kan handla om att det ska finnas platser för lek och rörelse, samt en trafikmiljö
som möjliggör för barn att kunna röra sig mellan platser på ett självständigt sätt. Om en befintlig
plats som används av barn påverkas negativt av förändringen ska barnkonsekvensanalysen föreslå
kompensatoriska åtgärder.

Syfte
Syftet med utredningen är att belysa konsekvenserna för barn och unga vid ett genomförande av
detaljplan för fastighet Centrum 18:1 som är numera bebyggd i sin helhet med en kontors- och
handelsbyggnad s.k. Paushus. Syftet är också att identifiera eventuella åtgärder som kan vidtas för
att göra genomförandet bästa möjliga för barn och ungdomar, och när i
samhällsbyggnadsprocessen dessa behöver beaktas.
I det här fallet handlar det om att i största möjliga mån säkerställa platser för lek och rörelse samt en
säker trafikmiljö runtomkring Paushuset som möjliggör för barn och ungdomar att kunna röra sig
mellan platser på ett självständigt sätt.

Utgångspunkter
Eftersom Paushus handlar om en komplex byggnad i mest centrala delen av Enköping är det svårt
att identifiera en konkret barngrupp eller grupp av ungdomar som direkt berörs av föreslag till
detaljplan. Detta på grund av dess mest centrala placering i Enköpings historiska stadskärna intill

Av den anledningen och för att säkerställa att barnens intresse och rättigheter tas i beaktande under
planering och projektering avses projektets konsekvenser granska med utgångspunkter att:
•
•
•

Alla barn har samma rättigheter och lika värde,
Alla barn har rätt till liv och utveckling,
Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Parametrar som är relevanta för projektet och som har betydelse för ovannämnda principer och som
ska belysas med den här utredningen handlar om:
•
•
•
•

Rörelsefrihet,
Tillgänglighet,
Säkerhet, och
Miljö.

Förslag till ett nytt Paushus innebär även ett antal bostäder i övre våningsplan ovanpå handels- och
kontorslokaler som bör uppta Paushusets nedre del. Vilka barn och ungdomar som kommer att
flytta in i de nya bostäderna går inte att säga. Utredningen har därför i huvudsak utgått från
forskning och tidigare erfarenheter av hur barn och ungdomar upplever sin omgivning för att
därigenom kunna dra vissa slutsatser och göra preliminära ställningstaganden.
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Metod

Projektspecifik metod

Utredningen utgår ifrån befintliga förhållanden på platsen samt påverkan och konsekvenser av
detaljplan som ska tas fram. Underlag som har använts är bland annat den fördjupade
översiktsplanen för Enköpings stad, andra kommunala styrdokument, gestaltningsprogram,
utredningar som hör till detaljplanen men även slutsatser av enkäter som togs fram inom ramen av
projektet Årets stadskärna 2025 som även det berör barnen intresse (tillgänglighet, trygghet
dagtid/kvällstid).

Eftersom det här dokumentet föregår en dialogprocess med barn och ungdomar, som ska äga rum
under plansamråd, kallas det därför för barnkonsekvensutredning. Den innehåller en preliminär
inventering och analys av projektets egenskaper utifrån barnperspektiv.

Till denna utredning har Huddinge kommuns checklista och metodhandbok för barnkonsekvensanalys använts som underlag. En naturlig del i framtagande av en barnkonsekvensanalys är att
involvera barn som direkt berörs av föreslagna förändringar. Enköpings kommun ska under hösten
2021 ta fram en egen strategi och metod för barnkonsekvensanalyser i samhällsplaneringen som
kan tillämpas vid kommande projekt.
I framtagandet av den här utredningen har arbete delats upp i fyra steg;
•
•
•
•

Inventering,
Analys,
Dialogprocess, och
Utvärdering, sammanfattande slutsatser.

Inventering
Första delen av utredningen redogör för befintliga förhållanden, problem och möjligheter idag.
Kartläggning görs av befintlig trafiksituation, stråk, rörelsemönster och eventuella barriärer, trygga
och otrygga platser, målpunkter, aktivitetsytor och vistelseytor för olika åldrar.
Analys
I den andra delen görs en analys av hur barnens rörelsefrihet, tillgänglighet, säkerhet och miljö
påverkas av det aktuella planförslaget. Analysen redogör om förändringarna är till det bättre eller
det sämre, samt om det finns motstående intressen.
Dialogprocess
I den tredje delen ska under plansamråd och inom ramen av medborgardialog föras även dialog
med relevanta barn- och ungdomsgrupper för att fånga hur Paushusets påverkan på
centrumutveckling och deras intresse ser ut från barnperspektiv.
Utvärdering, sammanfattande slutsatser
I fjärde delen ska efter genomfört plansamråd och dialoger sammanfattas reflektioner rörande
genomförandet och vid behov föreslå nödvändiga justeringar av planförslaget.

Med hänsyn till Paushusets placering i Enköpings centrum gäller det att genom någon form av en
medborgardialog med valda barn- och ungdomsgrupper, som av olika anledningar tar sig till och
vistas i centrum och i områden runtom Stora torget och Paushuset, och på det sättet belysa
parametrar relevanta för projektets vidare utveckling med barnens bästa i fokus.
Lärdomar och kunskaper som ska på det sättet samlas ska inarbetats i den här utredningen och
sedan redovisas i kompletterade rubriker Dialogprocess samt Utvärdering, sammanfattande
slutsatser.
Kompletterat dokument ska sen användas som underlag till eventuella justeringar av
konceptförslaget och planförslaget mellan plansamråd och granskning.
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Projektets bakgrund

Konceptförslag

I den fördjupade översiktsplanen Plan för Enköpings stad (2018) och framför allt dess bilaga
Centrumstudie pekas kvarter Bagaren och fastighet Centrum 18:1 ut som kvarter med hög
utvecklingspotential för blandade verksamheter lämpliga för stadscentrum inklusive bostäder.
Detta utifrån dess strategiska läge i staden, befintliga bebyggelsestruktur och värden samt andelen
befintliga funktioner och stråk. I dagsläget är hela fastighet Centrum 18:1 bebyggd med en enda
byggnad, handelsgallerian i 2 plan som kallas för PAUS.

Enligt Kjelander Sjöbergs koncept ska hela fastighet Centrum 18:1 bebyggas med en byggnad. Till
skillnad mot befintligt Paushus ska den nya byggnaden delas upp i 12 volymer som med olika
höjder och taklandskap skapar nödvändig variation och därmed anpassar sig till omkringliggande
bebyggelse. De olika volymerna ska höjdmässigt variera mellan 2 och 10 våningar med tydlig
nedtrappning mot Stora torget.

Med anledning av ansökan om planändring som kommit in i höst 2016 och med avsikt att utöka
byggrätt på den aktuella fastigheten för handelslokaler inklusive bostäder och därmed stärka
centrum, har kommunen den 8 december 2016 beslutat om att pröva möjligheten för att utöka
byggrätten enligt ansökan. Mellan 2017 och 2018 har pågått ett intensivt arbete med så kallad
Centrumpussel som syftat till att först invertera tillgänglig fastighetsbestånd i kommunal- och
privatägo lämpligt för olika typer av centrumstödjande funktioner och sedan utreda var och hur
behov av de olika centrumstödjande funktionerna skulle tillgodoses på ett optimalt sätt.

Kvarter Bagaren
(Centrum 18:1)
Paus

Den analysen har använts som
kunskapsunderlag för den fördjupade
översiktsplanen Plan för Enköpings stad
(2018) och tillhörande Centrumstudie.
Slutsats av det arbetet var att fastighet
Centrum 18:1, så kallat kvarter Bagaren
som upptar en strategiskt viktig plats i
centrum, har stor betydelse för
centrumutveckling och därmed skulle
kunna exploateras så att den stärker
centrum bättre än den befintliga
handelsgallerian gör idag. I ljuset av de
slutsatserna har fastighetsägaren i
samarbete med arkitektkontoret
Kjelander Sjöberg 2019 tagit fram ett
konceptförslag till omdaning av kvarteret
Bagaren till en komplex byggnad med
stor variation och blandning av
centrumlämpliga verksamheter och
bostäder. Utöver de nya funktionerna
innebär förslaget även en utökning av
byggrätten.

Med hänsyn till att den nya byggnaden ska såsom befintlig Paushus ta hela fastigheten i anspråk
innebär det att det inte planeras nya friytor på markplan för annan typ av användning (grönytor).
Offentligt rum av betydelse för både Paushus och Enköping i stort som påverkar och ska påverkas av
det nya Paushuset är Stora torget och Kammakartorget samt omkringliggande gator, framför allt
Torggatan som gångfartsgatan. Det två målpunkter och stråk är oerhört viktiga även för barn och
ungdomar framför allt de som bor i centrum och som av olika anledningar vistas eller rör sig genom
centrum.
Totalt inom hela kvarteret planeras för bostäder och service på omkring 20 000 kvadratmeter
bruttoarea (BTA) ovan mark (exklusive underjordisk parkering) varav ca 40 - 50 % av BTA avses för
bostadsändamål vilket bedömts motsvara runt 80 - 90 lägenheter. Kvarstående areal avses använda
som handels- och kontorslokaler i byggnadens nedre våningsplan samt parkering i byggnaden
källarplan.
Vad gäller bostadsbestånd styr detaljplan inte lägenhetsfördelning och får inte styra upplåtelseform.
Det är därför svårt att uppskatta hur stor befolkningen inom planområdet kommer att bli liksom
andel barn. Kommunen bedömer att det nya Paushuset totalt kan befolkas av runt 250 - 300
personer varav 20 - 30 barn och ungdomar i åldern 0 - 18 år. Detta eftersom flexibelt koncept
innebär att inom samma exploateringsvolym fast med en annan uppdelning mellan bostäder och
andra verksamheter kan uppskattat antal bostäder variera.
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Inventering
Trafik och rörelsemönster
Paushusets centrala placering intill Stora torget och blivande gångfartsgata (del av Torggatan
mellan Kungsgatan och Kryddgårdsgatan) gör det tillgängligt för olika samhällsgrupper inklusive
barn och ungdomar. Det är beläget mellan Gustav Adolfs plan med bussterminalen och
Gymnasieskolan på Korsängen. Torggatan utgör därmed ett jätteviktigt stråk för gående och
cyklister mellan de två målpunkterna i nordväst-sydöst riktning.
Del av Torggatan intill Stora torget är redan idag en gång- och cykelväg och används även för
uteserveringar.

uteserveringar) i nordöst-sydvästriktning utgör primärt gående och cyklister. Det stråket är viktigt
handelsstråk fram till korsningen Tullgatan/Kungsgatan. Utbud av lokaler, handel men även
placering av skolor och andra samhällsservice längs samma stråk (Enköpings lasarett som ligger
söder om rutnätsstaden och skola/förskola och annan samhällsservice norr om rutnätsstaden intill
Stockholmsvägen) alstrar en mängd rörelser. Paushuset tillsammans med Stora torget i sig utgör en
målpunkt. Placering i korsningen av de två mest viktiga stråk gör de till en viktig knutpunkt också.
Stadsbussar trafikerar längs Källgatan till och från Gustav Adolfs plan. Närmaste busshållplatser i
båda riktningarna finns på Stora torget.

Målpunkter och aktiviteter
Paushuset ligger på gångavstånd till park- och grönområden samt aktiviteter för olika barngrupper.
Söder om stadskärna ligger två stora parkområden, Drömparken/Åpromenaden och Klosterparken
samt idrottsanläggning på Enavallen. Norr om rutnätsstaden ligger Skolparken. Alla tre möjliggör
olika typer av aktiviteter.

Målpunkter
Mötesplats
Gång/cykelstråk
Kollektivtrafik

Grönområde/
stor park
Fickpark
Lekplats

Trafik och rörelser som sker över Stora torget intill Paushuset och även genom del av Kungsgatan
mellan Stora torget och Sandgatan (som mellan vår och höst används som gångfatsgata med
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Avseende spontana aktiviteter avses Klosterparken mest intressant för barn och ungdomar med sina
öppna ytor lämpliga för lek och olika typer sportaktiviteter. Åpromenad och framför allt
idrottsplaner på Enavallen är viktig målpunkt för barn och ungdomar som är aktiva i
idrottsföreningar. Skolparken med scen och lekplats, kuperad topografi och skogskaraktär utgör
intressant grön oas och målpunkt på gångavstånd från Paushus och Stora torget.

Trygghet och hälsa
Med hänsyn till att planområde utgör en byggnad innebär det att barn och ungdomar får möjlighet
använda lokaler inom befintligt Paushus och röra sig inomhus endast under lokalernas arbetstid.
Eftersom planområde i befintligt läge handlar om i princip om inomhusmiljö som används av olika
målgrupper upplevs det som oattraktiv men dock trygg miljö för barn och ungdomar.

Utöver de tre stora parkområden finns inom stadskärnan några få små parkytor mest intressanta för
vila och vistelse. För äldre barn är det intilliggande torgytor (Gustav Adolfs plan, Stora torget och
Kammakartorget) Westerlundska gymnasiet och Joar Blå med biograf och bibliotek målpunkter för
att träffas och umgås.

Den oattraktiva aspekten av befintligt Paushus beror på brist på aktivitetsytor och lämpliga
mötesplatser. Detta bidrar inte till barnen hälsa, framför om de vistas i Paushuset under kalla
månader när en längre vistelse i sådana handelsgallerior skulle förväntas ske.

Separat gång- och cykelväg finns endast över Stora torget (Torggatan). Däremot behöver barn och
ungdomar röra sig längs bilvägar inom rutnätsstaden för att kunna ta sig från Stora torget och
Paushuset till de olika målpunkter.

Förutom den korta sträckan av Torggatan (över Stora torget) och Stora torget som sådant kan övriga
gator inom rutnätsstaden upplevas otrygga ur barnperspektiv. Detta på grund av brist av säkra
gång- och cykelvägar separerade från biltrafik, smala trottoarer och korsningar utan farthinder eller
utformning som skulle få bilister att sänka hastighet (med gatsten i stället för asfalt eller liknande).
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Analys

Gatukorsning med
gatsten/beläggning som
syftar till att begränsa
hastighet.

Rörlighet, stråk och barriärer
Det finns inga tydliga barriärer vad gäller Paushusets tillgänglighet. Däremot
finns skillnader i karaktär mellan olika gator runtom Paushus som har för
konsekvens olika möjligheter för säker rörelse av barn och ungdomar till och från
Paushus.
Rörelser och flöden till och från Paushus vad gäller barn och ungdomar som
antigen går eller cyklar sker framför allt via Torggatan, Stora torget och
Kammakartorget. Detta ska gälla även för nytt Paushus.
Eriksgatan och Källgatan är i dagsläget oattraktiva gator för gående och cyklister
(inklusive barn) på grund av brist på entréer till lokaler samt in/utfarter för
varuleveranser. I och med att även planerad in/utfart för varuleveranser och
parkering ska ske från Eriksgatan förblir Eriksgatan oattraktiv och mindre säker
miljö för barn och ungdomar.

Gustav Adolfs Plan
Gång- och cykelväg

Stora torget

För att minska rådande barriäreffekt avses med förslag till ett nytt Paushus öppna
bottenvåningar och lokaler mot Stora torget, Torggatan och även i Källgatan
närmast Stora torget. På det sättet ska förbättras tillgänglighet, fysisk som
upplevd vilket är positivt.
Jämfört med befintligt Paushus ska enligt förslag till ett nytt Paushus möjliggöras
rörelser tvärs över kvarteret, genom Paushusets bottenplan och på det viset
förbinda Stora torget och Kammakartorget som också bedöms som positivt.
GC-väg
Gata med prioriterad biltrafik
Gata med lugn biltrafik
Gatukorsningen utformad med
avsikt att sänka hastighet
Potentiellt farliga korsningar

Biltrafiken på:
• Kyrkogatan
• Sandgatan
• Källgatan,
• Eriksgatan
• Del av Torggatan
upplevs dominerande
pga. Kantstensparkering eller
brist på tydliga GC-vägar

Rörelser till/från Paushus
Framtida flöden genom Paus

Otrygg korsning

Kammakartorget
PAUS
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Målpunkter
Med nytt förslag avses aktivera del av bottenvåning för lokaler med entréer mot
omkringliggande gator och med huvudentréer mot Stora torget och
Kammakartorget. Den nya möjligheten att röra sig genom en trygg och
kontrollerad miljö mellan de mest attraktiva torgytorna i centrum är mycket
positivt. Till och med eventuella nya uteserveringar på gatuplan (Torggatan och
Stora torget) skulle utgöra intressant målpunkt även för äldre ungdomar vilket
bedöms som positiv konsekvens.
Lokaler och möjlighet för vistelse inomhus ska öppna möjlighet för nya
mötesplatser attraktiva framför allt för äldre barn att mötas och umgås i en trygg
och kontrollerad miljö. Mindre barn skulle också kunna ha nytta av inomhus
lekplatser i anslutning till restauranger, handel och kontorslokaler.

Aktiva takytor också utgör potentiell målpunkt för äldre ungdomar att mötas och
umgås och för barn att leka. Detta för både de som ska bo i Paushuset men även
för alla andra till en viss utrestäckning (beroende på typ av lokaler som ska ha
tillgång till de delar av takytorna).
Aktiva takytor som möjliggör utomhus aktiviteter och lek i en kontrollerad miljö
är mycket positivt tillskott i centrum ur barnperspektiv.
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Dialogprocess
I och med att genomförande av detaljplan, det vill säga uppförande av ett nytt Paushus som ska ha
många olika funktioner påverkar nästan alla barn och ungdomar som antigen bor eller besöker
Enköping är det viktigt att identifiera relevanta barn- och ungdomsgupper för att kunna föra en
meningsfull dialog. Med relevanta menas grupper eller utvalda representanter för att kunna i största
möjliga mån fånga deras tankar och perspektiv och därmed förbättra förslaget.
Detta avses ske i samverkan med berörda delar av kommunens organisation som jobbar med barn
och ungdomar. Avsikt är att under plansamråd, när förslag till detaljplan för nytt Paushus
presenteras till allmänheten, genomföra även någon form av öppen dialog med de relevanta barnoch ungdomsgupperna.

Preliminär bedömning
Med hänsyn till att planområde gäller bara en fastighet och att den är i dagsläget bebyggd med
handels- och kontorsbyggnad utan några aktiva och attraktiva lokaler för barn och ungdomar
bedöms det nya Paushuset med blandning av olika funktioner och med en mer öppen, tillgänglig
och genomgående bottenvåning bidra med positiva effekter för barn och ungdomar. Den nya
byggnaden med överskådlig och attraktiv allmäntillgänglig inomhusmiljö i bottenvåning bedöms
på en praktisk nivå vara helt i linje med Barnkonventionens intentioner om att främja en utveckling
som förbättrar barns möjlighet till rörelsefrihet och trygghet.
Befintlig byggnad med sina handels- och kontorslokaler avsedd mest för vuxna ska ersättas med en
ny byggnad som har större potential att bli en ny målpunkt även för barn och äldre ungdomar. I och
med att det handlar om inomhusmiljö som är användbar året runt avses detta som positivt bidrag
till Enköpings centrum och dess attraktivitet för barn, ungdomar och barnfamiljer.
Ur detta perspektiv anses förslag till högre exploatering jämfört med befintligt Paushus och med
bostäder som inte finns idag ett positivt tillskott. Större antal invånare i centrum och större antal
barn som rör sig i centrum skapar trygghet och därmed attraktivitet.
Detta gäller såväl Paushus som omkringliggande offentligt rum, framför allt Stora torget och
Kammakartorget. Större antal barn i centrum kan på lång sikt förorsaka större utbud av
handelslokaler med leksaker, spellokaler för dataspel/e-sport eller likande vilket kan göra centrum
ännu mer attraktivt för barn och ungdomar.
Större utbud av lokaler och större flöden av människor inom och runtom Paushuset gör det
generellt till en tryggare miljö för barn och ungdomar.
I och med att uppförande av nytt Paushus ska medföra nödvändiga förbättringar i utformning av
omkringliggande gator bedöms nytt Paushus medföra positiva konsekvenser för barnens trygghet
även i offentligt rum i anslutning till Paushus.
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Utvärdering, sammanfattande
reflektioner
Slutsatser och sammanfattande reflektioner ska utformas efter genomförd samråd och dialog med
valda barn- och ungdomsgrupper. Deras synpunkter ska bearbetas på liknande sätt som övriga
synpunkter från allmänheten.

Genomförande och ansvarsförhållanden
För att skapa en god boendemiljö i en komplex byggnad ska vissa grundläggande förutsättningar
regleras i detaljplan. Detta gäller framför allt användning av bottenvåning samt tillgänglighet från
omkringliggande gator respektive Stora torget. Detta eftersom inom planområdet utöver dela av
takytor finns inga andra öppna grönytor på markplan vars användning skulle kunna regleras på ett
annat sätt.
Kommunen ansvarar för utformning och genomförande av allmän plats inom och i anslutning till
detaljplan. I det här fallet handlar det om Stora torget och omkringliggande gator; Torggatan,
Källgatan och Eriksgatan. Aviskt är att skapa trafiksäker och trygg miljö för barn och andra
oskyddade trafikanter. Med hänsyn till att det inte kan regleras med detaljplan är avsikt att reglera
detta med ett tillhörande dokument – Exploateringsavtal.
Byggherren ansvarar för genomförandet inom kvartersmark. Utöver byggnaden i sig är det viktigt
att gaturum utformas med god kvalitet och medvetenhet om barn som användare. Även
trafikmiljöer såsom cykelparkeringar och parkeringsytor inom huset ska utformas på ett trafiksäkert
vis.
Utredningens resultat kan med fördel användas som underlag för det fortsatta arbetet med
projektering och byggande på den närliggande fastighet Centrum 13:5 och 13:6 så kallad Stattomt.
Detta eftersom exploatering av de två fastigheter ska ha lika stor påverkan på omkringliggande
offentligt rum och Stora torgets funktion och utformning som Paushus.
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