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Bakgrund
Sedan 2020-01-01 är Barnkonventionen en del av svensk lagstiftning genom Barnrättslagen (SFS
2018:1197).
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 vid ett genomförande av de
detaljplaner som håller på att tas fram längs Doktor Westerlunds gata. Syftet är också att identifiera
eventuella åtgärder som kan vidtas för att göra genomförandet bästa möjliga för barn, och när i
samhällsbyggnadsprocessen dessa behöver beaktas.

Metod
Utredningen utgår från befintliga förhållanden på platsen samt påverkan och konsekvenser av de
detaljplaner som ska tas fram för området. De underlag som har använts är bland annat den
fördjupade översiktsplanen för Enköpings stad, andra kommunala styrdokument, samt förstudie
och utredningar som hör till detaljplanerna som tas fram. Eftersom de olika detaljplaneprocesserna
har kommit olika långt kommer illustrationer i denna utredning att kunna innehålla detaljer som
inte är de som senare versioner av respektive detaljplan visar. Dessa detaljer bedöms inte påverka
syftet med eller slutsatserna av utredningen.
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. För
bostadsprojekten längs Doktor Westerlunds gata finns dock ingen naturlig barngrupp att fråga.
Området är idag inte tillgängligt för barn och vilka barn som kommer att flytta in i de nya
bostadskvarteren går inte att säga. Utredningen har därför i huvudsak utgått från forskning och
tidigare erfarenheter av hur barn upplever sin omgivning för att därigenom kunna dra vissa
slutsatser och göra generella ställningstaganden. För tydlighetens skull kallas därför detta
dokument för barnkonsekvensutredning. 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 utredningen har arbete delats upp i tre steg; inventering, analys och
sammanfattande slutsatser.
1. 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.
2. I den andra delen görs en analys av hur barnens rörelsefrihet, tillgänglighet, säkerhet och
miljö påverkas av de aktuella planförslagen. Analysen redogör om förändringarna är till det
bättre eller det sämre, samt om det finns motstående intressen.
3. I den tredje delen görs sammanfattande reflektioner rörande genomförandet.
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Projektet
I den fördjupade översiktsplanen Plan för Enköpings stad (2018) pekas det aktuella området vid
Doktor Westerlunds gata ut som nytt bostadsområde, som också kan rymma en del service, handel
och annan icke störande verksamhet.

Lillsidan 4:5 och
4:7 - Mejeriet

Under hösten 2017 och våren 2018 inkom flera ansökningar om planbesked för fastigheterna runt
Doktor Westerlunds gata. Samhällsbyggnadsförvaltningen valde att inleda samtliga planarbeten i
en informell gemensam förstudie där trafik, dagvatten, behovet av offentlig service och gestaltning
av och mot Doktor Westerlunds gata studerades översiktligt. Under förstudiearbetet har
övergripande struktur för området, områdets täthet och dess innehåll studerats. Detta har varit ett
sätt att konkretisera de riktlinjer som den fördjupade översiktsplanen anger.
Totalt inom hela omvandlingsområdet planeras för bostäder och service på omkring 75 000
kvadratmeter bruttoarea (BTA) vilket bedömts motsvara runt 900 lägenheter. Till detta ska läggas en
förskoletomt, en dagligvaruhandel och bevarad del av mejeribyggnaden med kontor, restaurang
och föreningslokaler. I respektive detaljplan finns krav på bostadsgårdar att de ska vara minst 20
kvadratmeter per 100 BTA bostad. Parkering ska anläggas enligt kommunens parkeringsnorm, vilket
i dagsläget innebär 0,75 p-platser per 100 BTA bostad. Parkering anläggs under gård eller som
markparkering avskild från bostadsgård.
Detaljplanerna styr inte lägenhetsfördelning och får inte styra upplåtelseform. Det är därför svårt att
uppskatta hur stor befolkningen inom området kommer att bli liksom andel barn. Kommunen
bedömer att de nya områdena totalt kan befolkas av runt 2000 personer varav 200-320 barn och
ungdomar i åldern 0-18 år. Jämt fördelat per åldersintervall innebär detta ett behov av omkring 120
nya förskoleplatser för områdets befolkning. För detta planläggs en förskoletomt.
För skolområdet väster om det aktuella planområdet har det nyligen tagits fram en förstudie för en
ny skola vilket också har studerats i samband med detaljplanerna.

Detaljplanerna
De enskilda detaljplaneprocesserna som ingår i denna utredning har kommit olika långt.
Detaljplanen för Lillsidan 4:5 och 4:7 har varit ute på samråd, Lillsidan 5:3 med flera har varit ute på
samråd och granskning. Detaljplanen för Sankt Ilian 36:10 med flera befinner sig i ett tidigt skede
och skissarbete pågår. Detaljplanen för Lillsidan 5:5 med flera antogs under 2020 och har vunnit laga
kraft.

Sankt Ilian 36:10 mfl
– Kv Beckasinen

Lillsidan 5:5 mfl - ICA

Lillsidan 5:3 mfl –
Kv Steglitsan
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I det förstudiearbete som gjorts har ett antal riktlinjer för omvandlingen inom detaljplanerna tagits
fram. Riktlinjerna fastställdes av kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott i juni
2020:
•

Området ska främja en hållbar livsstil och en hållbar stadsutveckling.

•

Omvandlingen av området längs Dr Westerlunds gata ska knyta an till angränsande
områdens variation i bostadsmiljöer vad gäller såväl volymer och gestaltning som
upplåtelseformer och möjlighet att tilltala olika livssituationer och grupper i samhället.

•

Varje delområde ska innehålla en variation vad gäller bebyggelsestruktur, utformning och
användning.

•

Stadsdelen ska innehålla en blandning av upplåtelseformer som kan tilltala olika
målgrupper.

•

Bostadsgårdarna ska vara sammanhållna och parkeringar ska i möjligaste mån placeras
utanför eller grävas ned.

•

Bostadsgårdarna ska ha en väl fungerande kommunikation med omgivande gator och
parkmark för att skapa genomsläppliga kvarter som är integrerade med omgivningen. Helt
slutna kvarter tillåts inte.

•

Bostadsgårdarna skall uppfylla minst ca 20 kvm användbar gårdsmiljö/100 kvm BTA.
Generellt bör strävas efter så hög andel genomsläpplig mark (ej hårdgjord) som möjligt.

•

Inom respektive detaljplaneprojekt ska exploatörer bidra ekonomiskt eller på annat sätt till
nödvändig utveckling av de allmänna ytorna i stadsdelen, såsom upprustning/ omdaning av
kommunala gator och/eller grönytor.

•

Beslut om P-tal ska grundas på erfarenheter från liknande exploateringar samt kommunens
pågående arbete med flexibla P-tal.

•

Inom respektive detaljplan möjliggörs etappvis genomförande.

Bostäder

Bostäder

Verksamheter

Livsmedelsbutik och
bostäder
Bostäder

Bostäder
Förskola

Illustrationen till höger visar situationsplaner för de fyra detaljplanerna samt den
huvudsakliga användningen för olika delar av området.
Eftersom de olika detaljplaneprocesserna har kommit olika långt har illustrationerna
olika detaljeringsgrad och kan komma att förändras under processens gång.
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Historisk bakgrund
Industriområdet direkt väster om Enköping växte fram på 1950-60-talen längs dåvarande riksväg
mellan Stockholm och Västerås. Här etablerades Mjölkcentralen längs industrispåret tillsammans
med annan verksamhet och bilservice.
Därpå följde miljonprogram för bostadsförsörjning inkl skola och stadsdelscentrum (Lillsidan
övre/nedre) så att området på 10-15 år förvandlades enligt bilderna här intill.
1971 bildas Enköpings kommun och stadens framväxt fördelades då om österut och till skogsmark i
stället för åkermark. Med anläggandet av E 18 runt 1980 befästs stadens västra gräns och har aldrig
tagit klivet längre västerut än den nådde redan 1970. I nu gällande fördjupad översiktsplan (Plan för
Enköpings stad) finns utpekat framtida bostadsområden i väster, men alltjämt sker ny planläggning
och bostadsbyggande i stadens östra och södra delar.
Miljonprogrammet skapade stadsdelar med ett lokalsamhälle där man kunde bo, arbeta och sköta
sina vardagliga ärenden. Senare tider har inneburit att förutsättningarna för arbetsmarknad, handel
och service har förändrats. Vi är idag mer rörliga och måste också vara mer rörliga allt eftersom
handel och service koncentreras till färre och större enheter. Efter många årtionden med bilen som
stark faktor i samhällsplaneringen har detta lett till ökad trafik. Det tidigare lokalsamhället runt
Västerleds torg med affärer, post och bank har mer blivit mer renodlade bostadsområden vars
invånare nu behöver ta sig förbi stängslade industrifastigheter för att nå serviceutbudet i stadens
centrum.

Ortofoto 1958-60

Resultatet av denna utveckling är idag ett slutet industriområde mellan 1960-talets större
bostadsförsörjningsprogram och centrala staden. 500 meter genomfartsled längs industritomter
och bilserviceanläggningar är huvudförbindelsen mellan socioekonomiskt utsatta västliga
stadsdelar och stadskärnan. Denna genomfartsled är samtidigt en barriär mellan områden i norr och
söder. Yngre elever på södra Lillsidan (söder om Dr Westerlunds gata) söker sig till
Munkssundsskolan på andra sidan ån snarare än till den närmare skolan norr om Dr Westerlunds
gata, vilket i sin tur även skapar sociala barriäreffekter.

Ortofoto 1971-76
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Nulägesanalys
Trafik och rörelsemönster
Dr Westerlunds gata är en barriär som bildar en skarp gräns mellan stadsdelarna. Det är en mycket
bred gata som inbjuder till högre hastigheter än de skyltade 30 respektive 50 km/h vilket bidrar till
en viss otrygghet. Efterlevnaden av hastighetsbegränsningarna är låg, vilket troligen beror på att
vägens utformning och skala inte stämmer med reglerad hastighet.
Det finns gång- och cykelväg på båda sidor om gatan. Vid verksamhetsområdena utmed vägen
finns idag många in- och utfarter vilket bidrar till en något rörig trafikmiljö. Det är till nackdel för
passerande oskyddade trafikanter utmed cykelbanorna.

Västerleds
torg

I anslutning till planområdet, längs Dr Westerlunds gata, finns två övergångsställen som är
utformade med hastighetsdämpande åtgärder, vägbulor och blinkande ljusanläggning. Det västra
övergångsstället är en viktig koppling för barn på väg till och från skolan, både norrut mot
Enöglaskolan och söderut mot Munksundsskolan. Det östra övergångsstället är en del av gamla
banvallen, ett av de mest välanvända gc-stråken mellan södra och norra delarna av staden.
Det finns busshållplatser inom cirka 300 meter från planområdet, västerut längs Dr Westerlunds
gata samt österut vid Gustav Adolfs plan.

Planområdet

Trygghet och hälsa

Centrum

Idag är fastigheterna inom planområdet stora instängslade områden som efter arbetstid är
obefolkade. Området har idag en barriäreffekt i stadslandskapet både fysiskt och mentalt.
Längs gc-stråken finns långa stängslade sträckor och en brist på genomsläpplighet. Instängslingen
tillsammans med skymmande buskage och glesbefolkade delområden som är öde vissa tider vilket
gör att vissa sträckor kan upplevas otrygga och undanskymda.
Enavallen

Lekplats
Grundskola
Förskola
GC-väg
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Målpunkter och aktiviteter
Planområdet har relativt nära till park- och grönområden samt aktiviteter för flertalet målgrupper.
Söder om planområdet finns några av Enköpings finparker så som Drömparken och Åpromenaden.
Här finns även Enavallens idrottsplats och Joar Blå med biograf och bibliotek.
Norr om planområdet finns tillgång till större grönområden så som skogsområdena i Galgvreten och
vid S:t Olofs kyrkogård som har välanvända lekmiljöer.
För äldre barn är Västerleds torg och Enköpings centrum målpunkter för att träffas och umgås. Det
håller på att uppföras en ny livsmedelsbutik inom planområdet som har potential att på liknande
sätt bli en ny målpunkt.

Västerleds
torg

Gång- och cykelvägnätet i området är väl utvecklat vilket gör att det till stor del är möjligt att ta sig
till olika målpunkter utan att behöva röra sig längs bilvägar.

Ny ICA
Centrum

Enavallen

Mötesplats
Grönområde/park
Lekplats
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Analys av rörlighet, stråk
och barriärer
Instängslat verksamhetsområde.

- Nuläge

Kraftens
förskola

Gång- och
cykelstråk
Enöglaskolan
Bollplan,
idrottsplats

Övergångsställe med
hastighetsdämpande
åtgärder.
Övergångsställe med
hastighetsdämpande
åtgärder.
Planområdet

Biltrafiken på Dr Westerlunds gata upplevs
dominerande pga det mycket breda
vägområdet. Dålig efterlevnad av
hastighetsbegränsningen leder till en
otrygg trafikmiljö för oskyddade trafikanter.

Instängslade verksamhetsområden.
Lekplats

Gång- och
cykelstråk

Åpromenaden

Barriär
Övergångsställe
GC-väg
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Analys av rörlighet,
stråk och barriärer
- Efter genomförande

Ny cirkulation samt
övergångsställe. Bidrar till att
minska hastigheten och
gatans barriäreffekt.

Kraftens
förskola

Bostadsgårdar ska öppna sig
mot omgivningen för ökad
kontakt och genomsläpplighet.

Enöglaskolan
Bollplan,
idrottsplats

Större parkeringsytor inom
området kommer ha en viss
barriäreffekt.

Cirkulation

Körbanorna för bilar smalnas
av. GC-banor på båda sidor
breddas.
Vid den nya ICA-butiken
kommer varumottagning och
lastkajer vara instängslat och
fortsatt ha en barriäreffekt
mot gc-stråket.

Lekplats

Bostadsgårdar ska öppna sig
mot omgivningen för ökad
kontakt och genomsläpplighet.

Bostadsgårdar ska öppna sig
mot omgivningen för ökad
kontakt och genomsläpplighet.

Barriär
Åpromenaden

Övergångsställe
GC-väg
Ny GC/släpp
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Analys och förslag till åtgärder
Omvandlingen av området bedöms ha marginell påverkan vad gäller barn som grupp eftersom
dagens industri- och verksamhetsområde inte är en plats som nyttjas av barn i dagsläget. De barn
som påverkas direkt av detaljplaneförslagen är de som kommer att bo där i framtiden. Barn som bor,
vistas och rör sig i närområdet berörs indirekt av förslagen då det är en förändring i deras närmiljö.
Förändringen bedöms innebära positiva effekter för dessa barn då en miljö som tidigare varit
otillgänglig öppnas upp och möjliggör större rörlighet och tillgänglighet. Då förändringen inte
innebär att några befintliga målpunkter eller stråk påverkas negativt bedöms det inte vara aktuellt
med särskilda kompensatoriska åtgärder.

Trafik och rörelsemönster
Dr Westerlunds gata har idag en barriäreffekt för oskyddade trafikanter. För att öka trafiksäkerheten
och tryggheten, särskilt för barn och unga behöver barriäreffekten minskas genom insatser i den
fysiska miljön. (sänkt hastighet, mer utrymme för cyklister och gående på bekostnad av bilens
utrymme). I mån av plats bör även utrymmet för grönska längs Dr Westerlunds gata ökas.
Gång- och cykeltrafiknätet i anslutning till området är relativt väl utbyggt. Att ansluta området på ett
bra sätt till GC-nätet och stärka det där så behövs bör prioriteras.
I samband med att industriområdet omvandlas till bostadsområde planeras även att nya
busshållplatser ska anläggas centralt inom planområdet längs Dr Westerlunds gata vilket är positivt
för att främja barns rörlighet och självständighet ytterligare.

Målpunkter och aktiviteter
En ny större dagligvarubutik inom aktuellt område blir en stark målpunkt då dagligvarubutiker är
mötespunkter för alla åldrar i samhället. Samtidigt riskerar Västerleds torg att tappa sin
dagligvarubutik. Det är därför viktigt att minimera barriäreffekterna på Västerleden och Dr
Westerlunds gata för att skapa en mötesplats centralt som skapar förutsättningar för ökad
integration och möten mellan invånare från olika närområden. Ökad genomsläpplighet och
minskade barriärer skapar också förutsättningar för alla invånare att nå aktiviteter på ”fel sida
vägen”: Öriket, Enavallen, ny skola vid Västerleden, Mejeriet, idrottshall och så vidare.
Den förskola som föreslås inom aktuellt område kommer att bli en ny målpunkt för barn.
Placeringen i södra delen av planområdet är positivt då den är belägen i anslutning till gc-stråket
och inte invid de mest trafikerade gatorna. Förslaget utgår från en kommunal typförskola som
inrymmer 120 barn. En detaljplan reglerar dock inte hur många elever som ska gå på förskolan.
Utifrån förslaget bedöms förskolegårdens yta inte uppnå kommunens riktvärde om 30 kvm/barn
eller Boverkets rekommendation om 40 kvm/barn. Det kan i viss mån kompenseras av att det finns
gott om tillgängliga grönområden i närområdet. Det är dock viktigt att stor omsorg läggs vid

utformning av förskolegården för att på bästa sätt utnyttja den yta som finns att tillgå. Boverket
rekommenderar även att en förskolegård bör vara minst 3000 kvm stor. Det är därför positivt att
detaljplanen reglerar att förskolegården ska ha minst den omfattningen.
Med fler bostäder är det rimligt att anta att fler barn kommer nyttja befintliga lekplatser och andra
vistelseytor i närområdet. De nya bostädernas bostadsgårdar kommer också att utgöra vistelseytor
främst för de barn och vuxna som kommer att bo i området. Genom planbestämmelser kan
detaljplanerna säkerställa att det finns utrymme för att anlägga ändamålsenliga bostadsgårdar. Det
är dock byggherrens ansvar att utforma dessa. Detaljplanerna har flera bestämmelser som syftar till
att säkra yta för bostadsgårdarna, t.ex. genom att viss mark inte får användas för markparkering
samt att det ska anordnas minst 20 kvm gårdsyta per 100 kvm bruttoarea bostadsbyggnad, det vill
säga att det finns en lägstanivå för hur stor gården ska vara i relation till bebyggelsen. Riktvärdet
kommer från rapporten ”Mäta stad” (Spacescape, 2016) vilket är ett verktyg inom stadsutveckling
och innehåller en sammanställning av forskningsbaserade mått och riktlinjer för utemiljöer i städer.

Trygghet och hälsa
Idag är fastigheterna inom planområdet stora instängslade områden som efter arbetstid är
obefolkade. Området har idag också en barriäreffekt i stadslandskapet. Vid omvandlingen ska
gårdarna öppna sig mot omgivningen så att de blir genomsläppliga och får god kontakt med
omgivningen.
En varierad bebyggelse med naturliga kopplingar mellan befintliga villaområden, miljonprogram,
flerbostadshusmiljöer och stadens centrum, ger möjlighet till integration och en levande stadsdel.
Områden där människor rör sig och vistas både dag- och kvällstid bidrar till att skapa en trygg miljö.
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Sammanfattande reflektioner
Den stadsomvandling som i FÖP och genom de nya detaljplanerna föreslås för området runt Doktor
Westerlunds gata bedöms bidra med positiva effekter för barn och bedöms på en övergripande nivå
vara helt i linje med Barnkonventionens intentioner om att främja en utveckling som förbättrar
barns möjlighet till rörelsefrihet och trygghet. Ett centralt beläget och blockerande industriområde
ersätts med bostadsområden som dels öppnar upp rörelsestråk för oskyddade trafikanter, dels
knyter ihop centrala och perifera befintliga bostadsområden. Detta förutsätter dock att
genomförande av detaljplanerna och omdaning av angränsande ytor sker på ett ansvarsfullt sätt
och det på olika nivåer, varav flera inte kan eller får styras i en detaljplan. Ansvaret för ett seriöst och
hållbart samhällsbygge vilar på många aktörer.
I ett mer inzoomat perspektiv ner på kvartersnivå kan slutsatserna problematiseras mer: Är just den
här byggnadens volym och placering, föreslagen parkeringslösning eller just den där gårdens
utformning den bästa för barn? Exploateringsgraden är högre än vad som traditionellt har tillåtits i
Enköping, men samtidigt helt i linje med hur stadsförtätningar sker i jämförbara områden i regionen
och fortfarande lägre än på andra platser. Förtätning av städer har till syfte att skapa hållbarare
samhällen med underlag för lokal service och ett utbud som i sig minskar beroende av transporter,
vilket i sig ökar barns och ungdomars möjlighet till rörelsefrihet och oberoende. Samtidigt är
förtätning inte enbart av godo. Olika människor har oavsett ålder olika stora behov av enskildhet,
tillgång till rekreationsytor och socialt umgänge. Stadsomvandlingen vid Doktor Westerlunds gata
innebär en relativt tät bostadsbebyggelse men minskar samtidigt befintliga barriäreffekter så att
rekreativa resurser i närområdet och stadens utbud av offentlig och kommersiell service lättare kan
nås av nya boende såväl som befintliga boende i områdena runt omkring.

Genomförande och ansvarsförhållanden
För att skapa en god boendemiljö kan och bör vissa grundläggande förutsättningar regleras i
detaljplanerna, så som övergripande struktur och placering av bebyggelsen, vilket lägger grunden
för den blivande boendemiljön vad gäller t.ex. bostadsgårdar och solförhållanden. På det sättet
säkerställs att det finns utrymme att anlägga ändamålsenliga bostadsgårdar. Detaljplanerna kan
även reglera t.ex. var markparkering tillåts samt hårdgöringsgrad av mark för att säkerställa att vissa
ytor blir tillgängliga som gårdsmiljö. Dessa aspekter regleras i de aktuella detaljplanerna.
Kommunen ansvarar för utformning och genomförande av allmän plats inom och i anslutning till
detaljplanerna. I det här fallet handlar det t.ex. om nya lokalgator inom detaljplanerna, omvandling
av Dr Westerlunds gata för att skapa en stadsmässig gata som ska bidra till en trafiksäker och trygg
miljö för barn och andra oskyddade trafikanter, samt åtgärder längs gc-stråken i anslutning till de
nya bostadsområdena.

Byggherren ansvarar för genomförandet inom kvartersmark. Utöver byggnaderna i sig är det viktigt
att gårdsmiljöer utformas med god kvalitet och medvetenhet om barn som användare. Även
trafikmiljöer såsom gårdsgator och parkeringsytor ska utformas på ett trafiksäkert vis.
Utredningens resultat kan med fördel användas som underlag för det fortsatta arbetet med
projektering och byggande av en ny skola på Västerledsskolans tomt. Här påverkas en miljö som
barn idag har tillträde till och att involvera barn i det arbetet blir naturligt.
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