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Med den här övergripande planen för Enköpings 

stad, kommunens tätort, förbereder vi oss för en 

spännande framtid med intressanta utmaningar. 

Vi är strategiska, lyfter blicken och fokuserar på en 

hållbar utveckling. 

För Enköping växer så det knakar. Aldrig tidigare 

i kommunens historia har vår folkmängd ökat 

så mycket och så snabbt. Vi är nu över 43 000 

Enköpingsbor och utvecklingen fortsätter. Bara 

under 2016 blev vi nära 1100 fler och 2017 nära 

900 fler. Den tidigare planeringen utgick ifrån att 

kommunen skulle ha 50 000 invånare år 2030. Nu 

ser det snarare ut som om vi är där redan före år 

2025.

Utvecklingen går snabbt även inom andra 

områden. Bostadsbyggandet har kommit igång på 

allvar. Det byggs redan mycket. Under de närmaste 

åren kan uppemot tusen nya bostäder påbörjas. 

Varje år. Många företag flyttar till vår kommun 

och helt nya verksamheter etableras. Det ger nya 

arbetstillfällen och ställer ytterligare krav på att vi 

planerar för ett sammanhållet och väl fungerande 

samhälle.  

Med vårt gynnsamma läge mitt i Mälardalen, 

ett av Sveriges och Europas mer expansiva 

områden, kan vi förvänta oss en fortsatt intensiv 

tillväxt. Samtidigt ställs vi inför nya utmaningar. 

Klimatförändringar påverkar även Enköping. Vi 

behöver planera så att vi begränsar vårt samhälles 

klimatpåverkan. Sociala utmaningar och förändrad 

åldersstruktur är andra faktorer som inverkar på 

vårt samhällsbygge. 

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. 

Tillsammans lägger vi planen för ett ekonomiskt, 

ekologiskt och socialt hållbart Enköping.    

 

Anders Wikman

Ordförande i kommunstyrelsens utskott för mark, 
plan och exploatering (Plex) 
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Hållbar utveckling i ett växande 
Enköping!



Enköpings kommun växer snabbare än någonsin 

och då främst i staden. Med den fördjupade över-

siktsplanen tas ett helhetsgrepp över hur staden 

ska utvecklas fram till år 2040. Planförslaget möj-

liggör byggande av ytterligare omkring 7 000 nya 

bostäder utöver de projekt som redan pågår. Det 

innebär att nästan 18 000 nya invånare kan tillkom-

ma fram till år 2040. 

Utvecklingen ska ske främst genom förtätning 

inom den befintliga bebyggelsen men även 

genom nybyggnationsområdena Åkersberg 

och Bredsand samt på sikt Annelund, Vappa 

och Ullunda. Områdena föreslås innehålla en 

blandning av bostäder, verksamheter och service. 

Nya verksamhetsområden pekas framför allt ut i 

stadens nordöstra delar. 

Utöver nya områden för bostäder och 

verksamheter pekas förslag på nya trafiklösningar, 

nytt avloppsreningsverk, fritidsanläggningar samt 

dagvattenanläggningar ut. Viktiga naturområden 

inom och i stadens utkant pekas ut som långsiktigt 

värdefulla för rekreation, naturupplevelse och 

ekosystemtjänster.

Sammanfattning  
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Planen tar avstamp i ett antal utmaningar som 

Enköping står inför i framtiden. Det handlar om att 

bygga tillräckligt mycket bostäder under rådande 

bostadsbrist. Samtidigt som vi bygger balanserat 

och sparar områden som är viktiga för rekreation 

och möten. Det handlar även om att bygga en stad 

med så liten klimatpåverkan som möjligt och där 

staden och dess invånare skyddas från effekterna 

av ett förändrat klimat. Det är även viktigt att 

vi bygger en socialt hållbar stad med minskad 

segregation och ökad trygghet och inkludering. 

När städer som Enköping växer, och växer fort, 

gäller det att ta hand om stadens värden och 

bygga ett stabilt och robust samhälle. Utifrån 

utmaningarna och politiska visioner och 

ställningstaganden har ett antal mål för staden 

formulerats. För att uppnå målen fokuserar 

kommunen sitt arbete inom sju fokusområden. 

Den röda tråden genom planförslaget är hållbar 

utveckling utifrån begreppets tre dimensioner: 

ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. 

Nedan sammanfattas de mest centrala delarna av 

förslaget.



Vi tar hand om det vi har, bygger 
färdigt och bygger tätare 

Jämfört med den fördjupade översiktsplanen 

från 2009 pekas färre områden ut för bostäder 

och verksamheter. Områden som ligger i stadens 

utkant har sållats bort. Vissa av områdena från 

2009 låg även för lågt i landskapet med hänseende 

till översvämningsrisker och andra tog produktiv 

jordbruksmark i anspråk. De tidigare utpekade 

områden som byggs idag rymmer även betydligt 

fler bostäder än vad som föreslogs i planen från 

2009. 

Det har bland annat att göra med att 

bostadsmarknaden i Enköping under den tiden 

var inriktad på småhusbebyggelse. Idag ser 

marknaden annorlunda ut och det finns ett 

stort antal aktörer som vill bygga flerbostadshus 

i staden. I de utpekade områdena räknas 

därför antalet nya lägenheter upp. Ytterligare 

några förtätningsområden har pekats ut. Just 

förtätning är en tydlig inriktning för planen. Att 

omvandla områden och dra nytta av redan gjorda 

investeringar i infrastruktur är ekonomiskt för 

kommunen. En tätare stad kan även erbjuda fler 

bostäder och invånare vilket skapar ett större 

folkliv. När vi bor fler inom samma område 

understödjs även befintlig service som handel och 

kollektivtrafik. En utmaning med förtätning är att 

säkerställa värdefulla naturområden och att inte 

försämra kvalitén på luft, vatten och miljö. 

En annan viktig inriktning är att bygga färdigt 

redan påbörjade områden. Dels för att områdena 

inte ska förbli en byggarbetsplats över lång tid. 

Men även för att kommunen ska kunna fokusera 

sina resurser på ett mindre antal platser åt gången 

och inte bygga ut staden i alla riktningar samtidigt. 

Det vi använder ofta ska det vara 
nära till i Enköping 

En annan tydlig inriktning i planförslaget är 

vikten av närhet. Vad betyder begreppet Sveriges 

närmaste stad egentligen? Vi tror att mycket 

handlar om enkelheten i vardagen och att få 

livspusslet att gå ihop. 

Sett över staden och framför allt kommunen bor vi 

utspritt över stora ytor. Det gör att vi rör oss mycket 

med bil för att nå aktiviteter, skola, arbete, handel 

med mera. Den nya planen för Enköpings stad är 

tydlig med att de hållbara transportmedlen ska 

vara norm i staden. Det handlar bland annat om 

att bygga ett sammanhållet och tryggt gång- och 

cykelvägnät utan felande länkar. Det handlar även 

om att utveckla busstrafiken i staden och planera 

nya områden utifrån kollektivtrafikens möjligheter 

att trafikförsörja dem. 

Ett annat sätt att se på detta är att se till att 

människor har det de behöver i sin närmiljö. Planen 

är tydlig med att skolor, förskolor, aktivitetsytor, 

lekplatser, fritidsgårdar och annan service ska 

finnas i stadens alla delar. Tillgång till naturmark 

för rekreation, naturupplevelser och skolors och 

förskolors utomhuspedagogik behövs i en hållbar 

stadsutveckling. Genom att satsa i alla stadsdelar 

skapas liv och rörelse och nya möjligheter till 

möten. Det anses också viktigt för stadens barn och 

unga att självständigt kunna ta sig till exempelvis 

skolan eller idrottsaktiviteter på egen hand. 

Detta förhållningssätt kan innebära nyinvesteringar 

och ökade ekonomiska resurser då kommunalt 

utbud saknas på vissa platser. De positiva 

konsekvenserna både för miljön och de sociala 

aspekterna överväger dock de ekonomiska 

konsekvenserna. 



Det är människorna i staden som 
ger den liv 

Andra sidor av begreppet nära är närheten mellan 

människor. De personliga mötena är redan idag en 

karakteristisk del av Enköping. Vi behöver mötas 

för att lära känna varandra, känna samhörighet 

och förstå varandras bakgrund och liv. Därför 

är en tydlig inriktning i denna plan vikten av 

mötesplatser. Mötesplatser där människor från 

olika bakgrund och skeden i livet kan dela åsikter, 

erfarenheter och kreativitet med varandra.

Förslaget lyfter därför mötesplatser både ute och 

inne, i centrum och i stadsdelarna. Mötesplatser 

där alla är välkomna och spontana platser där 

spontana möten kan uppstå. Dessa delar av 

förslaget är viktiga för att uppnå en integrerad och 

trygg stad där människor känner att de kan röra sig 

fritt under dygnets alla timmar. 

Goda gröna Enköping är mer än 
bara en parkstad
Enköping är en fantastisk parkstad med en sam-

manhängande grönstruktur som många människor 

uppskattar och rör sig i dagligen. Staden lockar 

många besökare från Sverige och utlandet som vill 

ta del av ”Parkernas stad”. 

Stadens naturområden, stora såväl som små, 

är omtyckta av många människor. Här kan man 

koppla av, uppleva naturens mångfald och 

motionera. Gång- och cykelvägar som kopplar 

samman stadens centrum och parkmiljöer med 

omkringliggande bostads- och naturområden ökar 

möjligheten till vardagsmotion och aktiv en fritid.

Tack vare stadens gröna miljöer ges goda 

förutsättningar för alla invånare att ha en hälsosam 

livsstil. Närheten och enkelheten till vardagsmotion 

och spontanidrott är mycket viktigt för folkhälsan. 

Stadens parker och offentliga rum innehåller 

även viktiga mötesplatser där människor gärna 

uppehåller sig och träffas. 

Allt detta är redan känt hos många men det finns 

även andra aspekter av grönska. Till exempel har 

grönstrukturen en avgörande roll som leverantör 

av ekosystemtjänster. I ett förändrat klimat är 

grönskan ofta helt avgörande för att vi ska få 

en fungerande och behaglig stad. Grönskan 

infiltrerar vatten vid skyfall eller översvämning 

och den skyddar oss från solens strålar och 

hjälper till att sänka temperaturen i staden 

under heta värmeböljor. Dessutom reglerar den 

luftföroreningar och är visuellt avskärmande. 

Odlingsmöjligheter ger livsmedel och livskvalitet, 

naturmark som erbjuder livsmiljöer för 

pollinerande insekter ger oss frukter. Naturen 

ger oss en mängd tjänster som vi hitintills tagit 

för givna, men som vi återigen börjar förstå är 

livsnödvändiga. Naturen och naturliga processer 

tillhandahåller ekosystemtjänster som vi alla 

är beroende av. Även städer och en allt mer 

urbaniserad befolkning behöver naturen, 

omkringliggande landskap och landsbygd. 

Denna insikt stärker kommunens arbete med 

att utveckla och värna stadens gröna rum och 

angränsande skogar. 
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Den här fördjupade översiktsplanen är en del av den löpande plane-
ringen och utvecklingen av Enköpings stad. I det här avsnittet kan du 
läsa mer om varför kommunen arbetar med en översiktlig planering, 
hur planen tagits fram, hur den är uppbygd samt en jämförelse med 
den tidigare fördjupade översiktsplanen för Enköpings tätort. 

Hur planerar vi Enköpings framtid? 
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Vad är en översiktsplan?
Översiktlig planering handlar om hur den fysiska 

miljön ska utvecklas i framtiden. I dokumentet 

översiktsplan visar kommunen hur dess mark- och 

vattenområden ska användas och hur den bebygg-

da miljön ska utvecklas i ett långsiktigt perspektiv. 

Processen med att ta fram en översiktsplan och vad 

den ska innehålla regleras i plan- och bygglagens 

tredje kapitel (PBL 3 kap).  

Översiktsplanen är en bearbetning av en 

mängd material som i sig kan innehålla mål 

och ställningstaganden för olika intressen. Det 

är översiktsplanens roll att väga dessa mot 

varandra och ta avgörande ställning till vad 

mark- och vattenområden slutligen ska användas 

till. Översiktsplanen ska bidra till en god miljö 

och hållbar utveckling. Alla översiksplaner ska 

miljöbedömas i en miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB) enligt miljöbalken.

En översiktsplan täcker hela kommunens yta 

men kan fördjupas för specifika områden, så 

kallad fördjupad översiktsplan (FÖP). Syftet med 

fördjupningarna är att mer detaljerat kunna 

studera till exempel en tätorts framtida utveckling. 

Den här planen är en sådan fördjupning.  

Hur används översiktsplanen? 
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande. Däre-

mot är den vägledande i planeringens efterföljan-

de steg: detaljplanering och förhandsbesked om 

byggande på landsbygden samt bygglov. Dessa 

steg innehåller kommunala myndighetsbeslut.

Översiktsplanen används som underlag vid beslut 

både inom kommunen och av statliga myndigheter 

och domstolar. I de senare fallen handlar det om 

situationer då en detaljplan eller ett bygglov har 

överklagats. 
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Förverkligandet av översiktsplanens förslag är 

till stor del beroende av marknadskrafterna och 

privata aktörers initiativ, utom då kommunen 

själv äger marken. Det är dock alltid kommunen 

som fattar beslut om detaljplaneläggning utifrån 

politisk inriktning och prioritering. 

Planens innehåll och process
PBL reglerar vad planen ska innehålla:

1. grunddragen i fråga om den avsedda använd-

ningen av mark- och vattenområden,

2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska 

användas, utvecklas och bevaras,

3. hur kommunen avser att tillgodose de redovi-

sade riksintressena och följa gällande miljökvali-

tetsnormer,

4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser 

att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen 

med relevanta nationella och regionala mål, planer 

och program av betydelse för en hållbar utveckling 

inom kommunen,

5. hur kommunen avser att tillgodose det långsikti-

ga behovet av bostäder, och

6. sådana områden för landsbygdsutveckling i 

strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e § första 

stycket miljöbalken.

Planprocessen innebär att kommunen tar fram 

ett första förslag till översiktsplan som skickas ut 

på samråd till en rad myndigheter, organisationer 

och grannkommuner. Efter samrådet revideras 

förslaget utifrån inkomna synpunkter innan det 

ställs ut för ytterligare en granskning. 

En viktig målgrupp att nå i de två remisskedena 

är kommuninvånarna som bjuds in att ta del av 

materialet på olika sätt och genom olika kanaler. 

Läs mer om hur invånarna har kunnat ta del av 

planförslaget under samrådet och granskningen 

i Bilaga 4: Dialog- och utlåtande. Efter eventuella 

ytterligare revideringar antas planen av kommun-

fullmäktige. I den fortsatta processen att utveckla 

ett område kan mer detaljerade planer och gransk-

ningsprocesser genomföras, exempelvis planpro-

gram, detaljplan och bygglov.

Avgränsning
Den geografiska avgränsningen för planen 

är Enköping, Haga och Bredsands tätorter 

(enligt Statistiska centralbyråns definitioner) 

och områdena däremellan samt kringliggande 

landsbygd (se karta på nästa uppslag). 

Den tidsmässiga avgränsningen är år 2040 men för 

vissa avsnitt görs utblickar efter 2040. 

Planens uppbyggnad och 
tillhörande bilagor
Den här fördjupade översiktsplanen är uppbyggd 

på ett annat sätt än en ”traditionell” översiktsplan. 

Istället för att använda den ämnesuppdelade struk-

turen där varje område beskrivs för sig, beskrivs 

stadens utveckling uppställt efter de mål som ska 

uppnås. 

Dokumentet grundar sig i de utmaningar som finns 

för staden. Dessa utmaningar identifierades tidigt 

SamrådUppdrag Ta fram 
förslag

Revidera Gransk-
ning

Revidera Beslut

2016 2017 2018 vår 2018

Plan för Enköpings stads tidplan och process. 
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Utöver planförslaget finns fyra bilagor: 

Bilaga 1: Planeringsförutsättningar 

Bilaga 2: Centrumstudie 

Bilaga 3: Hållbarhetsbedömning 

Bilaga 4: Dialog om framtidens Enköping och 

utlåtande

Vi har valt att arbeta med en separat 

nulägesbeskrivning (Bilaga 1 

Planeringsförutsättningar) för att i planförslaget 

fokusera på konkreta föreslag för framtiden. 

Planeringsprinciper
Till varje fokusområde redovisas ett antal plane-

ringsprinciper i gula rutor. Genom dessa ska viktiga 

ställningstaganden säkerställas inför genomföran-

det av planen. 

Under vissa fokusområden finns även åtgärder 

redovisade i de gula rutorna. Åtgärderna kan 

handla om att vissa frågor behöver utredas vidare 

men även om att nätverk behöver skapas. 

under processen och för att möta utmaningarna 

har ett övergripande mål och fem delmål 

formulerats. 

Sju fokusområden svarar sedan på hur vi ska 

utveckla staden för att nå målen och möta 

utmaningarna på ett hållbart sätt. I inledningen till 

respektive fokusområde återfinns en färgmarkering 

utifrån vilka mål som området bedöms bidra till. 

Innehållet i fokusområdena har arbetats fram i 

tvärsektoriella arbetsgrupper. I fokusområdena 

möts därför ett antal ämnen som gemensamt 

verkar för att målen uppnås. 

En styrka i detta arbetssätt är att fler verksamheter 

och politiska nämnder inom kommunen känner 

ett ansvar och delaktighet i efterföljande 

utvecklingsarbete tack vare att man varit med och 

bidragit i arbetet. 

I ett avslutade kapitel beskrivs hur planen ska 

genomföras, följas upp och uppdateras.

Plan för Enköpings stads mål- och dokumentstruktur.
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Beskrivning av planområdet
Planområdet geografiska avgränsning består som 

sagt av tätorterna Enköping, Haga och Bredsand, 

områdena däremellan samt kringliggande lands-

bygd. Nästan 26 000 invånare bor inom planområ-

det och nästan 8 000 arbetar här. 

De senaste årens höga befolkningstillväxt har 

främst skett inom planområdets gränser. De 

kommande åren beräknas befolkningen öka med 

omkring 800 nya invånare inom planområdet varje 

år. Nästan 18 000 nya invånare beräknas tillkomma 

fram till år 2040. 

Det är även här det största bostadsbyggdandet 

har skett och flera större stadsbyggnadsprojekt 

pågår nu inom området. Inom planområdet 

finns en planberedskap på 1 700 bostäder och 

pågående planärenden inrymmer 2 500 bostäder. 

Utöver planberedskapen och redan pågående 

planärenden möjliggör planförslaget byggande av 

ytterligare omkring 7 000 nya bostäder. 

Genom planområdet går de stora transportstråken 

E18, riksväg 70 och Mälarbanan. Dessa gör att 

kommunikationerna till och från staden är god 

vilket skapar goda förutsättningar för fortsatt 

tillväxt både vad gäller befolkning och företag. 

Företagen inom planområdet är välmående 

och många företag växer. Det finns även en stor 

branschbredd inom området med starka företag 

inom byggsektorn och en växande sektor inom 

IT-säkerhet.

Inom planområdet finns tre naturreservat och 

Natura 2000-områden, två riksintresseområden 

för kulturmiljövård och ett riksintresseområde för 

rörligt friluftslliv och turism. Försvarsmakten har ett 

stort område i staden. 

Stadens mest centrala delar ligger på ett medeltida 

kulturlager. Inom planområdet finns, utöver 

bebyggelse, en hel del jordbruksmark och stora 

sammanhängande skogsområden. 

Genom staden slingrar sig Enköpingsån vilken 

slutligen leder till Mälaren.  Som en ryggrad genom 

planområdet går Enköpingsåsen som förser 

kommunen med kommunalt dricksvatten.

Planförslaget jämfört med FÖP 2009
Arbetet med planen för Enköpings stad är en 

vidareutveckling av planen från 2009. Sedan 2009 

har ett antal nya frågor och ställningstaganden 

aktualiserats. Exempel på nya förutsättningar är 

bostadsförsörjningsprogrammet från 2015 som 

ställer krav på att vi i FÖP pekar ut områden för 

framtida bostadsbehov. På nationell nivå har även 

en ny plan- och bygglag trätt i kraft samt frågor 

som social hållbarhet och klimatanpassning fått allt 

större fokus inom samhällsplaneringen. 

Den största skillnaden mellan de båda planerna 

är att den nya planen fokuserar på förtätning och 

ihopbyggande medan FÖP 2009 fokuserar på 

utbredning av staden. Med bakgrund till det har 

även flera områden från FÖP 2009 tagits bort då 

de anses ligga i utkanten av staden och därmed 

innebär stora konsekvenser för kommunen. 

Sedan FÖP 2009 har flera av de utpekade 

områden planlagts och en del även börjat 

bebyggas. Dåvarande Kyrkoherdens fiskevatten, 

nu Älvdansen, är planlagt och byggs nu ut. 

Klondyke är utbyggt. Det pågår en omvandling 

av hela Bahcoområdet till bostäder. Haga och 

Ekudden planläggs och byggs ut och även 

delar av Åkersberg och Boglösarondellen. 

Verksamhetsområdet vid Bårskärskogen har 

planlagts för en motorsportanläggning. I Södra 

Varghällar har verksamheter tillkommit under de 

senaste åren. 

Flera av de utpekade bostadsområdena inrymmer 

fler bostäder under planläggningen än vad som 

angavs i FÖP 2009. Det beror bland annat på 

en annan marknad och efterfrågan vad gäller 

hustyper och på behovet av en resurseffektivare 

och mer hållbar stadsplanering.



0 2 000 4 0001 000 Meter

Pågående planering
Pågående planärenden

Under genomförande
Bostäder

Verksamheter

Copyright Lantmäteriet

Pågående planering



14 Enköpings kommun –  Plan för  Enköpings stad

Foto: N
ina H

alden Rönnlund
Kopplingar till nationella och 
regionala mål
Målen som berör den fysiska planeringen är många 

och återfinns inom en rad sektorer. Den lokala 

planeringen ingår i en lång kedja av lagar, överens-

kommelser och beslut. Då den här planen fokuse-

rar på Enköpings stad fokuserar sammanställning-

en nedan på mål för stadsutveckling och bebyggd 

miljö.

I Bilaga 3 Hållbarhetsbedömning beskrivs 

planförslagets konsekvenser på nationella och 

regionala mål. 

Agenda 2030
Allt fler bor i städer och hur vi hanterar våra städer 

är därför centralt för att klara en hållbar utveckling. 

Agenda 2030 för hållbar utveckling, som antogs av 

Förenta nationerna 2015, innehåller 17 nya globala 

mål till år 2030. Mål nummer elva riktar sig direkt 

till städer:  

”Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, 

motståndskraftiga och hållbara.”

Nationella mål om samhällsplanering
Det övergripande målet för samhällsplaneringen 

i Sverige formulerades i Budgetpropositionen för 

2016:

”Målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, 

byggande och lantmäteriverksamhet är att ge 

alla människor i alla delar av landet en från social 

synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god 

hushållning med naturresurser och energi främjas 

samt där bostadsbyggande och ekonomisk 

utveckling underlättas.” (Prop 2015/16:1)

Miljömålen
Regeringen har det övergripande ansvaret för de 

nationella miljömålen. Det övergripande målet är 

att ”till nästa generation lämna över ett samhäl-

le där de stora miljöproblemen är lösta, utan att 

orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 

Sveriges gränser”. Utöver detta (generationsmålet) 

finns 16 miljökvalitetsmål. Sex av målen bedöms 

extra aktuella i arbetet med ny plan för Enköpings 

stad: god bebyggd miljö, minskad klimatpåverkan, 

grundvatten av god kvalitet, giftfri miljö, levande 

sjöar och vattendrag och frisk luft.

Friluftsmål och grön infrastruktur
Tio beslutade friluftsmål är vägledande för statliga 

myndigheter och kommuner. Utgångspunkten är 

att friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och 

regional utveckling. Kommunerna har ett stort 

ansvar för att i den fysiska planeringen säkerställa 

attraktiv tätortsnära natur, tillgänglig natur för alla 

och tillgång till natur för friluftsliv och ökad folkhäl-

sa. 

Länsstyrelsen ska ta fram regionala 

handlingsplaner för grön infrastruktur under 2018. 

Arbetet syftar till att göra grön infrastruktur till 

en naturlig del av planering och prioritering av 

insatser i olika samhällsprocesser.

Folkhälsomål
Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva 

målområden som har beslutats av riksdagen.  

Målområdena omfattar de faktorer som har störst 

betydelse för den svenska folkhälsan. Det övergri-

pande målet är att skapa samhälleliga förutsätt-

ningar för en god hälsa för hela befolkningen.

Foto: M
atton
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Särskilt angelägna mål kopplat till 

samhällsplanering anses vara: Delaktighet och 

inflytande i samhället, ekonomisk och social 

trygghet, barns och ungas uppväxtvillkor samt 

ökad fysisk aktivitet.

Transportpolitiska mål
Det övergripande transportpolitiska målet är att 

säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 

långsiktigt hållbar transportförsörjning för invånar-

na och näringslivet i hela landet. 

• Transportsystemets utformning, funktion 

och användning ska medverka till att 

ge alla en grundläggande tillgänglighet 

med god kvalitet och användbarhet 

samt att bidra till utveckling i hela landet. 

Transportsystemet ska vara jämställt och svara 

mot kvinnors och mäns transportbehov.

• Transportsystemets utformning, funktion 

och användning ska anpassas så att ingen 

ska dödas eller skadas allvarligt. Det 

ska bidra att till vi uppnår de nationella 

miljökvalitetsmålen och ökad hälsa.

Kulturmiljömål
Sedan 2014 gäller fyra kulturmiljömål som är 

vägledande för kulturmiljöarbete på regional och 

kommunal nivå.

• Ett hållbart samhälle med en 

mångfald av kulturmiljöer som 

bevaras, används och utvecklas.

• Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och 

möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön.

• Ett inkluderande samhälle med 

kulturmiljön som gemensam källa till 

kunskap, bildning och upplevelser.

• En helhetssyn på förvaltning av landskapet 

som innebär att kulturmiljön tas till vara i 

samhällsutvecklingen. 

Regional kulturplan
För länet finns en regional kulturplan som gäller 

för åren 2015-2018. Arbetet med att ta fram en ny 

pågår. Kulturplanen innehåller följande mål:

• Ett rikare konstliv

• En ökad kulturell delaktighet

• En attraktivare livsmiljö

Regional utvecklingsstrategi (RUS)
Den 1 januari 2017 gick landstinget och

regionförbundet i Uppsala län ihop och bildade

Region Uppsala. Den regionala utvecklingsstrate-

gin (RUS) är det övergripande styrdokumentet för 

regionen.

Visionen är att regionen ”ska möjliggöra ett 

gott liv i en nyskapande kunskapsregion med 

internationell lyskraft”.

RUS:en innehåller tre mål som säger att Uppsala län 

ska vara: en region för alla, en växande region och 

en nyskapande region.

RUS:en ska genomsyra kommunernas 

verksamheter så att man inom regionen ”drar åt 

samma håll”. Utifrån det har 24 åtaganden tagits 

fram. Detta är åtaganden som regionen behöver 

kommunernas hjälp, kunskap och engagemang för 

att genomföra.

Trafikförsörjningsprogram
Under 2016 tog Region Uppsala fram ett nytt trafik-

försörjningsprogram för kollektivtrafiken som ska 

fungera som vägledande planeringsunderlag för 

kommuner och andra aktörer i regionen. Program-

met beskriver de långsiktiga målen för kollektivtra-

fiken och omfattar både upphandlad och kommer-

siell trafik på väg och järnväg.

Målen bygger på tre nyttoperspektiv - samhälle, 

medborgare och resenär - och är formulerade som 

önskvärda egenskaper för kollektivtrafiksystemet; 
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effektivt, jämlikt och attraktivt. Utöver de tre 

långsiktiga strävandemålen kvarstår de kvantitativa 

målen om ett fördubblat antal resor till år 2020 

jämfört med 2006 och en fossilfri driven avtalad 

kollektivtrafik år 2020.

Kopplingar till kommunala 
styrdokument
Kommunen har en rad styrdokument som har 

påverkan på stadens utveckling. De styrande 

dokument som har haft störst betydelse för arbetet 

beskrivs kortfattat nedan.

Översiktsplan 2030
Översiktsplanen (ÖP 2030) för Enköpings kommun 

antogs 2014. Planen har fokus på landsbygdsut-

veckling och kan sammanfattas i sex utvecklings-

strategier: 

• Vidareutveckla kommunens mindre orter

• Bygg vidare på den traditionella strukturen

• Främja en levande landsbygd

• Förstärk utvecklingen i kollektivtrafiknoder

• Vidareutveckla kommunens 

identitet som Mälarkommun

• Ta vara på och utveckla kommunens attraktivitet

Under 2014-2016 har kommunen, som ett steg 

i översiktsplaneringen, arbetat fram sju stycken 

ortsanalyser för kommunens mindre orter. 

Arbetet har tagit avstamp i utvecklingsstrategin 

om att vidareutveckla kommunens mindre orter 

och i nästa reviderade översiktsplan kommer 

ortsanalyserna arbetas in i planen i form av ett 

kapitel för varje ort. 

Bostadsförsörjningsprogram
År 2015 antogs kommunens bostadsförsörjnings-

program. Programmet har mål om ett hållbart ökat 

bostadsbyggande samt goda bostäder till alla och 

rotation på bostadsmarknanden. Då den största 

tillväxten sker inom Enköpings stad är det viktigt 

att peka ut nya bostadsområden som möjliggör 

bostadsbyggande i den takt som är beslutad i bo-

stadsförsörjningsprogrammet.  

Trafikstrategi
Parallellt med framtagandet av den här planen har 

en trafikstrategi tagits fram. Trafikstrategin antogs 

vintern 2017 och har fokus på att de hållbara trans-

porterna ska vara norm när staden växer och öka 

de hållbara transporterna till hälften år 2030 och till 

två tredjedelar år 2040. Den stora potentialen för 

att öka det hållbara resandet finns i staden.

Cykelplan
Kommunens cykelplan antogs år 2014 och ska 

uppdateras under 2018. Cykelplanen har fokus på 

att bygga ihop felande länkar för att skapa ett sam-

manhängande och attraktivt cykelnät. 
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Följande utmaningar identifierades tidigt under processen tillsammans 
med den politiska styrgruppen. Utmaningarna är såväl globala som re-
gionala och lokala. De har tagits fram med inspiration från den regionala 
utvecklingsstrategin (RUS) samt av Boverkets framtagna trender. 

Utmaningar
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En växande befolkning 
tillsammans med bostadsbrist
De senaste 40 åren har de större städerna haft den 

största befolkningstillväxten samtidigt som befolk-

ningen i glesbygds kommuner har minskat. Trycket 

på storstäderna har lett till ökat bostadsbyggande, 

även i mindre städer i eller i närheten av storstads-

området. 

Det råder bostadsbrist i kommunen och i staden. 

Ekonomiskt svagare grupper drabbas extra hårt 

av denna situation. Vid nybyggnation blir ofta 

hyresnivån hög. En stor utmaning för hela regionen 

är att planera och bygga billigare bostäder för alla. 

Att växa, och att växa fort, innebär inte bara 

tryck på bostäder och infrastruktur och 

kommunikationer utan även på service. Redan idag 

står kommunen inför ökade behov av förskolor och 

skolor i takt med att befolkningen växer. 

Ett förändrat klimat och en fortsatt 
klimatpåverkan
Förändringar i klimatet med temperaturhöjning till 

följd av utsläpp av växthusgaser är ett faktum. Vi 

kan framöver räkna med mer nederbörd i form av 

regn, mindre nederbörd i form av snö, korta eller 

obefintliga vita vintrar, varma somrar med höga 

temperaturer och vattenbrist. Kraftiga skyfall och 

ökade havsnivåer ställer oss inför utmaningar som 

översvämningar, ras och erosion. På lång sikt kan 

Mälarens vattenyta och nivåer påverkas av höjda 

havsnivåer. 

Infrastrukturen och byggnader riskerar i känsliga 

lägen påverkas av nederbörd med översvämning 

och risk för skred som följd. Infrastruktur, så som 

ledningsnät, kan påverkas av fler och kraftigare 

stormar. Våra byggnader kommer att utsättas 

för mer fukt och mögelproblematik, vi kommer 

behöva kyla mer än värma våra byggnader. 
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Dricksvattenförsörjningen kommer att bli mer 

utsatt och känsliga grupper kommer påverkas och 

lida av värmen. Klimatförändringar med torka och 

ökad nederbörd i olika delar av världen kommer 

att påverka livsmedelsproduktion och leda till 

förändringar i den globala handeln med livsmedel. 

Vi behöver planera ny bebyggelse så att risken att 

de drabbas av klimatförändringar minskar samt 

skydda den befintliga. 

Samtidigt måste samhällsplaneringen bidra till att 

minska utsläppen av växthusgaser. Vi måste bygga 

smarta städer och regioner där förutsättningarna 

för hållbara transporter och konsumtion finns. 

Det kan handla om förändrade resvanor, sättet 

att transportera varor och gods och i många fall 

invånarnas livsstil. 

Skapa inkludering, trygghet och 
jämställdhet
En utmaning är att öka tryggheten samtidigt som 

världen upplevs som mer osäker. För att skapa en 

sammanhållen stad behöver människor känna stör-

re tillit till varandra och till samhällets institutioner. 

Vi behöver minska de socioekonomiska skillnader-

na och motverka segregation och ojämlik tillgång 

till samhällets resurser och möjligheter. 

Människors upplevda rädsla och otrygghet 

förstärker negativa ojämställda förhållanden. Det 

finns en tydlig geografisk uppdelning mellan 

trygga och otrygga områden. Grundläggande 

faktorer för tryggheten är en bra bostad, en 

relevant utbildning och ett arbete som passar 

den individuella kompetensen, men också att må 

bra och att kunna påverka sitt liv. Det finns stora 

skillnader mellan män och kvinnor, unga och äldre, 

svenskfödda eller utrikesfödda. 

Samhällsplaneringen har en viktig roll i att 

motverka segregation och funktionsuppdelning 

genom att bygga blandade områden. Med 

blandade områden menas en blandning av olika 

upplåtelseformer, funktioner och anläggningar. 

Säkerställa det gröna livsrummet i 
en tätare stad
Dagens planeringsideal handlar ofta om förtätning. 

Genom att bygga inom befintliga strukturer kan re-

dan tillgänglig infrastruktur utnyttjas. Samtidigt tas 

mark i anspråk som redan har en annan använd-

ning. Handlar det till exempel om parkeringar kan 

de i viss mån integreras med nybyggnation men en 

grönyta är svårare att ersätta på den specifika plat-

sen. Det är en utmaning att hitta en balans mellan 

förtätningens positiva och negativa effekter. 

En mer tätbebyggd stad ger positiva effekter i 

form av en mer stadsmässig stad, fler invånare 

och större underlag för offentlig och kommersiell 

service. Samtidigt kan en tätare bebyggelse 

försämra mikroklimatet med trängsel, buller, 

stillastående luft, avgaser och brist på solljus samt 

försvåra dagvattenhantering i en mer hårdgjord 

miljö. Risken finns att vi får längre till avkopplande 

gröna naturmiljöer. Förtätning kan medföra att 

förutsättningarna för en del naturnyttor och 

ekosystemtjänster lokalt försämras. Förtätning 

ställer krav på att kvarvarande natur långsiktigt 

säkerställs så att avstånden från bostäder, förskolor, 

skolor och äldreboenden till rekreativa naturmiljöer 

inte blir orimligt långa.
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Att vara fler människor på samma yta skapar även 

ökat slitage på stadens platser som till exempel 

parker, skolgårdar och grönområden. 

Att vara konkurrenskraftig i en 
växande region
Globaliseringen fortskrider med handeln som 

drivkraft. Tillsammans med bra transporter och 

kommunikationsmöjligheter ger den goda för-

utsättningar för tillväxt. Negativa effekter är att 

finanskriser riskerar att bli globala, liknande den vi 

upplevde 2008. 

För Enköping ligger en del av utmaningen i att dra 

nytta av vårt geografiska läge och attrahera företag 

och arbetstillfällen till kommunen. Den lager- och 

logistiknod som börjat bildas kan ta ytterligare fart 

med nationella och internationella etableringar. 

En viktig faktor vid företagsetablering har visat sig 

var tillgång till ett bra kultur- och fritidsutbud. För 

att säkra kommunens attraktivitet är det därför 

viktigt att planera för ett växande kulturliv och ökat 

fritidsutbud. 

En annan utmaning är att öka handeln och 

handelsutbudet samtidigt som vi ska nå 

klimatmålen. En utökad handel i den egna staden 

kan minska behovet av bilresor till angränsande 

städer. Detta gäller även kultur- och nöjeslivet. Vi 

kommer däremot aldrig kunna ha samma utbud 

som storstäderna runt omkring oss. 

Sist men inte minst ligger en stor utmaning i att 

inte bara vara konkurrenskraftig på egna ben utan 

att hitta bra samarbeten i regionen som kan stärka 

oss som en naturlig och viktig del av Mälardalen, 

exempelvis arbetet inom 4 Mälarstäder.  

Säkerställa hållbar infrastruktur och 
försörjningssystem i en växande 
stad
Tendensen att förtäta städer vilar på insikten av att 

i första hand använda befintlig infrastruktur. Det är 

billigare att bygga i anslutning till infrastruktur och 

koppla på vägar och vatten och avlopp istället för 

att bygga nytt över långa sträckor. 

En stor utmaning för vägar och järnvägar är att 

åtgärda dagens kapacitetsbrister samtidigt som 

behoven fortsätter att öka. De resurser som finns 

för att göra nödvändiga investeringar riskerar att 

bli hårt ansträngda. En fungerande och effektiv 

väg- och järnvägsstruktur samt kollektivtrafik är 

avgörande för samspelet mellan arbetsmarknaden 

och bostadsmarknaden. 

En stor utmaning inom vatten och avlopp är att ha 

en långsiktig och förutsägbar utbyggnadsriktning 

och prioritering. Samhällsplaneringen måste 

gå hand i hand med infrastruktur för att bli 

hållbar och effektiv. För Enköping ligger en 

del av utmaningen i att säkra morgondagens 

vatten- och avloppslösningar till exempel nytt 

avloppsreningsverk och reservvatten. I de äldre 

täta stadsmässiga delarna av staden ligger en stor 

utmaning i att i efterhand ordna reningsfunktioner 

på det befintliga dagvattensystemet.

Möjligheten att använda internet växer och 

utvecklas explosionsartat. Många sköter sina 

ärenden på nätet. Det är bra ur klimatperspektiv 

då det kräver färre persontransporter. Samtidigt 

kan den lokala handeln få svårt att konkurrera 

med billiga varor på nätet. En ökad komsumtion 

bidrar till ökade avfallsmängder och ställer krav på 

återvinning.  

En utmaning i den snabba teknikutvecklingen 

är att säkerställa alla invånares möjlighet till 

information och tjänster. Det finns ett stort antal 

människor som inte har tillgång till de digitala 

verktygen och det digitala utanförskapet är en 

viktig fråga att hantera. 
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Övergripande mål för staden Delmål för staden

  Hållbar stad
Enköping ska vara en hållbar stad där innovationer 

och ekologi får utrymme att utvecklas. Stadskär-

nan präglas av trivsel, närhet och grönska. Stadens 

mark och resurser fördelas därför på ett effektivt 

sätt. Det innebär till exempel att gaturummet 

avsätts för mindre platskrävande transporter som 

cykel och kollektivtrafik och bilen blir underordnad. 

När vi behöver bil finns möjligheter via delnings-

ekonomi. 

Staden växer på höjden där rätt förutsättningar 

finns för förtätning och vi kan använda den 

befintliga infrastrukturen. Vi bygger en smart 

stad med robusta och säkra försörjningssystem. 

System som låter oss växa samtidigt som vi kan stå 

Foto: M
ostp

hoto M
ichael Erhardsson

”Enköpings stad är en inspirerande 

livsmiljö där alla kan utveckla sitt allra bästa 

jag. Vi skapar ett fungerande samhälle med 

social, kulturell och ekonomisk utveckling 

i balans med jordens ekologiska system. 

Utvecklingen av staden sker långsiktigt och 

förebyggande utifrån medvetenheten om 

att våra resurser är ändliga. Enköpings stad 

ska vara en hållbar och attraktiv stad i Mä-

lardalen, för dagens invånare men även för 

kommande generationer Enköpingsbor. ”

I den här planen för Enköping har ett övergripande mål för staden 
tagits fram utifrån den politiska visionen och de strategiska målen för 
mandat perioden. För att fördjupa och ytterligare ge en riktning för sta-
dens utveckling har fem delmål tagits fram. Delmålen ska bidra till att 
nå det övergripande målet och möta de utmaningar som beskrivits.

Mål för staden
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emot klimatförändring. Vi tar hand om vårt vatten 

och utvecklar Enköpingsån både ekologiskt och 

upplevelsemässigt.

  Stad i utveckling
Enköping ska vara en modern och smart stad som 

ständigt utvecklas. Med bra kommunikationer och 

en god infrastruktur blir Enköping en attraktiv stad 

i storstadsregionen. Enköping kan bli en viktig 

knutpunkt för företagande och hållbar utveckling. 

I Enköping kan individer och företag utvecklas och 

växa. 

Stigande befolkning, ökat byggande och 

målmedveten samverkan banar väg för en stark 

centrumutveckling. Staden kompletteras med ett 

brett utbud av handel och upplevelser. 

En dynamisk samverkan mellan utbildning, 

arbetsliv och kultursektorn gör att medborgarna 

ständigt kan vidareutvecklas. Ett entreprenöriellt 

förhållningssätt genomsyrar det livslånga lärandet. 

Enköping är en del av en större kunskapsregion 

som ger möjlighet till utbildning i eller i närheten 

av kommunen.

  En stad för alla
Enköping ska vara en stad med plats för alla. En 

stad där mångfald och tillgänglighet är förutsätt-

ningen för invånarnas samhörighet och gemen-

skap. Enköping är en trygg och säker stad där 

dess olika delar hänger ihop utan barriärer, varken 

fysiska eller sociala. Jämlikhet är förutsättningen 

för den utvecklingen. 

Det är nära till inflytande i Enköping som satsar 

medvetet på invånarinflytande och att inkludera 

stadens invånare i dess utveckling. Staden erbjuder 

även många arenor för möten mellan människor. 

Kulturutbudet och idrotten ska vara till för alla.  

  En levande stad 
Enköping ska vara en levande och mänsklig stad. 

Det är människorna i staden som ger den liv. 

Staden har en lång historia och anor från vikingati-

den. Spår från stadens tidigare liv ger oss historisk 

förankring och sammanhang samtidigt som staden 

växer och ger nya avtryck när invånarna formar 

framtidens Enköping. 

Parkernas stad lever vidare och Enköpings 

fantastiska parkmiljöer utvecklas med nya 

mötesplatser vilket lockar fler, både gamla och 

unga, Enköpingsbor och besökare ut i parkerna. 

Andra viktiga arenor för möten har skapats i staden 

där kulturliv, friluftsliv, föreningsliv och idrott 

bygger broar mellan människor och ger staden liv. 

Dessa arenor är också viktiga för att locka invånare, 

besökare och företag till staden. 

  En grön stad
Enköping är en grön stad. En stad där invånarna 

genom hela livet har möjlighet till en aktiv fritid 

och ett rikt friluftsliv. I skolan flyttar pedagogiken 

ofta ut och barnen får tidigt vistas mycket ute, lära 

sig om djur och natur och känna sig hemma i natu-

ren nära hemmet och skolan. 

Staden är en del av Mälardalsregionen och en 

del av urbaniseringen. Enköping erbjuder unika 

miljöer där man har naturens grönska in på knuten 

och nära till skogens rekreation. Invånarna tar 

sig lätt mellan stadens olika delar genom den 

sammanhängande grönstrukturen av parker, 

skogar och gång- och cykelvägar. Närhet till 

vardagsmotion, lek och spontanaktivitet ger 

förutsättningar för en god folkhälsa i Hälsostaden 

Enköping. Enköpings läge och miljöer har gjort 

staden till ett besöksmål för många besökare. 
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Den fysiska planeringen är ett viktigt verktyg i arbetet med att ställa 
om våra samhällen så att de blir hållbara. I detta avsnitt presenteras 
övergripande strategier för hur vi ska bygga en hållbar stad. Här pekas 
även nya områden för bostäder och verksamheter ut. 

Fokus 1: Hållbart byggande

Prioritering av nya områden
Det är viktigt att nya områden byggs färdigt och 

att staden koncentreras där stora markområden 

redan har tagits i anspråk. För att möjliggöra det 

krävs en prioritering och en tydlig utbyggnadsord-

ning. Prioriteringen i den här planen utgår från sex 

övergripande strategier för hur vi bygger en hållbar 

stad. Nya områden för bostäder och verksamheter 

innehåller därmed ingen tidsplanering. De om-

råden som bäst uppfyller principerna prioriteras 

högst. 

I de fall där kommunen inte är markägare är 

det marknaden som tar initiativet för ett nytt 

projekt. Det innebär att kommunen kommer 

behöva ta ställning till projekts prioritet löpande. 

De övergripande stategierna ska ligga till grund 

för alla prioriteringar. Detta gäller även för nya 

projektidéer i helt nya lägen. 

Ett högt prioriterat område kan 

redan ha initierats genom till exempel positiva 

planbesked eller vara av sådan betydelse för 

stadens utveckling att de måste genomföras som 

ett första steg. Ett medelprioriterat område kan 

komma att inledas med olika initiala utredningar 

eller program och kan utifrån sin komplexitet få 

längre planeringsprocesser. Kommunen kommer 

kunna driva medelprioriterade projekt samtidigt 

som de högt prioriterade när behov finns, men inte 

i samma takt. De områden som har prioritet låg ses 

i det här läget som en markreserv. 

Övergripande målet

En hållbar stad
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Övergripande målet

En hållbar stad

 
Vad innebär hållbar utveckling? 
Den mest spridda definitionen av hållbar utveckling kommer från FN (1987):

”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjlighet att tillfredsställa sina behov.”

Hållbarhetsbegreppet byggs upp av tre dimensioner: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. 

När man bygger ett samhälle är det viktigt att alla tre dimensioner finns med och att balansen dem 

emellan är rätt avvägd. Den ekonomiska hållbarheten möjliggör den sociala hållbarheten och den 

ekologiska hållbarheten sätter ramarna.

Sex övergripande strategier

1. Stadens utbredning
För att skapa en hållbar stadsutveckling är det av 

stor vikt att koppla samman befintliga bostadsom-

råden och viktiga målpunkter med nya bostads- 

och verksamhetsområden. Det skapar en god 

tillgänglighet, möjliggör för hållbart resande och 

motverkar segregation. 

Sedan 1950-talet har samhällsplaneringen till 

stor del byggt på en utspridning av bebyggelse 

(urban sprawl) och funktionsseparering. Vi bor på 

ett ställe, jobbar på ett andra, handlar på ett tredje 

och utövar våra fritidsaktiviteter på ett fjärde. Ofta 

har vi tagit bilen däremellan. Konsekvenserna 

av det planeringsidealet har inneburit många 

transporter, homogena områden, segregering 

och att stora markområdena tagits i anspråk. Våra 

städer behöver nu lappas ihop och stadsdelar 

och funktioner kopplas samman för att minska 

avstånden och öka hushållningen av mark.

Kommunen bör undvika att nya områden byggs 

som separata öar utan samband med befintliga 

områden. Vi behöver bygga bort befintliga 

barriärer och undvika att skapa nya. Därför 

är inriktningen i denna plan att nya områden 

ska lokaliseras innanför de större vägarna E18, 

Österleden och riksväg 55. Tidigare utpekade 

områden utanför den gränsen har tagits bort. 

Områden som redan är påbörjade ligger kvar. När 

de nya föreslagna områdena har byggts färdigt 

och bortom denna plans horisont kommer nya 

anspråk på stadens utveckling utanför planens 

stadsgränser.

Staden är beroende av landsbygden i form 

av exempelvis matpoduktion och rekreation. 

Frågan om stadens utbredning handlar därför 

också om att inte ta produktiv jordbruksmark i 

anspråk. Jordbruksmarken är en viktig resurs för 

framtiden. Klimatförändringar och en ökande 

befolkning kan komma att påverka jordbruket 

och matproduktionen. De få utpekade områden 

som ligger på produktiv jordbruksmark är lågt 

prioriterade och ses som en markreserv för att 

säkerställa bostadsförsörjningen fram till 2040. 

2. Bygg samhälle inte bara hus
I Enköping ska vi bygga en hållbar stad genom 

att i områden blanda bostäder, verksamheter, 

aktiviteter och service. Vi ska komma bort från 

funktionsseparering och verka för att knutpunkter 

för service, aktiviteter och mötesplatser ska finnas i 

varje stadsdel.

För att minska behovet av vardagstransporter 

behöver det man använder ofta ligga nära ens 

hem. Det kan exempelvis handla om förskola, 

skola, livsmedelsbutiker, fritidsanläggningar samt 

parker och grönområden. När vi bygger ut nya 

områden ska behovet av offentliga funktioner 

analyseras och säkerställas. 
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Att bygga blandat innebär även att det inom 

varje stadsdel ska finnas en blandning av olika 

hustyper, upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar. 

Det kan även handla om att integrera service 

och verksamheter för att undvika att bygga rena 

bostadsområden. Detta för att skapa levande 

stadsdelar med händelser under hela dygnet. Det 

är även viktigt ur ett trygghetsperspektiv. 

En integrerad planering av samhällsservice samt 

en hög och prioriterad tillgänglighet för gång, 

cykel- och kollektivtrafik bidrar till att minska 

bilberoendet. 

En av de viktigaste händelserna som utspelar sig 

i en stad är mötet mellan människor. Fler och nya 

mötesplatser behöver tillkomma när staden växer.   

3. Förtäta
Förtäta är ett begrepp inom stadsplanering som 

syftar till omvandling av ytor inom befintlig be-

byggelse, exempelvis centrala parkeringsplatser. 

Att bygga staden inåt, förtäta, har både för- och 

nackdelar. Mångar fördelar finns om förtätning 

sker på rätt plats och med rätt förutsättningar och 

förbehåll. Det är viktigt att i ett tidigt skede analy-

sera vilka risker som finns med förtätning på en viss 

plats för att inte riskera att negativa konskvenser 

uppstår. 

Genom att koncentrera nybyggnationen 

till redan bebyggda områden exempelvis 

genom omvandling av gammal industri- och 

verksamhetsmark istället för att ny mark tas i 

anspråk, blir avstånden mellan målpunkter kortare. 

Då kan befintlig infrastruktur användas och stora 

nyinvesteringar undvikas. Förtätning är yteffektivt 

då fler lägenheter kan byggas på en mindre yta. 

Genom att förtäta skapas större underlag för 

service som handel och kollektivtrafik. Ett ökat 

utbud leder till fler människor i rörelse vilket skapar 

puls och trygghet. 

Förtätning av staden behöver ta hänsyn till 

grundvattentillgången i Enköpingsåsen. Det 

gäller vid all exploatering och prövning av olika 

verksamheter, på och i anslutning till åsen där det 

finns risk att föroreningar kan infiltreras till åsens 

grundvatten. 

Negativa konsekvenser och risker med förtätning 

kan även handla om att ta grönområden i anspråk 

samt att intilliggande grönområden slits mer 

när antalet människor som nyttjar området ökar. 

Det kan i sin tur leda till ökade kostnader för 

exempelvis kompensationsåtgärder, det vill säga 

att ersätta värden och funktioner som påverkas av 

byggnation. Grönområden är en långsiktig tillgång 

och ska behållas och utvecklas som attraktiv 

tätortsnära natur och för ekosystemtjänster. Den 

tätortsnära naturen är särskilt viktig för barn. 

I Enköping ska inga värdefulla grönområden 

användas till förtätning. 

Förtätning kan även komma att förändra 

stadsmiljön och därmed ett områdes karaktär. 

Därför behöver förtätning utgå ifrån den specifika 

platsens förutsättningar och värden för att de inte 

ska skadas.

Fler människor i staden kan även ge upphov till 

mer trafik. För att undvika ökade mängder trafik 

krävs att kommunen jobbar aktivt med hållbart 

resande. Andra konflikter i en tätare stad är: buller, 

försämrad luftkvalitet och skuggning. 

4. Bygg kollektivtrafiknära
Bebyggelse och kollektivtrafik behöver 

planeras och byggas ut hand i hand. För att 

forma invånarnas resmönster är det viktigt att 

kollektivtrafiken finns på plats redan när de flyttar 

in i ett nytt område. Genom att bygga ut områden 

längs befintliga eller planerade kollektivtrafikstråk 

ökar möjligheten att resa hållbart.

Med ett ökat antal resenärer behöver kommunen 

utveckla knutpunkter för kollektivtrafik tillsammans 

med Region Uppsala. 
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Attraktiva och tillgängliga knutpunkter med bra 

turtäthet minskar bilberoendet. En förtätning och 

utveckling runt kollektivtrafiknoder gör det möjligt 

att ge både befintlig och planerad bebyggelse 

bättre förutsättningar för kollektivtrafik. Detta leder 

också till ett mer jämlikt transportsystem då fler 

kan transportera sig på lika villkor.

Vid utpekande av nya områden eller lokalisering av 

viktiga målpunkter är närheten till en hållplats och/

eller knutpunkt viktig. Nya områden bör ligga inom 

stadens gång- och cykelstråk och länkas ihop med 

en sammanhängande grönstruktur av park- och 

naturstråk.

5. Hållbara byggnader för minskad 
klimatpåverkan
En viktig del i arbetet för ett hållbart samhälle är 

att bygga hållbara byggnader med låg klimatpå-

verkan. Byggnaderna ska vara både energieffek-

tiva och giftfria. En övervägande andel energi för 

uppvärmning och el ska produceras med förnybara 

energikällor. Kommunen ska agera föredöme när 

det gäller hållbara byggnader. Detta för att skapa 

förutsättningar för att hitta lösningar som kom-

binerar god arkitektur och har en miljöteknik i 

framkant.

Genom att använda byggnadsmaterial som är bra 

på att absorbera och avge energi, kan behovet 

av att värma upp byggnader minska. Naturliga 

material som fasad- och takvegetation är exempel 

på sådana material. Takvegetation har visat sig 

dämpa svängningar i yttemperaturen, förbättra 

inomhuskomforten och minska energiförbrukning 

så väl sommartid som vintertid. Andra alternativ 

kan vara byggnader av trä. 

6. Goda lägen för verksamheter och 
hållbara transporter 
I en växande stad är det viktigt att hitta goda lägen 

för skrymmande som verksamheter med stora 

transportbehov. De verksamheterna bör ligga vid 

de stora vägarna och trafikplatserna så att tung 

trafik inte behöver ta sig in i stadskärnan. 
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Planeringssprinciper

• Ny bebyggelse ska lokaliseras och 

utformas så att långsiktigt god hushållning 

med mark och vatten främjas. 

• Vid exploatering ska produktiv 

jordbruksmark undvikas att tas ur bruk.

• Nya bebyggelseområden ska 

lokaliseras innanför ”stadsringen” dvs 

E18, Österleden och riksväg 55.

• En blandning av upplåtelseformer ska 

eftersträvas ända ner på kvartersnivå.

• Kommunen ska verka för blandning av 

olika funktioner där knutpunkter för 

service, aktiviteter och mötesplatser 

ska finnas i varje stadsdel.

• Vid exploatering ska den grundvattenförande 

Enköpingsåsen alltid beaktas och säkerställas.

• Vid exploatering ska dagvatten hanteras 

så att risken för föroreningar till 

grundvattnet och vattendrag minimeras. 

• Kommunen ska prioritera att 

färdigställa redan påbörjade 

exploateringsområden innan arbete 

startar med nya större planprojekt. 

• Förtätning inom befintliga områden 

eftersträvas då det ger förutsättningar 

för effektivt nyttjande av infrastruktur 

och minskat transportbehov.

• Värdefulla grönområden och grönstrukturer 

ska inte användas till förtätning. 

• Vid förtätning behöver behov av 

utökat utbud av till exempel grönytor, 

service, kultur och fritid analyseras och 

eventuellt kompenseras i närområdet. 

•  Förtätning ska ske i samklang med 

äldre bebyggelse samtidigt som 

ny arkitektur tillfogas staden. 

• Hänsyn ska tas till viktiga kulturmiljöers 

potential och värde vid förtätning.

• Förtätning får inte ge upphov till försämrad 

miljö eller ökade risker för människors hälsa.

• Lokalisering av nya bostads- och 

verksamhetsområden ska i första hand 

ske vid kollektivtrafiknoder för att 

underlätta för kollektivt resande. 

• Kommunen ska agera föredöme när det gäller 

hållbara byggnader och energilösningar 

vid utveckling av det egna beståndet. 

• Kommunen ska utreda hur och vilka 

krav på att bygga hållbart kan ställas i 

markanvisnings- och exploateringsavtal. 

• Verksamheter med många och tunga 

transporter ska lokaliseras i nära anslutning 

till trafikstråk för att undvika tunga 

transporter genom tätbebyggda områden.

Möjligheten för anställda att ta sig till sin 

arbetsplats är en viktig aspekt vid lokalisering 

av nya verksamhetsområden. Därför behöver 

lokaliseringen samordnas med kollektivtrafiken 

och gång- och cykelvägar både till och inom 

områdena. 

Verksamhetsområden upplevs ofta som otrygga 

under kvällstid. Genom att blanda verksamheter 

i samma område möjliggörs aktivitet även på 

kvällstid. Ett annat sätt att skapa mer levande 

verksamhetsområden är att placera bostäder i 

eller i närheten av områden för icke skrymmande 

verksamheter.

I och med att leveransmönstren kontinuerligt 

ändras så skapas andra behov av lokaler och 

transporter. Då näthandel ökar och utvecklas mot 

att samordnas med affärer där kunden kan prova, 

beställa och hämta ut sin vara i butiken krävs 

istället mindre och flexiblare lokaler. 

Copyright Lantmäteriet
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Nya områden för bostäder 
I detta avsnitt redovisas förslag till nya bostadsom-

råden. För varje område presenteras markägare, 

areal, förväntad bostadsproduktion samt områdets 

prioritet. Prioritering redovisas utifrån ett spann 

mellan hög till låg prioritering. 

Här redovisas även förutsättningar och 

konsekvenser av en utbyggnad samt avvägningar 

mellan olika intressen. För större områden finns så 

kallade geografiska fördjupningar, dessa redovisas 

efter de nya verksamhetsområden.

Åkersberg 
Markägare: Enköpings kommun

Areal: 60 hektar

Antal lägenheter: 900-1 200

Prioritet: Hög och medel

Åkersberg ligger i utkanten av stadens östra delar. 

Kommunen köpte in större delen av marken 

under 2000-talet. Sedan dess har ett planprogram 

(2011) och ett antal detaljplaner tagits fram. En 

exploatering har påbörjats i områdets västra delar i 

form av förskola, omvårdnadsboende, LSS-boende, 

ett antal flerbostadshus och ett villaområde. Cirka 

60 hektar av området återstår att planlägga.
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Till följd av områdets storlek har det delats upp 

i etapper. Området norr om Östra länken har 

prioritet hög medan området söder om vägen har 

prioritet medel. Området söder om Östra länken 

har vissa naturvärden, topografiska höjdskilllnader 

och en del fornlämningar på höjderna. Flera delar 

av skogsområdena norr och söder om Östra länken 

kommer att utgöra viktig bostadsnära naturmark. 

Utöver dessa utpekade naturområden behöver 

sammahängande grönstråk sparas i området 

och koppla ihop framtida bostadsområden med 

omkringliggande skogsområden. 

I området har de nya vägarna Åkersbergvägen 

och Östra länken byggts. Åkersbergsvägen 

ansluter till Vulcanusvägen och befintligt 

bostadsområde medan Östra länken ansluter 

till trafiklederna Österleden och JP Johanssons 

gata. Under 2018 byggs en cykelväg som kopplar 

ihop Åkersbergsvägen med bostadsområdet 

Klondyke. Sedan år 2016 trafikeras området med 

kollektivtrafik mot resecentrum och Gustav Adolfs 

plan.

I och med att kommunen har gjort dessa stora 

investeringar i infrastrukturen i området är det 

viktigt att fortsätta bygga färdigt det. 
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Gårdsmiljö på Åkersbergs äldreboende.

Området bör fortsatt byggas ut med en 

blandad bebyggelse både vad gäller hustyp 

och upplåtelseformer. Det är prioriterat att få till 

hyresrätter i området då det som byggts hittills har 

varit bostadsrätter och villor. I anslutning till Östra 

länken kan en högre exploatering vara lämplig för 

att markera infarten till området. Söder om Östra 

länken, i skogsområdet, bör exploateringsgraden 

vara lägre. 

I den kommande detaljplaneläggningen kan 

möjligheterna till viss inblandning av icke störande 

verksamhet och arbetsplatser utredas närmare. 

Utifrån områdets storlek och karaktär är det viktigt 

att spara ytor till andra funktioner än bostäder 

till exempel för kommersiell och offentlig service, 

aktivitetsytor och naturmark för bostadsnära 

rekreation och friluftsliv i vardagen. Mötesplatser, 

kulturaktiviteter och livsmedelsbutik är exempel 

på funktioner som saknas i stadsdelen idag. 

Den befintliga gårdsstrukturen på östra sida om 

Åkersbergsvägen bör bevaras på lämpligt sätt 

och utvecklas till en mötesplats. Detta då den 

återspeglar områdets tidigare karaktär.

Den rekreativa naturen i området är en tillgång 

och delar av skogen måste sparas vid exploatering. 

Särskilt viktiga är de gröna kilar som binder 

samman området med närliggande stadsdelar 

och skogsklädda höjder som ska bevaras 

som en tillgång i boendemiljön. Det antagna 

planprogrammets intentioner vad gäller viktiga 

stråk, grönytor och landskap ska ligga till grund vid 

framtida planläggning.

Södra delen av området gränsar till ett 

riksintresseområde för kulturmiljövård något 

som ska beaktas vid planläggningen av 

området. Den del av området som berörs ligger 

i skogsmark, i utkanten av riksintresseområdet. 

Kommunens bedömning är att en exploatering 

inte bör påverka riksintressets ändamål att 

värna värden som det öppna odlingslandskapet, 

riksintresseområdets rika innehåll av fornlämningar 

och fornlämningsmiljöer samt värdefull 
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Planeringsprinciper Åkersberg

• Vid planläggning av området 

ska kommunen sträva efter 

olika upplåtelseformer. 

• Det antagna planprogrammets intentioner 

vad gäller stråk, grönytor och landskap ska 

ligga till grund vid framtida planläggning.

• Gröna kilar av skog som binder 

samman Åkersberg med närliggande 

stadsdelar ska bevaras.

• Exploatering ska utföras med hänsyn till 

topografi och naturgivna förutsättningar. 

Skogsvärden ska bevaras som en 

tillgång i boendemiljön samt för att 

skydda områdets fornlämningar.

• Vid byggnation i stadsdelens centrala 

delar bör en analys av servicebehovet 

göras och eventuella ytor avsättas för 

offentlig och kommersiell service. 

• Skapandet av nya mötesplatser och 

aktivitetsytor bör säkerställas.

• Ny bebyggelse och infrastruktur 

ska stödja och möjliggöra 

fortsatt kollektivt resande.

• Södra delen av området ligger 

inom riksintresse kulturmiljövård, 

något som ska beaktas vid 

planläggningen av områden.

• Gång- och cykelvägnätet i stadsdelen 

ska vara väl utvecklat och kopplas 

samman till befintligt nät.

• Viktiga målpunkter för barn och unga bör 

säkerställas genom gång- och cykelstråk. 

• Vid planläggning behöver mark 

avsättas för hantering av dagvatten.

• Vid kommande exploatering i närheten 

av golfbanan behöver kontakt tas 

med golfklubben för att säkerställa 

skyddsavstånd till bebyggelsen. 

bebyggelse. Intilliggande skogsområde gör 

att exploateringsområdet upplevs som avskilt 

från de öppna odlingsområdena kring Hemsta 

och Boglösa där riksintressets huvudsakliga 

värden finns. Fornlämningar ska bevaras 

som grönstråk och bostadsnära naturmark 

sparas som allmänplatsmark i kommande 

detaljplanering. Sannolikt behövs ytterligare 

arkeologiska utredningar för att klarlägga 

fornlämningsförekomsterna i området.

Gång- och cykelvägnätet i stadsdelen ska vara väl 

utvecklat och kopplas samman med befintligt nät 

i omkringliggande stadsdelar. Viktiga målpunkter 

för barn och unga bör säkerställas, exempelvis till 

skolor och aktivitetsytor.

Dagvattenledningar och dagvattenpumpstation 

i Åkersbergsvägen är dimensionerade för att 

dagvatten ska fördröjas på de egna fastigheterna. 

Områdets östra del avvattnas idag via diken 

innan det leds till en befintlig dagvattendamm 

vid Åkersbergsvägen. Mark behöver avsättas 

i lågpunkter i området för omhändertagande 

av dagvatten. Dagvattnet leds sedan vidare i 

ledningar till dagvattenkulverten i Tallbacksvägen 

och vidare till Korsängsdiket. En del av vattenflödet 

i Korsängsdiket pumpas till och renas i Korsängens 

vattenpark. Den dagvattenutredning som har 

tagits fram beskriver övergripande behovet av 

dagvattenlösningar inom området.

I samband med projekteringen av en gång- och 

cykelväg mellan Åkersberg och bostadsområdet 

Klondyke kommer behov av skyddsavstånd kring 

golfbanan att klargöras. Ny bebyggelse kommer att 

planeras på motsatt sida om gång- och cykelvägen.
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Planeringsprinciper Dr. Westerlunds gata

• Vid nybyggnation behöver 

bullersituationen från vägen utredas 

och riktvärden för buller säkerställas. 

• Marken i området kan behöva 

saneras innan den bebyggs.

• Området bör få en stadsmässig 

tät karaktär i anslutningen till 

stadskärnan för att sedan glesas ut 

mot angränsande småhusområden. 

• Tillgängligheten för gång- och cykeltrafik 

genom området behöver utvecklas. 

• Området ska kompletteras med grönska 

som även kopplas samman med 

grönstråket ner mot Åpromenaden. 

• Ytor behöver avsättas för offentlig 

och kommersiell service, aktiviteter, 

mötesplatser och hantering av dagvatten.

• Kapaciteten i vatten- och avloppssystemet 

behöver säkerställas innan utbyggnad.  

Dr Westerlunds gata 
Markägare: Privat 

Areal: 10 hektar

Antal lägenheter: 600-800 

Prioritet: Hög

Området är beläget i stadens västra delar utmed 

Dr Westerlunds gata. Idag består området av en 

blandning av verksamheter och service. Från att 

ha varit ett verksamhetsområde i utkanten av 

staden är området idag centralt beläget med korta 

avstånd både till kollektivtrafik och stadskärnan. 

Området har goda möjligheter för en stadsmässig 

förtätning då infrastrukturen redan finns på plats. 

Marken i området kan behöva saneras på grund av 

tidigare verksamheter.  

Området är idag delvis bullerstört från tung 

trafik på Dr Westerlunds gata. En bullerutredning 

med förslag på åtgärder behöver tas fram för att 

säkerställa att inga riktvärden för buller överskrids. 

I området finns möjlighet till en hög 

exploateringsgrad. Tätare bebyggelse bör 

placeras mot vägen och centrum medan glesare 

bebyggelse är att föredra i anslutning till befintliga 

småhusområden. 

Bostäder bör integreras med service som 

kompletterar centrum. Exempel på service som 

vore lämplig i området är småskalig handel, 

restaurang, livsmedelsaffär, förskola och 

vårdcentral. Genom att lokalisera en livsmedelaffär 

i området kan trafikalstringen kring centrum 

minska då boende i stadens västra delar inte 

behöver åka till Kryddgården eller Myran för att 

handla.  

Närheten till kollektivtrafik samt gång och 

cykelvägnät är god, så möjligheten att resa hållbart 

till och från området är stor. 

Området består idag av en stor andel hårdgjorda 

ytor och behöver kompletteras med en rekreativ 

yta för möten och aktiviteter. Ett grönstråk bör 

kopplas samman med grönstråket ner mot 

Åpromenaden. 

Dagvatten från området leds idag till två olika 

avrinningsområden. Om möjligt bör dagvattnet 

ledas västerut till det avrinningsområde som 

har större kapacitet. Mark behöver avsättas för 

omhändertagande av dagvatten. En möjlighet 

vore att kombinera ytor för dagvattenhantering 

med ytor för rekreation och lek, så kallade 

mångfunktionella ytor. 

Kapaciteten i vatten- och avloppssystemet behöver 

utredas och säkerställas innan utbyggnad. 



Planeringsprinciper Fannakorset

• Vid exploatering måste hänsyn tas 

till entrén till staden i bebyggelsens 

utformning och höjd.

• Mark i området kan behöva 

saneras innan den bebyggs.

• Vid gestaltning ska hänsyn 

tas till närliggande tidstypisk 

villabebyggelse på Korsängen samt 

övergången mot Enköpingsåsen.

• Vid exploatering måste hänsyn 

tas till grundvattenförekomsten i 

närliggande Enköpingsåsen. 

• Ytor behöver avsättas för 

omhändertagande av dagvatten.
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Fannakorset
Markägare: Privat

Areal: 2 hektar

Antal lägenheter: 150-200 

Prioritet: Hög

Fannakorset ligger insprängt mellan 

Korsängsskolan och J P Johanssons gata.  Vid 

Fannakorset finns idag en byggvaruhandel. 

Områdets centrala läge i förhållande till centrum 

och resecentrum gör det mer lämpligt för 

bostadsbebyggelse än dagens skrymmande 

verksamhet. Närheten till Korsängsskolan gör 

att delar av området skulle kunna användas 

till utveckling av skolan i takt med att stadens 

invånare ökar. 

Området är högt prioriterat då infrastruktur och 

annan service redan finns på plats vilket gör det till 

ett bra förtätningsläge.  Närheten till kollektivtrafik 

samt gång- och cykelvägnät är god, så möjligheten 

att resa hållbart till och från området är stor. I 

området är det viktigt att hänsyn tas till trafikflöden 

och bullernivåer från JP Johanssons gata. 

Tidigare verksamheter i området gör att mark kan 

komma att behöva undersökas och eventuellt 

saneras innan den bebyggs.

Området kan, när det exploateras med bostäder, 

ha en hög exploateringsgrad, men entrén till 

staden sett från Stockholmsvägen måste beaktas 

i bebyggelsens utformning och höjd. Inom 

kvarteret är gestaltningen viktig utifrån Korsängens 

tidstypiska villabebyggelse samt närheten till 

Enköpingsåsen och vårfrukyrkan. 

Området ligger inom vattenskyddsområdets yttre 

skyddszon. Vid exploatering måste hänsyn tas till 

grundvattenförekomsten. 

Genom området går en huvudledning för 

dagvatten som måste tas hänsyn till vid 

exploatering. Mark behöver avsättas i lågpunkten 

för omhändertagande av dagvatten, innan det 

leds vidare via det befintliga dagvattensystemet till 

Korsängen och vidare till Enköpingsån. En del av 

vattenflödet i Korsängsdiket pumpas till och renas i 

Korsängens vattenpark.
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Bredsandsstråket
Markägare: Privat och Enköpings kommun

Areal: 120

Antal lägenheter: 500-2 500

Prioritet: Hög och medel

Bredsandsstråket sträcker sig från Gamla Nynäs i 

norr ner till bostadsområdena Prinsbo-Ryssbo och 

Mariedal i söder. En omvandling och exploatering 

i området har pågått under många år. Kommunen 

har gjort stora investeringar i infrastrukturen i 

området och det är därför viktigt att bygga färdigt 

stråket ut mot Bredsand. 

Områdets storlek gör att det har delats in 

i delområdena östra och västra sidan om 

Bredsandsvägen. Den östra sidan prioriteras 

högst och den västra sidan kan genomföras på 

längre sikt då den idag inhyser aktivt jordbruk 

och hästverksamhet. Till följd av områdets storlek 

bör planläggning inledas med framtagande av ett 

planprogram. 

Vid framtida exploatering är det viktigt att 

avsätta ytor för närservice.   En kärna för detta bör 

skapas i anslutning till Bredsandsvägen. Kärnan 

behöver innehålla en knutpunkt för kollektivtrafik, 

offentlig och kommersiell service, mötesplatser, 

kulturlokaler, aktivitetsytor med mera. 

De nya bostadsområdena bör bebyggas 

med en blandad bebyggelse och blandade 

upplåtelseformer. För att skapa liv och rörelse i 

området kan lokaler med fördel placeras i botten 

på bostadshusen med högre exploateringsgrad 

runt knutpunkten. Det är lämpligt med en lägre 

exploateringsgrad längre bort från knutpunkten. 

Ytor behöver avsättas för park, lek och andra 

fritidsaktiviteter då inga ordnade ytor med sådan 

funktion idag finns i området. 

Idag finns endast en (större) väg för att ta sig till 

och från Bredsand. Flödena behöver studeras och 

lämpliga trafiklösningar tas fram. För att skapa 

bättre flöden kring Bredsandskorset föreslås att 

trafikplatsen ses över och åtgärdas. 

Med en ökad exploatering kan trafikflödena 

in mot staden komma att öka kraftigt. Hela 

trafiksituationen kring de södra och östra delarna 

av staden behöver ses över och för att undvika 

att tunga transporter passerar genom stadens 

mest centrala delar föreslås en ny väg binda ihop 

Bredsandsvägen med Ågatan.

För att minska bilanvändandet och öka det hållbara 

resandet behövs satsningar på kollektivtrafik och 

gång- och cykel. Region Uppsala, som ansvarar 

för kollektivtrafiken, ser svårigheter att få god 

kollektivtrafikförbindelse mellan Enköping och 

Bredsand på grund av områdets storlek då det 

är svårt att få till en optimal knutpunkt. Särskilda 

mobility management-åtgärder kan behöva 

genomföras i området för att öka det hållbara 

resandet. 

Skogs- och grönområden i området ska bevaras. 

Delområdet öster om Bredsandsvägen utgörs i 

huvudsak av åkermark och den lilla trädbevuxna 

marken i området bevaras som rekreationsmark. 

Gång- och cykelstråket via björkallén behöver 

tydliggöras och göras attraktivare (genom 

Kryddgården). Det är även viktigt att jobba med 

grönstrukturen inom bostadsområdena för att 

binda samman de olika områdena med grönstråk. 

Under planeringen av Storskogen har stor vikt 

lagts på att skapa sammanhängande naturstråk 

genom bebyggelsen och ut i Storskogens östra 

kvarvarande natur- och friluftsmark. Vid planering 

av framtida bebyggelse på de öppna åkerfälten 

behövs rekreativa stråk som angör naturmarken i 

de bevarade skogsområdena.

Med en ökad exploatering kommer betydelsen 

och användningen av närliggande skogsområdena 

Brännskogen och Storskogen att öka. Upplevelsen 

av naturen riskerar att försämras när mycket 

folk rör sig på samma ställe. Motionsspåret kan 
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därför komma att behöva utvecklas ytterligare 

exempelvis genom att förlänga motionsspåret 

i Brännskogen vidare in i Storskogen. Det är 

viktigt att värna Brännskogen och intilliggande 

Storskogen. Brännskogen och oexploaterade 

delen av Storskogen föreslås därför som 

kommunalt naturreservat, som syftar till att 

långsiktigt bevara och utveckla både natur- och 

friluftslivsvärden. Kommunägd skogsmark vid 

Bredsand, Bredsandsskogen ovanför badet 

och vandrarhemmet  behöver förvaltas så att 

friluftslivs- och naturvärdena ökar. Krav bör 

därför ställas på gestaltning och tillgänglighet på 

intilliggande bebyggelse. Nya entréer bör skapas 

till Brännskogen för att tillgängliggöra elljusspåret 

för boende. 

Bredsandsbadet bör värnas och utvecklas 

allt eftersom området och staden växer. 

Bredsandsbadets parkeringsyta har förlorat en 

hel del kapacitet i och med ny vägdragning och 

exploateringen vid Bredsandsskogen. Parkeringen 

kan behöva utökas enligt detaljplanen för 

Bredsand.

Västra delarna av Bredsandsstråket, Nynäs 

Gård, omfattar åkermark, betesmarker, skog 

och skogbevuxen sluttning ned mot låglänta 

marker kring Enköpingsån. Inom skogsmarken 

bör vissa partier sparas som gröna rekreativa 

kvaliteter mellan bebyggelsen. Skogsmarken är 

bitvis brant och blockrik och där bör bebyggelsen 

särskilt anpassas till topografin och naturgivna 

förutsättningar. Partier med svår topografi och 

upplevelsemässigt intressant skog kan med fördel 

ingå i sparade grönsläpp och stråk av sparad natur.

Om nya bostadsområden utvecklas på 

Nynäsfastigheten, mellan Bredsandsvägen och 

Enköpingsån behöver invallningsföretaget ses över. 

Idag odlas salix sedan ett 20-tal år på den låglänta 

marken. Marken är låglänt och ligger delvis under 

Enköpingsåns och Mälarens nivå. Detta låglänta 

område, förr i tiden kallat Östra Dyen kallades 

tillsammans med låglänta områden på västra sidan 

Dyarna. Idag finns namnet Dyarna kvar för låglänta 

betade markerna mellan Gröngarnsåsen och ån. 

En möjlig framtida markanvändning för dagens 

salixodling kan exempelvis vara en tillgängliggjord, 

publik anlagd stor våtmark, för ytterligare rening 

av stadens dagvatten eller för efterbehandling av 

avloppsreningsverkets renade utloppsvatten.
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Planeringsprinciper Bredsandsstråket

• Planläggningen av området bör inledas 

med framtagande av ett planprogram.

• Området ska bebyggas med 

en blandad bebyggelse och 

blandade upplåtelseformer.

• Till följd av områdets storlek är det 

viktigt att avsätta ytor för service, 

park, lek och andra fritidsaktiviteter. 

• En trafikutredning behöver 

genomföras i området. 

• Mobility management-åtgärder 

kan behöva genomföras för att 

öka det hållbara resandet.

• Gång- och cykelstråket från 

Kryddgården via björkallén behöver 

tydliggöras och göras attraktivare.

• För att koppla ihop de olika områdena 

i Bredsand med varandra behöver 

gång- och cykelstråk byggas ut.

• Motionsspåret i Brännskogen kan komma 

att behöva utvecklas till följd av det ökade 

trycket som exploateringen leder till. 

• En övergripande översvämningsutredning 

med tillhörande förslag på åtgärder för 

hela Enköpingsån ska genomföras. 

• Mark i området kan behöva 

saneras innan den bebyggs.

• Storskogen-Brännskogen ska bevaras och 

utvecklas som kommunalt naturreservat. 

• Kommunens markinnehav i 

Bredsandsskogen behöver en skötsel som 

utvecklar skogens rekreativa värden.

• Den låglänta marken öster om ån,  

nedanför möjliga bostadslägen skulle 

kunna utvecklas till ett attraktivt 

rekreationsområde kring en vattenpark eller 

våtmark med möjlighet till vattenrening.

• Ytor behöver avsättas för 

omhändertagande av dagvatten.

Tidigare verksamheter väster om Bredsandsvägen 

gör att mark kan komma att behöva undersökas 

och eventuellt saneras innan den bebyggs.

De sydligaste delarna av området ligger inom 

riksintresse för Mälaren med stränder och öar och 

riksintresse friluftsliv. Kommunens bedömning 

är att exploateringen inte kommer att påverka 

tillgängligheten till strandområdet negativt. 

Det finns snarare möjlighet att tillgängliggöra 

strandområdet, som idag är helt otillgängligt, vid 

exploatering.

Området ligger längst ut på vatten- och 

avloppsledningsnätet och kapaciteten är 

begränsad. Det pågår en utredning angående 

vatten– och avloppskapaciteten i området vilken 

kan komma att påverka utbyggnadstakten.

Dagvatten från intilliggande områden leds 

idag i diken genom Bredsandsstråket. Vissa av 

de befintliga dikena är idag överbelastade så 

inget extra dagvatten kan ledas till dem efter 

exploatering. Dagvattnet leds sedan vidare till 

diken innan de når Enköpingsån. Funktionen 

på dessa måste ses över innan exploatering. En 

del av dagvattnet leds till diken där dagvattnet 

pumpas vidare till Enköpingsån. Villkoren för dessa 

dikesföretag måste kontrolleras. 

Inom området behöver mark avsättas i 

lågpunkterna för omhändertagande av dagvatten. 

En negativ konsekvens av bostäder inom särskilt 

den östra delen av området Bredsandsstråket är att 

produktiv jordbruksmark tas ur bruk. Kommunen 

ser dock behovet av stadsnära utvecklingsmark är 

större än jordbruksmarkens värde som redan idag 

har begränsad storlek och läge.



36 Enköpings kommun –  Plan för  Enköpings stad

Boglösarondellen ligger i utkanten av stadens 

sydöstra delar, där Boglösavägen möter Österleden 

och länsväg 519. Nordost om Boglösarondellen 

har ny bostadsbebyggelse etablerats och 

exploateringen bedöms kunna fortgå. Området 

ses som en entré till staden och särskilda krav 

Boglösarondellen
Markägare: Privat

Areal: 4 hektar

Antal lägenheter: 100

Prioritet: Medel 
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Planeringsprinciper Boglösarondellen 

• Planläggningen av området bör inledas 

med framtagande av ett planprogram.

• Området ses som en entré till staden. 

Särskilda krav kan komma att ställas 

på utformningen av den bebyggelse 

som gränsar mot vägen. 

• Mobility management-åtgärder 

kan behöva genomföras.

• Möjligheten att nå befintliga grönområden 

i Gånsta behöver värnas och grönstråket 

i norr behöver säkerställas. 

• Området ligger inom riksintresse 

kulturmiljövård, något som ska beaktas 

vid planläggningen av områden.

• Vid lokalisering av infart till området ska 

hänsyn tas till trafikflöden på Boglösavägen.

• Vid planläggning ska hänsyn 

tas till topografi och naturgivna 

förutsättningar samt fornlämningar.  

• Mark i området kan behöva 

saneras innan den bebyggs.

• Vid planläggning behöver mark 

avsättas för service, rekreation, lek 

och hantering av dagvatten. 

• Området ska inte exploateras förrän vatten 

och avlopp finns säkerställt till området. 

kan komma att ställas på utformningen av 

bebyggelsen som gränsar mot vägen. Särskilt som 

området gränsar till ett landskapsrum med höga 

kulturmiljövärden.

Området är stadsnära med tre kilometer till 

stadskärnan samtidigt som läget erbjuder 

naturnära boendemiljöer. Läget utmed en större 

trafikled riskerar dock att bidra till att området 

blir bilburet. Särskilda insatser för mobility 

management-åtgärder kan behöva genomföras. 

När området växer finns det behov av service i form 

av förskola, aktivitets-, rekreations- och lekytor med 

mera.

Området berörs av riksintresse för kulturmiljö, 

något som ska beaktas vid planläggningen 

av området. Kommunens bedömning är 

att exploateringen inte avsevärt riskerar att 

påverka kulturmiljövärden negativt. Detta då 

den tänkta exploateringen ligger i utkanten av 

riksintressets utbredning. Genom Österleden 

skiljs området från de öppna odlingsområdena 

söder om Boglösavägen kring Hemsta och 

Boglösa där riksintresseområdets kärnvärden 

finns. Intilliggande mark är planlagd och utbyggd. 

Tidigare utpekade områden öster om Österleden 

har tagits bort och kommunen är restriktiv till 

nybyggnation närmare riksintressets kärna. Inom 

området finns kulturhistoriska lämningar att 

förhålla sig till likt boplatslämningar på åkermarken 

och eventuella fornlämning på skogbevuxna 

höjden. Skogbevuxna höjdpartiet ska sparas som 

en tillgång i boendemiljön.

Vid lokalisering av in- och utfart till området ska 

hänsyn tas till trafikflöden på Boglösavägen. In- och 

utfarter bör samlokaliseras.

Tidigare verksamheter i området gör att mark kan 

komma att behöva undersökas och eventuellt 

saneras innan den bebyggs.

Mark behöver avsättas för omhändertagande 

av dagvatten i lågpunkten som finns i området 

Nederbörd inom området avvattnas till 

markavvattningsföretag söder om Boglösavägen 

för att sannolikt slutligen via Ekaån nå Ekaviken.

Vatten och avlopp finns inte i dagsläget vilket 

måste lösas innan utbyggnad.
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Pegasus
Markägare: Enköpings kommun

Areal: 2,5 hektar

Antal lägenheter: 50-75

Prioritet: Medel 

Området är beläget mitt emot Gånstagården 

och Brännskogen, där J P Johanssons gata möter 

Boglösavägen. Exploateringen vore en naturlig 

fortsättning på den befintliga bebyggelsen i 

Gånsta. Området är stadsnära med cirka 1,5 km 

till centrum. Närheten till idrott och aktivitet vid 

Gånstaspåret och Korsängsfältet inbjuder till en 

attraktiv boendemiljö. 

Området bör bebyggas på liknande sätt som 

befintlig bebyggelse inom Gånsta, det vill säga 

med låg blandad bebyggelse. Området är en entré 

till Gånsta och Husberg och höga krav bör därför 

ställas på gestaltning ut mot vägen.  

Närheten till gång- och cykelvägnät är god. 

Läget utmed en större trafikled bidrar dock till att 

området riskerar att bli bilburet. Särskilda insatser 

för mobility management-åtgärder kan behöva 

genomföras.

Vid lokalisering av infart till området ska hänsyn tas 

till trafikflöden på Boglösavägen. Infarter bör om 

möjligt samlokaliseras på J P Johanssons gata.

Området ligger i utkanten av riksintresse 

för kulturmiljö, något som ska beaktas vid 

planläggningen av området. Området fyller en 

lucka inom den befintliga stadsväven och ligger 

avskilt från de fornlämningstäta och öppna 

landskapsrummen i övriga riksintresseområdet. 

En exploatering bedöms därför inte påverka 

kulturmiljövärden negativt. Pegasusområdet ligger 

topografiskt lägre än de fornlämningstäta delarna 

av riksintresseområdet där bronsålderslämningarna 

i huvudsak ligger kring 20 meterskurvan. 

Inom Pegasusområdet finns boplatsindikationer i 

form av skärvstensfynd. Fornlämningar ska bevaras 

och lyftas som tillgång i boendemiljön.

Mark behöver avsättas för omhändertagande av 

dagvatten i lågpunkten i området. Idag avvattnas 

området via åkeravvattning västerut, antingen 

längs Boglösavägen till Korsängsdiket eller via 

dikningsföretag till invallningsföretag öster om 

Enköpingsån.

Vatten och avlopp finns inte i dagsläget vilket 

måste lösas innan utbyggnad. Delar av området 

ligger låglänt och delvis instängt med risk för 

stående vatten vid exempelvis skyfall.

Planeringsprinciper Pegasus

• Området kan ses som en entré till staden 

och högre krav kan därför komma 

att ställas på utformningen av den 

bebyggelse som gränsar mot vägen. 

• Mobility management-åtgärder 

kan behöva genomföras.

• Grönsläpp till närliggande skogsmark 

skall sparas vid exploatering. 

• Området ligger intill riksintresse 

kulturmiljövård, något som ska beaktas 

vid planläggningen av områden.

• Vid lokalisering av infart till 

området ska hänsyn tas till 

trafikflöden på Boglösavägen.

• Området ska inte exploateras 

förrän vatten och avlopp finns 

säkerställt till området. 

• Vid planläggning behöver mark 

avsättas för hantering av dagvatten. 

• Delar av området ligger låglänt och delvis 

instängt med risk för stående vatten.



Enköpings kommun –  Plan för  Enköpings stad 39

Annelund
Markägare: Privat

Areal: 80 hektar

Antal lägenheter: 700-1000

Prioritet: Medel

Området är beläget i östra delen av staden cirka 

fyra km från centrum. Närheten till kommunens 

bästa kollekivtrafikstråk gör att det anses lämpligt 

för bostäder. Området innebär en entré till 

staden och särskilda krav kan komma att ställas 

på utformningen av bebyggelsen som gränsar 

mot vägen. Till följd av områdets storlek och 

komplexitet bör planläggningen inledas med 

framtagandet av ett planprogram. Ytor bör avsättas 

för service, park, lek och andra fritidsaktiviteter.

Området bör bebyggas med högre 

exploateringsgrad i kollektivtrafiknära lägen och 

med lägre exploateringsgrad i anslutning till 

befintlig bebyggelse. Området bör blandas med 

olika typer av bebyggelse, upplåtelseformer och 

verksamheter. Verksamheter bör främst lokaliseras 

i kantzonen mot befintligt verksamhetsområde 

för att agera bullerskydd. I området finns befintlig 

bebyggelse som är viktig att ta hänsyn till vid en 

framtida exploatering. 

För att koppla ihop området med resten av staden 

behöver ett gång- och cykelstråk skapas mot 

centrum. Utformning och placering av gång- och 

cykelstråket är viktig för att stråket ska upplevas 

tryggt och gent. Särskild hänsyn bör tas till att barn 

ska kunna ta sig säkert in till staden.

Området har flera fornlämningar som behöver 

hanteras. Områdets skogbevuxna moränbackar 

ska sparas som del av en sammanhängande 

grönstruktur och kopplas ihop med 

Vattentornsskogen. Det dike som passerar genom 

området skall också sparas som en tillgång i 

boendemiljön. I anslutning till diket behöver ytor 

avsättas för fördröjning och rening av dagvatten.

Området avgränsas av Stockholmsvägen i norr 

och järnvägen i söder. Öster om Annelund finns 

befintliga verksamhetsområden. Dessa objekt har 

omgivningspåverkan i form av till exempel buller. 

Inför planläggning ska därför en bullerutredning 

tas fram för att säkerställa att inga riktvärden för 

buller riskerar att överskridas. Vid planläggning 

av området ska järnvägens intressen och 

skyddsavstånd tillgodoses. Vid lokalisering av 

infart till området ska hänsyn tas till trafikflöden 

på Stockholmsvägen. Infarter bör om möjligt 

samlokaliseras. 

Tidigare verksamheter i området gör att mark kan 

komma att behöva undersökas och eventuellt 

saneras innan den bebyggs.

Foto: Enköp
ings kom
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Planeringsprinciper Annelund

• Området ses som en entré till staden. 

Särskilda krav kan komma att ställas 

på utformningen av den bebyggelse 

som gränsar mot vägen. 

• Planläggningen av området bör inledas 

med framtagande av ett planprogram.

• Vid planläggning av området ska kommunen 

sträva efter olika upplåtelseformer. 

• Till följd av områdets storlek är det 

viktigt att avsätta ytor för offentlig 

och kommersiell service, grönstråk, 

lek och andra fritidsaktiviteter.

• Området ska utformas med hänsyn till 

fornlämningarna i området, dessa hanteras 

förslagsvis i form av sparad grönstruktur. 

• Befintliga åkerholmar ska bevaras och 

bindas samman i grönstråk som kopplas 

ihop med Vattentornsskogen.

• Inom grönstråk bör möjligheten att 

gå och cykla utvecklas för att koppla 

ihop området med centrum.

• I planläggning behöver 

omgivningspåverkan från angränsande 

verksamhetsområden till Annelund 

utredas vidare. Utbyggnaden är avhängt 

att närliggande verksamhetsområdens 

säkerhetsavstånd minskar. 

• Vid nybyggnation behöver 

bullersituationen från vägen utredas 

och riktvärden för buller säkerställas. 

• Vid planläggning av området 

ska Mälarbanans intressen och 

skyddsavstånd tillgodoses. 

• Vid lokalisering av infart till området 

ska hänsyn tas till trafikflöden 

på Stockholmsvägen.

• Mark i området kan behöva 

saneras innan den bebyggs.

• Vid framtida exploatering av området 

ska samråd ske med Försvarsmakten.

• Ytor för fördröjning och rening av 

dagvatten behöver avsättas, bland 

annat i anslutning till befintliga diket.

Andra förutsättningar som påverkar är närheten 

till AGA Gas och dess skyddsavstånd. Av den 

anledningen måste säkerhetsaspekterna utredas 

vidare för att säkerställa en säker utveckling av nya 

bostäder. 

Området ligger inom influensområde för 

totalförsvaret vilket måste tas hänsyn till 

vid en framtida exploatering, samråd med 

Försvarsmakten ska ske. 

Området ligger i anslutning till ett tättrafikerat 

kollektivtrafikstråk så möjligheten att resa hållbart 

är stor. En risk är däremot att området blir en 

sovstadsdel om inte attraktiva målpunkter och 

service och aktiviteter placeras i området. 

På sikt kan det även bli aktuellt med omvandling av 

befintliga verksamhetsområden in mot centrum för 

att läka samman staden och koppla ihop området 

med befintlig bostadsbebyggelse i Fanna och 

Herrgården. 

Befintligt dikessystem avvattnar 

verksamhetsområdet norr om E18 och 

verksamhetsområdet vid Varghällar. Diket rinner 

efter passage under järnvägen i kulvert under 

Tallbacksvägen till Korsängsdiket som slutligen 

mynnar i Enköpingsån. Delar av Korsängsdikets 

vatten pumpas upp till och renas i Korsängens 

vattenpark. 

En negativ konsekvens av bostäder inom området 

Annelund är att produktiv jordbruksmark tas 

ur bruk. Kommunen ser dock att behovet av 

utvecklingsmark för staden väger tyngre.
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Ullunda
Markägare: Enköpings kommun

Areal: 90 hektar

Antal lägenheter: 1 000-2 500

Prioritet: Låg

Ullunda ligger i stadens västra utkant, mellan E18 

och väg 515. Området har länge pekats ut som en 

framtida utbyggnadsriktning för staden. Utifrån 

detta har kommunen köpt markområdet och än så 

länge används en liten del av området för rening av 

dagvatten i Paddeborgsparken. 

Området bör exploateras med blandad bebyggelse 

med tätare inslag närmast staden och glesare 

i utkanten. Till följd av områdets storlek bör 

planläggningen inledas med framtagande av ett 

planprogram. Områdets storlek gör att det är av 

största vikt att ytor sparas för till exempel service, 

aktivitetsytor och gröna strukturer. Området kan 

även blandas med olika typer av bebyggelse och 

lättare verksamheter. 

Norr om Ullundaområdet finns  skogs- 

och moränmark som redan idag har höga 

Foto: A
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rekreationsvärden för de västra stadsdelarna. 

Skogsområdets natur- och friluftslivsvärden 

kommer att få än större betydelse i framtiden. 

Ullundaområdet gränsar i nordväst till E 18. Längst 

i nordväst finns ett skogbevuxet höjdområde där 

både E 18 och järnvägen går genom tunnlar. Detta 

möjliggör en teoretisk koppling till exempelvis 

Fagerskogen.

Närheten till Enköpingsån och Paddeborgsparken 

skapar möjlighet till en stadsdel där vattnet 

integreras i boendemiljön. Längs ån bör en 

åpromenad utvecklas. Enköpingsåns ekologiska 

värden kan utvecklas och på sikt kan fiskevårdande 

åtgärder skapa lekmiljöer för den hotade fisken 

asp. Detta främst i anslutning till Ullunda gamla 

bro där ån passerar en liten forssträcka. 

Det behöver även skapas grönstråk som binder 

ihop skogen vid Ullunda, Paddeborgsparken och 

in mot staden genom Lillsidan på båda sidor om 

Dr Westerlunds gata. Stråket bör förses med gång- 

och cykelvägar. 

Området har ett bra trafikläge då infrastrukturen 

till området delvis är utbyggd. Trafikplatsen och 

vägarna innebär dock en barriäreffekt och risk 

finns för buller. Detta måste utredas och hanteras 

vid exploatering av området. Vid en framtida 

planläggning ska E18 och väg 515:s intressen och 

skyddsavstånd tillgodoses. 

Tidigare verksamheter i området gör att mark kan 

komma att behöva undersökas och eventuellt 

saneras innan den bebyggs.

Kopplingarna mellan centrum och Ullunda måste 

stärkas, framför allt för de oskyddade trafikanterna. 

Närheten till kollektivtrafik är god men turtätheten 

är låg. Områdets läge gör att det är svårt att 

kollektivtrafikförsörja med tätare trafik då det finns 

få målpunkter i närheten. 

Dagvatten från området bör ledas till intilliggande 

Paddeborgs vattenpark för rening och fördröjning. 

Det kan eventuellt krävas att dagvattnet fördröjs 

innan det leds till Paddeborgs vattenpark. Detta 

kan göras genom att mark i lågpunkter avsätts för 

omhändertagande av dagvattnet.

En negativ konsekvens av bostäder inom området 

Ullunda är att produktiv jordbruksmark tas 

ur bruk. Kommunen ser dock att behovet av 

utvecklingsmark för staden väger tyngre.

Planeringsprinciper Ullunda

• Planläggningen av området bör inledas 

med framtagande av ett planprogram.

• Vid planläggning av området ska kommunen 

sträva efter olika upplåtelseformer. 

• Möjligheten att på längre sikt utveckla 

ett rekreativt stråk via höjdområdet 

i nordväst skall beaktas.

• Grönstråk ska planeras för att koppla 

ihop rekreativa värden vid skogen, 

längs ån och in i staden. Skogsmarken 

i norr skall sparas och utvecklas som 

tätortsnära rekreationsmark.

• För att koppla samman staden 

och UIlunda måste över- och 

underfarter för oskyddade trafikanter 

anordnas vid trafikplatsen.  

• En bullerutredning behöver tas fram 

vid planläggning av området. 

• Vid planläggning av området ska  

E18 och väg 515:s intressen och 

skyddsavstånd tillgodoses. 
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Planeringsprinciper Vappa 

• För att koppla samman Vappa med 

Munksundet behöver bebyggelsen 

öppnas upp mot Kungsgatan.

• En bullerutredning behöver tas fram 

vid planläggning av området. 

• Mark i området kan behöva 

saneras innan den bebyggs.

• Nya gröna gång- och cykelvägsstråk 

ska planeras för att binda samman 

området med närliggande befintliga 

bostads- och naturområden. 

• Dagvatten behöver hanteras i ett större 

sammanhang där även befintliga 

dikens näringsläckage tas om hand. 

• Vid planläggning av området 

ska riksväg 55:s intressen och 

skyddsavstånd tillgodoses samt 

in- och utfarter samlokaliseras. 

Vappa
Markägare: Privat och Enköpings kommun

Areal: 45 hektar

Antal lägenheter: 500-1000

Prioritet: Låg

Vappa är beläget i söder om Munksundet, mellan 

Gröngarn och riksväg 55 mot Strängnäs. Området 

har länge pekats ut som en av de riktningar som 

staden kan utvecklas i framtiden. 

Vappa skulle kunna utvecklas till en förlängning 

av bebyggelsen på Munksundet och Gröngarn 

med låg exploateringsgrad. Bebyggelsen behöver 

öppnas upp mot Munksundet och Gröngarn. Högre 

exploatering kan vara möjligt ut mot riksväg 55 för 

att fungera som bullerskydd. Inför planläggning 

ska en bullerutredning tas fram.

Det är viktigt att bebyggelsen inte stör 

siktlinjen ner mot Haga och riksintresset för 

kulturmiljövården. För att behålla vyerna och det 

öppna landskapet kring riksväg 55 ned mot Haga 

slott och allén har området begränsats i sydväst 

under planprocessen.

Vid en framtida exploatering behöver 

ett antal frågor utredas till exempel 

kollektivtrafikförsörjning, markförhållanden och 

buller från riksväg 55. Riksväg 55:s intressen och 

skyddsavstånd ska tillgodoses. Angörande av nya 

in- och utfarter ska placeras mot Kungsgatan.

Tidigare verksamheter i området gör att mark kan 

komma att behöva undersökas och eventuellt 

saneras innan den bebyggs.

Ett nytt bostadsområde som Vappa behöver 

utvecklade grön-, gång- och cykelkopplingar till 

rekreationsområdet Gröngarnsåsen liksom till 

Munksundet och till det nya området Ullunda.

Dagvatten från norra delen av området avvattnas 

via diken och in i dagvattenledningar som har för 

liten kapacitet. Inget extra dagvatten kan ledas 

till ledningarna efter exploatering. Dagvatten från 

södra delen leds via diken ut till Enköpingsån. 

Funktionen på dessa måste ses över innan 

exploatering. Vid exploatering behöver dagvattnet 

tas omhand. Det kan bli aktuellt med öppna 

dagvattenlösningar söder om området, innan 

vidare avrinning till åkerdiken och Enköpingsån. 

Möjligheten att samtidigt fånga upp delar av 

närsaltförluster från Vappagärdets dikessystem 

till Enköpingsån kan studeras i samband med 

exploateringen.

Söder om Vappa finns möjlighet att anlägga en 

våtmark som syftar till att reducera näringsläckage 

till Enköpingsån från uppströms liggande 

jordbruksmarker inom dikets avrinninsgområde.

En negativ konsekvens av bostäder inom området 

Vappa är att produktiv jordbruksmark tas ur bruk. 

Vi ser dock att behovet av utvecklingsmark för 

staden väger tyngre.
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Nya områden för verksamheter 
I detta avsnitt redovisas nya områden för verksam-

heter. För varje område presenteras markägare, 

areal och hur området är prioriterat. Prioritering 

redovisas utifrån ett spann från medel till låg prio-

ritering. 

Här redovisas även förutsättningar och 

konsekvenser av en utbyggnad samt avvägningar 

mellan olika intressen. 

Östra Varghällar 
Markägare: Privat

Areal: 85 hektar

Prioritet: Medel 

Området ligger i stadens östra utkant i anslutning 

till Västra Varghällar, inkilat mellan E18 och 

Mälarbanan. Området är i söder avgränsat med 

hänsyn till ett långsiktigt handlingsutrymme 

för en järnväg mellan Enköping och Uppsala. En 

järnvägskorridor behöver denna kurvradie. 

Området behöver ses som en förlängning av Västra 

Varghällar. Här finns ett bra läge för logistik, tyngre 

verksamheter, omlastning och lager. 

Intilliggande verksamhetsområde Västra 

Varghällar har idag utbyggd kollektivtrafik. 

Då verksamhetsområdena är så pass stora 

är utformningen, med entréer närmast 

kollektivtrafiken viktig. Särskilda insatser för 

mobility management-åtgärder kan behöva 

genomföras. 

Området ligger längst ut på vatten- och 

avloppsledningsnätet och kapaciteten är 

begränsad i närtid. Därför är det inte lämpligt 

med vattenintensiv tillverkning såsom exempelvis 

livsmedelstillverkning eller annan verksamhet som 

kräver stor vattenförbrukning.

Andra förutsättningar som påverkar är närheten 

till AGA Gas och dess skyddsavstånd. Av den 

anledningen måste säkerhetsaspekterna utredas 

vidare för att säkerställa en säker utveckling av nya 

verksamheter.



46 Enköpings kommun –  Plan för  Enköpings stad

Planeringsprinciper Östra Varghällar

• Mobility management-åtgärder 

kan behöva genomföras.

• Vid utformning av området bör entréer 

lokaliseras mot kollektivtrafikstråk för 

att möjliggöra hållbara transporter.

• Området ska inte exploateras förrän vatten 

och avlopp finns säkerställt till området. 

• Omkringliggande verksamhetsområdens 

säkerhetsaspekter behöver utredas vidare.

• Naturmark ska avsättas med hänsyn 

till topografi, naturvärden och 

sammanhängande grön infrastruktur.

• Vid exploatering av området ska 

högre krav ställas på bebyggelse och 

tomtmark som ligger mot vägen. 

• Vid framtida exploatering måste 

hänsyn tas till en framtida järnväg 

mellan Enköping och Uppsala. 

• Vid en framtida planläggning ska  

E18 och Mälarbanans intressen och 

skyddsavstånd tillgodoses. 

• Vid planläggning behöver mark 

avsättas för hantering av dagvatten 

i ett större sammanhang.

En exploatering av området bryter den gröna 

infrastrukturen i norr/södergående riktning. 

Grönstruktur måste därför avsättas med hänsyn till 

topografi och naturvärden. 

Områdets läge intill E18 gör att det är viktigt att 

tänka på hur ny bebyggelse gestaltas ut mot 

vägen. Området ligger vid en entré till staden och 

innebär ett bra skyltläge. Det kan därför komma att 

ställas krav på gestaltning ut mot vägen. 

Närheten till det utpekade reservatet för ny järnväg 

mellan Enköping och Uppsala påverkar till viss 

del den framtida utvecklingen av området. Vid en 

framtida planläggning ska  E18 och Mälarbanans 

intressen och skyddsavstånd tillgodoses. In och 

utfarter till området behöver samordnas mot 

verksamhetsområdet Västra Varghällar.

Skogsmarken inom Östra Varghällar avvattnas 

norrut till Fiskviks kanal via en västlig lågpunkt till 

befintligt dikessystem och dagvattendamm vid 

intillliggande verksamhetsområde Varghällar och 

en östlig avrinning via markavvattningsföretag 

vid Sätrarna. Nederbörd och avrinning från 

skogsområdet och intilliggande mark leds delvis 

via diken genom området vilket behöver beaktas 

vid kommande planläggning. Dagvatten behöver 

fördröjas och renas i dagvattenanläggningar i 

områdets två lågpunktstråk. Vattenförekomsten 

Fiskviks kanal har idag måttlig status och 

vattenkvaliteten behöver förbättras för att nå 

miljökvalitetsnormerna för vatten.
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Vällinge
Markägare: Privat

Areal: 65 hektar

Prioritet: Medel 

Området ligger i stadens östra utkant norr 

om Östra Varghällar, inkilat mellan E18 och 

riksväg 55. Området har bra läge för logistik och 

tyngre verksamheter. Området är delvis redan 

ianspråktaget då viss befintlig bebyggelse finns i 

området. Vid exploatering ska hänsyn tas till denna, 

exempelvis gällande utformning och placering. 

Skog ska sparas som buffert runt befintlig 

bostadsbebyggelse. 

Kollektivtrafikförsörjningen är god tack vare 

närheten till riksväg 55. Området är dock 

stort och utformningen, med entréer närmast 

kollektivtrafiken är viktig. Särskilda insatser för 

mobility management-åtgärder kan behöva 

genomföras. 

Närheten till de större vägarna gör att det är viktigt 

att tänka på hur ny bebyggelse gestaltas ut mot 

vägen. Området ligger vid en entré till staden och 

innebär ett bra skyltläge. 

Vid en framtida planläggning ska E18 och riksväg 

55:s intressen och skyddsavstånd tillgodoses. 

Vid angöring av nya in- och utfarter ska dessa 

samlokaliseras längs 55:an.

Det finns även vissa säkerhetsaspekter som 

behöver utredas vidare utifrån närheten till 

verksamhetsområden i nordöst. Det är inte 

aktuellt för några nya bostäder i området på 

grund av de störningar som finns från närliggande 

verksamhetsområden och vägar. 

Tidigare verksamheter i området gör att mark kan 

komma att behöva undersökas och eventuellt 

saneras innan den bebyggs.

Foto: Enköp
ings kom

m
un



Enköpings kommun –  Plan för  Enköpings stad 49

Planeringsprinciper Vällinge

• Vid exploatering ska hänsyn tas till 

angränsande bebyggelse och vegetation 

avgränsa verksamheterna och bostäder. 

• Vid utformning av området bör entréer 

lokaliseras mot kollektivtrafikstråket för 

att möjliggöra hållbara transporter.

• Mobility management-åtgärder 

kan behöva genomföras.

• Vid exploatering av området ska 

högre krav ställas på bebyggelse och 

tomtmark som ligger ut mot vägen. 

• Vid en framtida planläggning ska  

E18 och Mälarbanans intressen och 

skyddsavstånd tillgodoses samt 

in- och utfarter samlokaliseras. 

Området ligger längst ut på vatten- och 

avloppsledningsnätet och kapaciteten 

är begränsad i närtid. Därför är det inte 

lämpligt med vattenintensiv tillverkning som 

livsmedelstillverkning. 

En exploatering av området bryter den storskaliga 

grönstrukturen från skogsområden norr om 

E18 och riksväg 55 till området söder om E18. 

Grönstruktur ska därför avsättas med hänsyn till 

topografi, naturvärden och grön infrastruktur.

Nederbörd och avrinning från området och 

intilliggande områden leds idag via huvuddiket 

och anslutande mindre diken genom området 

Vällinge och vidare till huvuddiket som kallas 

”Fiskviks kanal”. Områdets storlek kräver en 

relativt stor fördröjningsdamm innan det renande 

dagvattnet släpps vidare till recipienten Fiskviks 

kanal och slutligen Mälarvikarna Sisshammarsviken 

och Ekolsundsviken. 

Vattenförekomsten Fiskviks kanal har idag måttlig 

status och vattenkvaliteten behöver förbättras för 

att nå miljökvalitetsnormerna för vatten. I samband 

med exploatering av Vällinge behöver statusen 

på vattnet ses över i ett större sammanhang. 

Detta då det kan finnas behov av att lösa andra 

miljöproblem och näringsläckage än de som 

området i sig själv orsakar.

En negativ konsekvens av verksamheter inom 

området Vällinge är att produktiv jordbruksmark 

tas ur bruk. Kommunen ser dock ett behov av 

utvecklingsmark för staden väger tyngre

• Omkringliggande verksamhetsområdens 

säkerhetsaspekter behöver utredas vidare.

• Mark i området kan behöva 

saneras innan den bebyggs.

• Området ska inte exploateras förrän vatten- 

och avlopp finns säkerställt till området.

• Naturmark ska avsättas med hänsyn 

till topografi och naturvärden.

• Vid planläggning behöver mark 

avsättas för hantering av dagvatten 

i ett större sammanhang.



50 Enköpings kommun –  Plan för  Enköpings stad

Stenvreten
Markägare: Privat och Enköpings kommun

Areal: 35 hektar

Prioritet: Medel 

Området ligger i stadens östra utkant, inkilat 

mellan E18 och riksväg 55. Områdets läge med 

närhet till centrum och Annelund gör det lämpligt 

för kompletterande mindre skrymmande och 

icke störande verksamheter. Detta bör avspeglas 

i tomtstorlekar så att framtida etableringar blir av 

mer småskalig karaktär. Områdets södra del bör 

återspegla Annelunds kommande bebyggelse 

både gällande skala och gestaltning men även 

inhysa kompletterande service, handel eller andra 

bostadskomplement. 

Området ligger intill E18 och Stockholmsvägen 

och det är viktigt att tänka på hur ny bebyggelse 

gestaltas ut mot vägen. Området ligger vid en 

entré till staden och innebär ett bra skyltläge. Det 

är därför viktigt hur ny bebyggelse gestaltas ut 

mot vägarna och de två entréerna till staden. Vid 

en framtida planläggning ska E18:s intressen och 

skyddsavstånd tillgodoses. Vid angöring av nya 

in- och utfarter ska dessa samlokaliseras längs 

Stockholmsvägen.

Arkeologin i området är en viktig förutsättning 

att beakta i den kommande planläggningen. 

Grönstruktur ska därför avsättas med hänsyn till 

topografi och naturvärden.

Planeringsprinciper Stenvreten

• Vid exploatering av området ska krav 

ställas på bebyggelse och tomtmark 

som ligger ut mot vägen. 

• Vid exploatering ska hänsyn tas 

till angränsande bebyggelse. 

• Vid en framtida planläggning ska E18:s 

intressen och skyddsavstånd tillgodoses.

• Naturmark ska avsättas med hänsyn till 

arkeologi, topografi och naturvärden.

• Vid utbyggnad ska Enköpings 

garnisons intressen beaktas. 

• Omkringliggande verksamhetsområdens 

säkerhetsaspekter behöver utredas vidare.

• Mark i området kan behöva 

saneras innan den bebyggs.

• Vid planläggning behöver mark 

avsättas för hantering av dagvatten.

Området ligger i anslutning till Enköpings garnison 

vars intressen måste beaktas vid utbyggnad av 

området. Det finns även vissa säkerhetsaspekter 

som behöver utredas vidare utifrån närheten till 

verksamhetsområden i nordöst. 

Tidigare verksamheter i området gör att mark kan 

komma att behöva undersökas och eventuellt 

saneras innan den bebyggs.

Närheten till kollektivtrafik på Stockholmsvägen 

gör att möjligheten att resa hållbart till och från 

området är stor. Utformningen, med entréer 

närmast kollektivtrafiken är viktig. Vid vägtunneln 

under E18 ska en gång- och cykelväg anläggas 

från verksamhetsområdet norr om E18 genom 

Stenvreten för att vidarelänkas till gång- och 

cykelvägar i den nordöstra delen av staden.

Genom områdets östra del finns en 

dagvattenkulvert för att avleda dagvatten från 

området norr om E18. Hänsyn måste tas till den 

vid exploatering. Från delar av området leds 

dagvattnet i ledningar till en dagvattenkulvert 

i Tallbacksvägen och från andra via diken till 

samma kulvert. Östra delen avvattnas via den stora 

dagvattenkulverten som går igenom området och 

släpps i dikessystemet på Annelund. Dagvattnet 

leds vidare till Korsängsdiket och slutligen 

Enköpingsån. Vid planläggning av området 

Stenvreten behöver dagvatten omhändertas, 

förslagsvis i områdets lågpunkter.
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Planeringsprinciper Sneby

• Området är störningspåverkat idag och 

bör endast kompletteras med lämpliga 

verksamheter utifrån rådande risksituation.  

• Vid exploatering ska hänsyn tas till 

angränsande bostadsbebyggelse. 

• Naturmark ska avsättas med hänsyn 

till topografi och naturvärden.

• Vid planläggning behöver mark 

avsättas för hantering av dagvatten 

i ett större sammanhang.

• Vid exploatering av området ska krav 

ställas på bebyggelse och tomtmark 

som ligger ut mot vägen. 

• Vid en framtida planläggning ska  

E18 och Mälarbanans intressen och 

skyddsavstånd tillgodoses samt 

in- och utfarter samlokaliseras.

• Området berörs till viss del av riksintresse 

för totalförsvaret vilket måste tas hänsyn 

till vid en framtida exploatering.

• Mark i området kan behöva 

saneras innan den bebyggs.

Sneby
Markägare: Privat

Areal: 100 hektar

Prioritet: Låg 

Sneby ligger norr om riksväg 55 och är en 

förlängning av befintligt verksamhetsområde. I 

området finns en aktiv bergtäkt och i närheten 

finns planer för en stor motoranläggning. Det 

ger störning i området. Andra förutsättningar 

som påverkar är närheten till AGA Gas och 

dess skyddsavstånd. Av den anledningen 

måste säkerhetsaspekterna utredas vidare 

för att säkerställa en säker utveckling av nya 

verksamheter. 

Området har ett bra läge för tyngre verksamheter 

som omlastning eller lager. Området är delvis 

redan ianspråktaget då viss befintlig bebyggelse 

finns i området. Vid exploatering ska hänsyn tas 

till denna exempelvis gällande utformning och 

placering.

Kollektivtrafikförsörjningen är god tack vare 

närheten till riksväg 55. Området är dock 

stort och utformningen, med entréer närmast 

kollektivtrafiken är viktig. Särskilda insatser för 

mobility management-åtgärder kan behöva 

genomföras. 

En exploatering av området bryter den gröna 

infrastrukturen. Grönstruktur ska därför avsättas 

med hänsyn till topografi, naturvärden och för att 

möjliggöra en sammanhängande skoglig koppling 

mellan kringliggande kvarvarande skogsområden.

Dagvatten från intilliggande områden leds 

idag via diken genom området. Detta måste 

säkerställas efter exploatering. Områdets storlek 

och befintligt vattenflöde genom området kräver 

omfattande fördröjning och rening av dagvatten 

och vattenflödet, gärna i en samlad lösning, i en 

större dagvattendamm intill riksväg 55. Dagvattnet 

leds sedan vidare till diken och vidare till Fiskviks 

kanal. Funktionen på dessa måste ses över innan 

exploatering.

Området ligger vid riksväg 55 och det är viktigt 

hur ny bebyggelse gestaltas ut mot vägen då det 

är en entré till staden och ett bra skyltläge. Vid en 

framtida planläggning ska riksväg 55:s intressen 

och skyddsavstånd tillgodoses. Vid angöring av 

nya in- och utfarter ska dessa samlokaliseras.

Området berörs till viss del av riksintresse för 

totalförsvaret vilket måste tas hänsyn till vid en 

framtida exploatering. Tidigare verksamheter i 

området gör att mark kan komma att behöva 

undersökas och eventuellt saneras innan den 

bebyggs.
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Sneden
Markägare: Privat

Areal: 100 hektar

Prioritet: Låg 

Området ligger i stadens östra utkant, söder om 

järnvägen och öster om Österleden. Närheten till 

järnvägen gör att området är bullerpåverkat. Då 

området är avskärmat från befintlig bebyggelse 

och infrastruktur bör utbyggnad ske först när 

övriga områden är utbyggda. Vid exploatering 

måste hänsyn tas till angränsande bebyggelse i 

Åkersberg.

Arkeologin är en viktig förutsättning att beakta 

i den kommande planläggningen. Kända 

fornlämningar inom området antyder att det kan 

finnas omfattande boplatslämningar. 

Vid utbyggnad ska hänsyn tas till områdets 

naturvärden. Grönstruktur måste avsättas 

med hänsyn tilltopografi, naturvärden och 

sammahängande grön infrastruktur. 

Om möjligt bör området kopplas ihop med 

Varghällar under järnvägen för att underlätta 

trafikförsörjningen till området. Vid en sådan 

sammankoppling finns även möjlighet att spara 
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skog mot Österleden och bostadsbebyggelsen 

på andra sidan vägen. Detta blir då en naturlig 

bullerdämpande ridå. 

Området kan bli svårt att kollektivtrafikförsörja 

till följd av dess storlek samt avstånd till befintlig 

kollektivtrafik. Utformningen, med entréer närmast 

kollektivtrafiken är viktig.

Området ligger en bit från befintligt 

verksamhetsområde för vatten- och avlopp 

där dessutom ledningsnätet och kapaciteten 

är begränsad i närtid. En utredning behöver 

genomföras för att utreda hur området kan VA-

försörjas i framtiden. 

Området ligger intill järnvägen. Vid planläggning 

av området ska järnvägens intressen och 

skyddsavstånd tillgodoses.  

Tidigare verksamheter i området gör att mark kan 

komma att behöva undersökas och eventuellt 

saneras innan den bebyggs.

Planeringsprinciper Sneden

• Vid exploatering ska hänsyn tas till 

angränsande bebyggelse i Åkersberg.

• Vid exploatering bör området kopplas 

samman med Varghällar under järnvägen. 

• Fornlämningar kommer behöva utredas 

och hanteras i kommande planläggning.

• Vid utbyggnad ska hänsyn tas 

till områdets naturvärden. 

• Naturmark ska avsättas med hänsyn 

till topografi och naturvärden. 

• Vid utformning av området bör entréer 

lokaliseras mot kollektivtrafikstråket för 

att möjliggöra hållbara transporter.

• En utredning behöver genomföras 

för att utreda hur området kan 

VA-försörjas i framtiden. 

• Vid planläggning av området ska järnvägens 

intressen och skyddsavstånd tillgodoses. 

• Mark i området kan behöva 

saneras innan den bebyggs.

• Vid planläggning behöver mark 

avsättas för hantering av dagvatten 

i ett större sammahang.

• Området ligger intill riksintresse 

kulturmiljövård, något som ska beaktas 

vid planläggningen av områden.

Dagens skogsområde avvattnas västerut och 

söderut. Västra delen avvattnas via diken 

genom Åkersbergsområdet för att slutligen nå 

Korsängsdiket och slutligen Enköpingsån. Östra 

och södra delen av området avvattnas söderut 

delvis via ett omfattande skogsdikessystem 

till ett stort dike som mynnar i Ekaån i 

dalgången vid Rickeby. Snedenområdet är 

stort och en omfattande utbyggnad kräver 

utrymme i terrängens lågpunkter för stora 

fördröjningsdammar för dagvatten.

Området ligger fortsatt dikt an riksintresse för 

kulturmiljö. Riksintresseområdet är delvis utpekat 

på grund av områdets omfattande förekomst av 

fornlämningar från bronsåldern och framåt. Inom 

Sneden finns ett tiotal kända skärvstenshögar 

som kan indikera omfattande boplatslämningar 

från bronsålder och äldre järnålder. Riksintressens 

värden får inte påtagligt skadas.
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Geografiska fördjupningar 
I detta avsnitt fördjupas planförslaget inom 
vissa geografiska utvecklingsområden. 
För varje område redovisas även möjlig 
bostadsproduktion samt prioriteringsordning. 
Tankarna runt områdenas utveckling redovisas 
i schematiska kartor och illustrationer som 
ska fungera som vägledning i efterföljande 
planeringssteg. Kartorna är dock inte att 
likställa med en markanvändningskarta. 

Centrum 
I denna geografiska fördjupning utgörs centrum 

av rutnätsstaden och Kryddgården (se karta på 

sidan 50). Parallellt med arbetet att ta fram denna 

plan för Enköpings stad har centrum studerats i 

en särskild utvecklingsstudie. Studien i sin helhet 

återfinns i bilaga 2. 

Utifrån riktlinjerna i studien beräknas centrum 

kunna inrymma uppemot 1 000 nya lägenheter. 

Ett attraktivt centrum där invånare och besökare 

trivs och vill spendera sin tid är helt avgörande för 

stadens utveckling. I en expansiv tillväxtperiod 

(inte bara i kommunens historia utan för hela 

Mälardalen) är därför bevarandet, utvecklingen och 

förädlingen av centrum mycket högt prioriterat.

Helhetsgrepp för centrumutveckling

Staden är lika mycket mellanrummet mellan bygg-

naderna som byggnaderna i sig och det är därför 

viktigt att hitta en gemensam målbild för hur vi vill 

utveckla hela centrum. Såväl byggnader som gator 

och torg. Tillsammans kan en utveckling av rut-

nätsstaden och Kryddgården och deras ömsesidiga 

beroende av varandra skapa en positiv spiral och 

effekter som utvecklar centrum.

För att skapa en levande stad med möjlighet till 

möten, handel och kultur krävs att människor 

trivs i stadens centrum. Det krävs också att 

befolkningsunderlaget ökar för att handeln ska 

kunna blomstra. En viktig förutsättning är att 

eftersträva en blandning av upplåtelseformer och 

lägenhetsstorlekar i ny bebyggelse och att skapa 

nya arbetsplatser i och intill centrum. Detta medför 

nya invånare och ett ökat kundunderlag för service, 

handel och kulturellt utbud, vilket har positiv 

påverkan på gatulivet. 

Stadens historia och centrums struktur

Enköpings stadskärna är gammal och har sedan 

vikingatid och tidig medeltid varit en viktig mötes- 

och handelsplats. Det medeltida Enköping växte 

fram i mötet mellan kommunikationslederna på 

Mälaren och den torra Enköpingsåsen. Mälarens 
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strandlinje har varierat över tid men successivt dra-

git sig tillbaka. Stadsviken sträckte sig i början av 

medeltiden nästan ända till Stora torget för att runt 

1600-talet ha grundats upp så pass att Enköping 

knappt var nåbart med större skepp. 

Stadsbränder har härjat staden 1389, 1572, 1609 

och senast 1799. Efter senaste stadsbranden 

beslutades att stadens över tid uppkomna 

gatusystem skulle ersättas av ett rutnät med 

tillräcklig bredd för att minska riskerna med 

framtida bränder. 

Rutnätsstaden fick då med sin vinkelräta 

indelning en mycket tydlig struktur. Det gör att 

det även idag är lätt att orientera sig i centrum. 

Där strukturen frångås uppstår något intressant. 

Rådhusgatan och Munksundsgatan, som är två 

av få gatusträckningar som finns kvar sedan 

innan branden 1799, ger historiskt djup. Inom 

rutnätsstaden finns också andra avvikelser från 

Avgränsning av centrum med de ingående delarna rutnätsstaden (A) och Kryddgården (B). 
Hamnen (C) hanteras i den geografiska fördjupningen för Hamnen. Men utifrån närheten 
mellan Hamnen och Kryddgården kan sambanden i gränsområdena hanteras både i detta 
avsnitt och i anslutning till hamnen. 

A

B

C

Del av Kryddgården och Hamnområde

Rutnätsstaden

Kryddgården

det strikta rutnätet som skapar avbrott och 

rumsbildningar. Exempel på sådana variationer kan 

vara indragna eller avfasade hörn på byggnader. 

Inom rutnätsstaden har den mesta bebyggelsen en 

kvartersstruktur med halvslutna kvarter med bygg-

nader i fastighetsgräns mot gatan och innergårdar 

med gårds- och parkeringsytor. När kvarteren inte 

är helt slutna mot gatan bidrar det till en ökad upp-

levelse att röra sig längs den då kvarteret innanför 

kan anas eller i viss mån upplevas.  Det ger också 

en variation i hur ljuset faller in över gatan. 

Merparten av bebyggelsen inom rutnätsstaden 

är småskalig och i upp till tre våningar hög. Till 

och med stadsplanen som antogs 1952 reglerade 

bebyggelsen inom rutnätsstaden genomgående 

till två respektive tre våningar. 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 sex 

våningar. De kompletteringar som gjorts i eller 

precis intill rutnätsstaden under 2000-talet har 

inneburit att höjden ökats ytterligare.

En del av bebyggelsen inom rutnätsstaden 

har bevarandevärden som är skyddade med 

gällande detaljplaner (med rivnings- eller 

förvanskningsförbud). Betydligt fler än de 

byggnader som idag har ett skydd i detaljplan har 

dock arkitektoniska och kulturhistoriska värden, 

framför allt inom rutnätsstaden men också i några 

fall inom Kryddgården. 

Kryddgården är en relativt modern del av centrum 

och har uppstått under 1900-talet med stora 

industrikvarter. Av den anledningen följer inte 

bebyggelsen samma tydliga struktur i förhållande 

till gatan utan byggnaderna har huvudsakligen 

placerats på ett sådant sätt att verksamhetens 

tillhörande logistik, transporter, besökande 

fordon osv, har kunnat anordnas på lämpligt sätt 

beroende på verksamheten. Bebyggelsen inom 

Kryddgården är homogen med höjder från en till 

två våningar.
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Småstadens karaktär och känsla

Enköping är en småstad med en utvecklings-

bakgrund ganska typisk för en sådan. Till exempel 

så revs tidigare bebyggelse i 1-2 våningar under 

efterkrigstiden och ersattes med ny bebyggelse i 

3-4 våningar. 

Ofta talas också om småstadskänsla vilket är ett 

mer svårfångat begrepp. Småstadskänslan kan 

handla om överblickbarhet och igenkänning. Om 

tolkningsbart historiskt djup och en egen relation 

till både människor och platser. Om att ha minnen 

och historier knutna till platser och människor som 

befolkar och har befolkat dem. Småstadskänslan 

kan upplevas hotad om förändring sker snabbt och 

omvälvande.

Några förhållanden som står för småstadskänslan i 

Enköping är: 

• Stadskärnans storlek ger överblickbarhet. 

• Bebyggelsens skala. 

• Variation i strukturen. Rutnätsstaden har sin 

givna indelning i vinkelräta och relativt jämnstora 

kvarter. En spänning uppstår mellan det 

förutsägbara mönstret och avvikelser från det. 

• Variation inom byggnadsbeståndet. 

• Förhållandet mellan offentligt och privat. 

• Historisk läsbarhet.

Enköping kan vara både en småstad och en 

växande stad. Att staden växer för varje år som 

går, i befolkningsantal och genom nybyggnation 

gör inte automatiskt att vi inte längre kan vara en 

småstad. Det är inte stadens eller centrums storlek 

som avgör detta utan dess innehåll. 

Just småstadskänslan, innehållet, är en av våra 

styrkor och de värden som beskrivs i detta avsnitt 

är därför viktiga att förstärka, bevara, utveckla och 

tillåta växa. Tappar vi bort småstadskaraktären 

tappar vi även bort vår identitet och vårt 

varumärke. 

Mötesplatser som skapar liv

I en växande stad där bebyggelsen blir tätare och 

funktionerna fler ökar behovet av och trycket på 

stadens offentliga rum, stadens mellanrum. Mel-

lanrummen kan också ses som stadens vardagsrum 

och utgör därför också viktiga mötesplatser.

De offentliga rummen i centrum omfattar gator, 

torg och parker. Dess huvudsakliga funktioner är 

trafik, vistelse och aktivitet. 

Foto: Thom
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För att fortsätta utveckla småstadskänslan behöver 

nya mötesplatser skapas. Enköpings centrum ska 

vara attraktivt och tryggt, en plats där man vill vara 

och mötas på. Att utveckla de befintliga mötesplat-

serna och skapa nya platser, inomhus och utomhus, 

för möten och aktivitet är avgörande för centrums 

utveckling. 

Stora torget är stadens centrala punkt och en 

mötesplats med utrymme för allt från informella 

möten till större evenemang. Stora torget är viktigt 

för Enköpingsborna och den plats som de flesta 

förknippar med centrum. Men torget upplevs också 

av många som stort och öde under stora delar av 

året. Trots det har torget en ganska omfattande 

möblering i form av sittplatser, torgbrunn, scen, 

glasskiosk, belysningsstolpar, soptunnor med 

mera. Men den osammanhängande möbleringen 

gör platsen svår att överblicka och koppla samman 

med de angränsande stråken varvid den ödsliga 

känslan kan uppstå. 

Bebyggelsen kring torget har i huvudsak sitt 

ursprung i 1900-talet. Skalan på byggnader 

och fastigheter är dock relativt sammanhållen. 

Byggnaderna har i stort sett genomgående butiker 

eller annat kommersiellt innehåll i bottenplanet. 

2017 inleddes ett planarbete för att omvandla 

Paus-fastigheten och Statt-tomten. I det arbetet är 

det viktigt att även se över torget, dess funktioner 

samt relation till omgivningen. Att bebygga 

Statt-tomten är viktigt för att åter stärka torgets 

rumslighet.

Inom rutnätsstaden finns några kommunala 

fickparker och grönytor. Inom Kryddgården 

finns däremot inga kommunala grönytor och 

området består till stor del av hårdgjorda ytor. 

Grönska förekommer i viss mån som träd- eller 

buskplanteringar längs gator i både rutnätsstaden 

och Kryddgården. Där utrymme finns och det är 

lämpligt bör grönska ges plats i det offentliga 

rummet.

Gustav Adolfs plan är en viktig mötesplats i form av 

busstorg och kollektivtrafiknod. Platsen utgör en 

av de viktigaste entréerna till Enköpings centrum. 

På Gustav Adolfs plan trängs många funktioner på 

liten ytan vilket gör att den kan upplevas lite rörig 

och svårläst. Vid en framtida omdaning av Gustav 

Adolfs plan bör busstrafik, entré till staden och 

platsen som mötesplats vara prioriterade funktio-

ner medan parkeringen har en underordnad roll.

Andra viktiga platser i centrum är parktorget Kap-

lanen och Kammakartorget, ett mindre torg som 

kommer att anläggas under 2018. Tillsammans har 

stadens torg, parker och offentliga rum olika ka-

raktär och erbjuder en variation av funktioner som 

tilltalar många målgrupper. Platserna i centrum ska 

inte konkurrera med varandra utan komplettera 

helhetsupplevelsen. Detta är viktigt att ta vara på 

när nya mötesplatser skapas. Till exempel är det 

viktigt att tillföra ytor för mötesplatser i det offent-

liga rummet i Kryddgården i takt med att området 

omvandlas.  

Mötesplatser och målpunkter binds samman 

genom att de ligger längs samma stråk. Genom 

att utveckla stråken med en sammanhållen ge-

staltning kan sammanhanget och förhållandena 

mellan torgen och platserna stärkas.

Fokus på människorna som rör sig i staden

Enköping har ett relativt väl utbyggt gång- och 

cykelvägnät. Det finns flera starka gång- och cykel-

stråk som leder in mot centrum, exempelvis från 

resecentrum. Väl framme i rutnätsstaden saknas 

dock en genomgående struktur för cykeltrafik då 

separata cykelvägar endast förekommer på ett 

fåtal platser. Cyklister är därmed hänvisade till kör-

banan. För att underlätta för cyklister att ta sig runt 

i staden finns behov av att förtydliga och förbättra 

de stråk som finns. Tillgängliga och tydliga stråk 

är viktigt för att underlätta för invånarna att välja 

hållbara transporter.

Inom Kryddgården saknas idag en struktur för 

gång- och cykeltrafik. När området omvandlas 
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finns ett behov av att skapa en sådan struktur för 

att möjliggöra för oskyddade trafikanter att på ett 

enkelt och säkert sätt passera genom området.

I enlighet med kommunens Trafikstrategi (2017) 

ska människorna i centrum prioriteras och möj-

ligheten till att röra sig till fots och med cykel eller 

kollektivtrafik vara god. Det innebär att vissa gator 

kan komma att avsättas som gågator, att hållplatser 

för kollektivtrafik ska vara strategiskt placerade, att 

stadens cykelvägnät ska ansluta till centrum på ett 

tryggt och attraktivt sätt och att det ska finns bra 

parkeringsytor för cykeln. 

För att uppnå trafikstrategins mål om att öka de 

hållbara transporterna är en viktig faktor att skapa 

en tydlig och sammanhängande trafikstruktur. Det 

ska vara tydligt för alla trafikslag hur man lättast tar 

sig från en plats till en annan. 

För de besökare som kommer till centrum med 

bil ska det finnas större parkeringsanläggningar  

i direkt anslutning till rutnätsstaden. Dessa 

parkeringsytor ska erbjuda tillräckligt med 

parkeringsplatser, vara lätta att hitta till och regler 

och betalningssystem ska vara tydliga. Stråken 

mellan de samlade parkeringsanläggningar 

och Stora torget ska vara kantade av butiker 

och upplevelser. Sträckan ska vara en del av 

upplevelsen av Enköpings centrum, inte en kal 

transportsträcka med slutna fasader. 

I framtiden är målet att få ett bilfriare centrum och 

att bilparkering huvudsakligen ska ske på samlade 

parkeringsplatser i rutnätsstadens yttre zon.

Enköpings centrum har två starka huvudstråk i 

Kungsgatan och Torggatan. Båda dessa gator är 

viktiga entréer in mot centrum som sammanlänkar 

Mötesplatser och stråk i centrum. 

Samlad 
parkering

Samlad 
parkering

Samlad 
parkering
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viktiga stråk och målpunkter på olika sidor om 

rutnätsstaden. Kyrkogatan är också ett viktigt 

stråk med stark karaktär och tydliga målpunkter i 

ömse ändar (Joar blå och Vårfrukyrkan). Källgatan 

har potential som entré mot centrum och skulle 

i sträckningen från Gustav Adolfs plan till Stora 

torget med en tydligare gestaltning kunna bidra 

ytterligare till en trivsam centrumkärna. 

Genom att arbeta med de fyra stråken kan 

besökare ledas in mot centrum, med Stora 

torget som central punkt. Genom utveckling 

av stråket längs Torggatan kan rutnätsstaden 

och Kryddgården knytas ihop. Med nya kvarter 

inom Kryddgården och funktioner som vetter 

mot rutnätsstaden öppnas möjlighet att minska 

Östra Ringgatans barriäreffekt. På sikt kan den 

omvandlas till en gata som knyter ihop mer än 

den separerar, är rik på växtlighet och har lokaler 

i bottenvåningen på befintliga och nyplanerade 

byggnader. På så sätt blir den en rejäl tillgång i 

stadsmiljön.

Ökad handel och fler upplevelser i centrum

Utbudet i centrum behöver stämma överens med 

invånarnas förväntan på handel och kultur. Kvalite-

ten på både den kommersiella och den offentliga 

servicen är en viktig del i vår attraktionskraft för att 

locka både Enköpingsbor och besökare till cen-

trum. Rätt typ av lokaler/flexibla lokaler för handel 

och kultur behöver skapas i takt med att fastighe-

ter omvandlas och förändras. 

Handel med både varor och tjänster bör integreras 

i bottenplan på ny eller befintlig bebyggelse och 

entréer och skyltfönster ska öppna upp sig mot 

gaturummen. Särskild medvetenhet bör ägnas den 

allt större e-handeln där nya typer av showrooms 

eller utlämningsbutiker skapas. 

Satsningar på ökad centrumhandel behöver även 

kombineras med kultursatsningar i centrum. 

Genom att låta kulturen ta plats i stadskärnan kan 

vi få positiva spin off-effekter. 

Mer konkret kan sägas att följande är några av de 

viktiga förutsättningarna för positiv utveckling av 

handel och service i centrum:

• Miljöer som lockar till att stanna länge 

i centrum. Att det känns tryggt att 

vistas på gator och torg i centrum.

• Lättillgängligt centrum för fotgängare och 

cyklister samt förbättrad kollektivtrafik. 

• Tydlig skyltning för alla transportslag 

till målpunkter i och runt stadskärnan. 

Goda parkeringsmöjligheter för bil i nära 

anslutning till centrumkärnan, främst genom 

samlade parkeringsytor i rutnätsstadens 

yttre zon. Tydligt parkeringsledningssystem 

som gör det lätt att hitta parkering.

• Goda förutsättningar för att arrangera 

aktiviteter på och kring torget året om.

• En mix av kontor, handels- restaurang- 

caféytor och bostäder.

• Bostäder som attraherar nya invånare.
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En faktor som kan hota utveckling av 

centrumhandel är omotiverade luckor i ett 

shoppingstråk. Luckor i shoppingstråket får 

besökaren att tröttna och därmed minskar 

möjligheterna för verksamheter bortom luckan 

att nå en god försäljning. Exempel på sådana 

luckor är rivningskvarter, parkeringskvarter, 

hållplatsområden och ointressanta eller slutna 

fasader. I Enköpings centrum finns en hel del 

sådana miljöavbrott, exempelvis delen av 

Torggatan söder om torget som passerar den föga 

stimulerande och stängda Pausfasaden. 

Centrum behöver koncentreras och stärkas för att 

få starkare lägen för handel. Detta kan ske genom 

en utveckling av den offentliga miljön - gator 

och torg, genom utökat inslag av handel längs 

de prioriterade stråken – både i rutnätsstaden 

och i Kryddgården och genom komplettering 

av kundunderlaget genom byggnation av nya 

bostäder. 

I Kryddgården finns möjlighet att komplettera 

centrums handelsutbud med en annan typ av 

inriktning. Genom att koncentrera och utveckla 

handeln och miljön längs Torggatan kan 

Kryddgården och rutnätsstaden knytas samman 

till ett fungerande område för handel. Torggatan, 

Fältskären och Paushuset samt Coop-fastigheten 

blir nyckelområden för sammanbindningen.

Externa handelsområden innebär en utmaning 

för den lokala handel som redan finns i centrum. 

För Enköpings stad finns konkurrens inte bara 

från annan handel i den egna staden utan 

även i stor utsträckning från handelsområden 

i grannkommuner. I Enköping är handeln 

koncentrerad till centrum och till Myranområdet 

men det är viktigt att de två områdena stärker 

varandra utan att den ena utarmar den andra. Med 

det korta avståndet mellan centrum och Myran 

borde detta vara möjligt med god infrastruktur 

och tydlig profilering så att områdena tillsammans 

kan erbjuda det utbud som Enköpingsborna 

efterfrågar. 

Områden med bevarandevärden

Området (se karta) består i huvudsak av småskalig 

bebyggelse. Inom detta område finns rutnätssta-

dens äldsta bebyggelse men också inslag av mer 

modern bebyggelse som har en för sin tid typisk 

arkitektur. Inom området finns många byggnader 

med höga bevarandevärden av arkitektoniska eller 

kultur- och lokalhistoriska skäl.  Områdena har stor 

betydelse för stadens historiska läsbarhet och för 

rutnätsstadens karaktär. Området har urskilts som 

i högre grad positivt karaktärsskapande för Enkö-

pings centrum än övriga delar.

Om- eller nybyggnation inom detta område 

får inte ändra miljöns övergripande karaktär 

och byggnadsmönster. Stor hänsyn ska tas till 

byggnadens utformning och funktion i förhållande 

till omgivningen. Framtida planprocesser ska 

identifiera och belysa de befintliga värden som 

skall värnas i respektive fall. (Se fördjupade riktlinjer 

i bilaga 2: Centrumstudie)

Kompletteringsområden med mellanhög 

utvecklingspotential

Bebyggelse inom delområdet (se karta)har huvud-

sakligen tillkommit under 1960-talet och framåt. 

Framför allt handlar det om flerbostadshus upp 

till 3-4 våningar men det finns också inslag av 

lägre och mer småskalig bebyggelse. Områdena 

består av redan bebyggda kvarter vars utvecklings-

potential vad gäller ny bebyggelse är begränsad 

och kan handla om komplettering eller nybyggna-

tion på enstaka fastigheter. 

En generell gestaltningsprincip vid nybyggnation 

inom detta område är att ny bebyggelse ska 

bidra till den mångfald som råder i Enköpings 

centrum. Såsom inom områden med högre 

bevarandevärden ska framtida planprocesser 

identifiera byggnadsvärden på berörda byggnader. 

Inom området finns även enstaka befintliga 

byggnader och delområden som är värdefulla för 

stadens karaktär. Trots detta kan ny bebyggelse 



62 Enköpings kommun –  Plan för  Enköpings stad

tillåtas men måste då medföra ny kvalitet antingen 

genom funktion eller gestaltning, helst både och.   

Traktorparkeringen, ICA-stjärnköpkvarteret, 

Stattomten, PAUS-huset, Fältskären och gamla 

Möbelhustomten ligger inom området med 

medelhög utvecklingspotential men bedöms 

ha hög utvecklingspotential. Fastigheterna 

ligger inom den tätbebyggda strukturen inom 

rutnätsstaden. Samtliga av dessa lägen står inför 

omdaning eller komplettering. Anledningen till att 

dessa platser bedöms ha hög utvecklingspotential 

är framför allt det centrala läget och potentialen för 

utveckling av olika funktioner som kan komplettera 

befintligt utbud av service. 

Omvandlingsområden med hög 

utvecklingspotential

Förutom de redovisade platserna med hög utveck-

lingspotential bedöms även hela Kryddgården 

ha det. Området skiljer sig från de andra specifika 

platserna då det utgör ett stort sammanhängande 

område i direkt anslutning till rutnätsstaden. Om-

rådets centrala läge och utbyggda infrastruktur gör 

det mycket intressant för omvandling till en tätare 

bebyggelse med bostäder och kontor/handel i 

annan struktur än idag. 

Kryddgården har sedan länge varit präglat av 

verksamheter som lager, tillverkning, reparation, 

skrot och återvinning. En långsam omvandling 

har redan startat i och med att en del tunga 

och skrymmande verksamheter har flyttat 

ifrån området. Istället har handel, tjänster och 

Centrums olika områden med bevarandevärden, kompletteringsområden med medelhög och hög utvecklingspotential samt omvandlingsområden med hög utvecklingspotential. 
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mötesplatser flyttat in. Idag finns bland annat 

Ungdomens hus och Kompassen med konferens 

och hotell i området. Även andra besöksintensiva 

verksamheter som Friskis och Svettis samt 

Återbruket lockar dagligen besökare till området. 

I sydöst ligger Korsängsfälten som utvecklas till 

stadens aktivitetscentrum med bland annat ny 

ishall och nytt badhus. I närområdet återfinns även 

stadens gymnasieskola med 1200 elever.

Kommunen har under 2016 och 2017 påbörjat 

arbetet med en detaljplan för Coop-fastigheten 

samt intilliggande före detta M-huset i syfte att 

möjliggöra bostadsbebyggelse i kombination med 

handel och annan service. En sådan omvandling 

av området innebär stora möjligheter att ta ett 

helhetsgrepp över utformningen av stadsdelen 

och skapa en långsiktigt hållbar struktur. Dagens 

storskaliga kvarter bör ses över och brytas upp i 

en mer småskalig kvartersstruktur liknande den i 

rutnätsstaden.

Bebyggelsen är idag huvudsakligen 1-2 våningar 

hög. Somliga byggnader är utbyggda med 

förgårdsmark mot gatan medan andra ligger med 

fasadliv mot gatan. Gestaltningsmässigt råder en 

stor variation mellan byggnaderna och generellt 

sett är de arkitektoniska värdena inte särskilt höga. 

Vid en omvandling är det viktigt att skapa nya 

arkitektoniska värden i bebyggelsen men det är 

även viktigt att arbeta med den offentliga miljön 

mellan husen. Området är idag till största delen 

hårdgjort och vid en omvandling finns goda 

möjligheter att komplettera grönstrukturen. 

Inom området bör det finnas flera små 

platsbildningar/mötesplatser hellre än en enda 

stor torgyta inom området. Dessa kan exempelvis 

placeras runt naturliga mötespunkter/korsningar. 

Med tanke på närheten till gymnasieskolan och 

Ungdomens hus kan aktiviteter för ungdomar vara 

lämpligt. 

Hur ska Kryddgården och rutnätsstaden skilja 

sig åt och hur ska de hänga ihop? 

Kryddgården och rutnätsstaden kan med sina olika 

egenskaper komplettera varandra och skapa po-

sitiva effekter för centrumutvecklingen. De största 

möjligheterna att bygga fler bostäder återfinns 

inom Kryddgården. Fler bostäder ger fler invånare i 

staden vilket ger förutsättning för handeln och den 

kommersiella servicen att växa. Samtidigt ställer 

det krav på utbyggnad av offentlig service och 

allmänna platser som rekreationsytor. 

Genom omvandling av Kryddgården till en central 

stadsdel med stort inslag av bostäder och relativt 

hög exploateringsgrad, kan småstadskänslan inom 

rutnätsstaden i stor utsträckning bevaras samtidigt 

som kundunderlaget för handel och serviceutbud 

ökar. Genom en exploatering av Kryddgårdsom-

rådet kan centrum expandera i sydostlig riktning 

med en ny unik och attraktiv stadsdel för boende, 

kultur och handel.  

För bilister som kommer österifrån är Torggatan 

huvudled in mot centrum. Östra Ringgatan 

markerar gränsen mot rutnätsstaden. Båda dessa 

är starkt trafikerade gator som idag utgör barriärer 

inom och mellan stadsdelarna. En omvandling 

av Kryddgården till bostadskvarter leder till en 

utvidgning av rutnätsstadens kvartersstruktur. 

När fler bostäder byggs i området bör stråken 

in mot centrum utvecklas för att knyta samman 

Kryddgården med rutnätsstaden. Torggatan är 

huvudstråket, men även Källgatan bör ansluta 

till Kryddgården på lämpligt sätt. För att minska 

barriäreffekten av Östra Ringgatan bör framtida 

bebyggelse vända sig mot gatan med entréer och 

mötesplatser. Handel kan med fördel orienteras i 

kantzonen till rutnätsstaden.
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Förutsättningar för utveckling

Hela rutnätsstaden ligger inom 

vattenskyddsområdet, delar även inom den inre 

skyddszonen. Kryddgården ligger strax utanför 

vattenskyddsområdet men delvis på ursvallad 

sand från åsen vilket innebär att infiltrerat 

vatten kan nå grundvattenförekomsten i åsen.

Grundvattenförekomsten måste beaktas vid 

exploatering och markarbeten där det finns risk för 

påverkan på åsens grundvatten. 

I det fortsatta arbetet med omvandling 

av Kryddgården är den rådande 

översvämningsproblematiken viktig att ha med. Se 

karta sidan 77 i Bilaga 1: Planeringsförutsättningar. 

Det finns två tillvägagångssätt för att hantera 

översvämningsrisker: att skydda sig mot vattnet 

eller att aktivt låta vattnet bli en del av miljön. 

Det första tillvägagångssättet kan användas 

för nyexploatering nordost om Sandgatan och 

nordväst om Kaptensgatan. För andra ytor kan det 

senare tillvägagångssättet vara intressant. 

Dagvattenlösningar behöver ses över, då dagvatten 

från dagens hårdgjorda kvarter idag rinner orenat 

till recipienten. Möjligheten att rena dagvatten 

innan det når Korsängsdiket och Enköpingsån 

kan behöva ses över, exempelvis kan en del gator 

omformas med infiltrationsstråk. Stadsdelarna har 

dock en hög exploateringsgrad och begränsade 

utrymmesmöjligheter för dagvattenlösningar. Flera 

olika typer av åtgärder krävs.  

Tidigare verksamheter i området gör att mark kan 

komma att behöva undersökas och eventuellt 

saneras innan den bebyggs. 

Inom, framför allt rutnätsstaden, finns en 

del trånga gaturum som kan riskera att öka 

koncentrationen av luftföroreningar. Detta är 

en viktig aspekt att ha med sig inför lokalisering 

av samlade parkeringsytor samt planering av 

gåfartsgator. Genom Kryddgården och i utkanten 

av rutnätsstaden går en del tung trafik vilket kan 

skapa problem med buller och vibrationer. Ett sätt 

att avlasta Torggatan genom Kryddgården är den 

nya länk som föreslås mellan Bredsandskorset och 

Ågatan. Bullerutredningar ska genomföras i utsatta 

områden. 

Foto: Enköp
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• Hänsyn till grundvattenförekomsten 

kan även bli aktuellt utanför 

vattenskyddsområdet där grävarbete sker 

på sand eller grus i anslutning till åsen.

• Mark i området kan behöva 

saneras innan den bebyggs.

• Vid nyexploatering ska hänsyn 

tas till det vattenskyddsområde 

som området berörs av.

• Ytor behöver avsättas för 

dagvattenhantering.

Rutnätsstaden

• Småstadskaraktären ska bevaras 

samtidigt som utbudet ökar. Vi ska 

vara en växande stad med ett centrum 

som inhyser småstadens attraktivitet 

samtidigt som man ska hitta det 

mesta man söker i sin hemstad. 

• Kulturlivet ska vara en integrerad del 

av centrum på ett sätt som skapar 

folkliv, spänning och möten. 

• Viktiga stråk ska utvecklas för att binda 

samman centrums olika delar och för att 

göra gatu- och stadsrummen attraktivare 

ur fotgängares och cyklisters perspektiv. 

Se  fördjupade riktlinjer i Bilaga 2. 

• Rutnätsstaden ska spegla parkstaden 

Enköping och grönska och stadsträd 

integreras i miljön där det är möjligt. 

• Tillgängligheten till centrum ska vara 

mycket god med gång-, cykel- och 

kollektivtrafik samt god för biltrafik. 

• Större samlade parkeringsanläggningar 

ska säkerställas i rutnätsstadens kantzoner 

och ersätta kantstensparkeringar. Det ska 

vara enkelt för besökare att hitta parkering 

och parkeringsreglerna ska vara tydliga. 

• Parkeringsledningssystem behöver 

utvecklas för att i gatumiljön kunna visa 

närmaste lediga parkeringsplats. 

• Cykelparkeringar ska placeras i attraktiva lägen 

i direkt anslutning till viktiga målpunkter.

• Det ska finnas ett varierat utbud av 

mötesplatser i centrum, både kommersiella 

och icke-kommersiella. Stadens torg och parker 

ska komplettera varandra och bebyggelsen. 

• Vid nyexploatering inom rutnätsstaden 

ska hänsyn tas till befintlig struktur 

och bebyggelse i enlighet med de 

fördjupade riktlinjerna i Bilaga 2.

• Vid ny bebyggelse ska särskild hänsyn 

tas för att inte ta upp kyrkornas 

dominans i luftrummet.

Kryddgården

• Omvandlingen av Kryddgården ska fortgå. 

Lokaliseringsalternativ för skrymmande/

störande verksamheter ska finnas i stadens 

övriga verksamhetsområden för de 

verksamheter som i framtiden vill omlokalisera. 

• Inga nya störande verksamheter 

med skyddsavstånd bör etableras 

inom Kryddgården. 

• En bullerutredning och en 

översvämningsutredning behöver tas 

fram vid planläggning av området. 

• Vid nyexploatering bör kvartersindelningen 

ses över för att bryta upp storskaliga 

kvarter.  Vid nyexploatering ska området 

kompletteras med mer grönska och offentliga 

rum. Se fördjupade riktlinjer i Bilaga 2. 

Planeringsprinciper Centrum
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Myran
Antal lägenheter: 0-600

Prioritet: Hög

Området ligger i stadens norra delar och avgränsas 

av E18 i norr och av järnvägen i söder. Området 

har under de senaste årtiondena genomgått en 

förändring från industriområde till ett handels- och 

kontorsområde. 

Antaget utvecklingsprogram 

För att skapa en helhetsbild över områdets fram-

tida utveckling togs ett utvecklingsprogram fram 

2015. Utvecklingsprogrammet togs fram i dialog 

med verksamhetsutövare, fastighetsägare och 

andra intressenter i området. Programmet ligger 

nu till grund för den fördjupade översiktsplanens 

intentioner med områdets utveckling.

Omvandling och utveckling av Myran är högt 

prioriterat då området spelar en viktig del för 

verksamhetsetableringar i hela staden. Området 

kan även komma att innehålla inslag av bostäder. 

Brister i trafiksituationen

Myranområdet har stadens bästa kommunikations-

läge med närhet till E18, riksväg 70 och resecen-

trum med järnväg och busstation. Genom området 

går Salavägen (som i söder blir Fjärdhundragatan 

och Dr Westerlunds gata) vilken kopplar ihop sta-

dens norra och västra delar. Områdets omvandling 

har lett till en ansträngd trafiksituation med brist-

fällig framkomlighet och trafiksäkerhet. Trafiksitua-

tionen är dock värst för de oskyddade trafikanterna 

i området. 

För att se över trafiksituationen i området 

pågår just nu arbetet med en trafikutredning. I 

området finns problem med breda vägar som 

är dimensionerade för tunga fordon. Området 

har även otydliga in- och utfarter med dålig sikt. 

Fastighetsgränserna är otydliga och det saknas till 

stor del gång- och cykelvägar och övergångsställen 

i området.

För att höja trafiksäkerheten i området behöver 

felande länkar i gång- och cykelvägnätet byggas 

ut med separering mellan fordonen. Passager 

för oskyddade trafikanter behöver säkras genom 

hastighetssänkande åtgärder. För att ytterligare 

möjliggöra ett hållbart resande bör cykelställ 

placeras vid entréer till butiker och mobility 

management-åtgärder genomföras. För att 

förbättra för genomgående trafik på Salavägen bör 

ett nytt stråk skapas parallellt med Salavägen längs 

Foto: Enköp
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Stationsnära läge

Älvdansen 

Romberga bostadsområde

Kontor Knutpunkt

Etableringsområde

Handel 

Handel 

Trafikplats 

Föreslagen utveckling och omvandling inom Myran. Bild från utvecklingsprogrammet för Myran. 

Åkerbygatan-Skälbygatan. På så vis kan trafik 

med ärenden inom Myran röra sig på vägnätet 

inom området och inte åka på Salavägen.

Idag tar parkeringar stora ytor i anspråk något som 

leder till stor andel hårdgjorda ytor samt ineffektiv 

användning av mark. Det vore därför positivt att 

arbeta med gemensamma parkeringsytor. 

Olika markanvändningar i olika områden

Området närmast resecentrum (röd i kartan ovan) 

är redan idag en viktig knutpunkt som kan utveck-

las ytterligare. Många företag efterfrågar lägen i 

nära anslutning till stationen. Här finns möjlighet 

till en högre exploateringsgrad med mer stadsmäs-

sig bebyggelse. Företagsstödjande tjänster inom 

IT vore ett positivt tillskott i området. Även hotell, 

kontor och utbildning är verksamheter som är 

lämpliga inslag i området. Inom detta område kan 

även bostäder tillkomma. 

I anslutning till ett föreslaget nytt stråk längs 

Åkerbygatan-Skälbygatan skulle någon form 

av knutpunkt (grå) kunna bidra positivt till 

stadsrummet och dess gestaltning. Här vore 

restaurangverksamheter ett positivt inslag i 

området.

Området väster om Salavägen vid det gamla 

Aseahuset (ljusblå) är lämpligt som kontorsområde. 

Närheten till kommunikationer gör även att 

utbildningsverksamheter skulle vara lämpligt. 

För att koppla ihop området med Romberga 

bostadsområde skulle det även vara möjligt att 

komplettera med bostäder. 

Lägena närmast Romgatan (lila) har utvecklats med 

handel under de senaste åren. Någon lucktomt 

finns längs stråket men fler handelsetableringar i 

detta läge är svårt att skapa. 

Kommunen äger större delan av etableringsom-

rådet (rosa). Parallellt med Plan för Enköpings 

stad utreds en framtida trafiklösning för Myran. 

Utifrån denna utredning och analys av vilka etable-

ringsytor som totalt behövs för verksamheter och 

handel i staden kommer ställning tas till lämplig 

markanvändning i kommande detaljplaneprocess.
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I området runt trafikplatsen Romberga i norr 

(mörkblå) återfinns ett antal verksamheter och 

handel kopplat till trafik och resande. Exempel 

är bensinstationer och snabbmatsrestauranger. 

När kraftledningen som skär igenom detta 

norra område av Myran flyttas kan mer mark 

tillgängliggöras för liknande markanvändning. 

Den höga andelen hårdgjorda ytor i området 

medför bland annat stora dagvattenflöden vid 

nederbörd. Förutsättningar för andra naturnyttor 

och ekosystemtjänster utöver dagvattenhantering 

är även de försämrade. Det är därför önskvärt 

med större inslag av grönska i området. Inte minst 

för trevligare gaturum, temperaturutjämning 

vid värmeböljor, bullerdämpning och minskade 

dammhalter i luften.

Vid nyexploatering behöver avsättas ytor för 

grönstruktur och för fördröjning av dagvatten i 

områdets nordöstra del (grön). Det är även viktigt 

att befintliga grönytor bevaras, särskilt där stråket 

där Upplandsleden passerar. Norr om det nya 

bostadsområdet Älvdansen finns ett av militären 

ägt grönområde. Detta bör bevaras för att agera 

bostadsnära natur för området. 

Det finns även ett grönstråk som kopplar ihop 

Myran med Rombergas bostadsområde mellan 

Salavägen och Sämskarbogatan. Detta stråk bör 

värnas.

Dagvattnet från Myranområdet avvattnas via 

ett dike som i en kulvert rinner söderut under 

järnvägen och delar av Korsängen innan den 

mynnar i Korsängsdiket som slutligen når 

Enköpingsån. Delar av Korsängsdikets vatten 

pumpas till och renas i Korsängens vattenpark 

där det renas. Korsängens vattenpark kan endast 

sörja för delar av Korsängsdikets flöde. Eftersom 

de stora samlade hårdgjorda ytorna inom 

Myranområdet rinner direkt och utan nämnvärd 

rening via dike och kulvert till Korsängsdiket 

behöver dagvattenhanteringen ses över. 

Avrinningsområdet, som går via diket genom 

Myranområdet, är stort och omfattar i huvudsak 

naturmark utan nämnvärd föroreningsbelastning. 

Foto: Enköp
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Planeringsprinciper Myran

• Det antagna utvecklingsprogrammets 

intentioner ska ligga till grund 

vid framtida planläggning.

• Kontor och bostäder vore ett 

positivt tillskott i området. 

• En trafikutredning ska tas fram 

för hela Myranområdet.

• Ett nytt stråk kan behöva skapas 

parallellt med Salavägen längs 

Åkerbygatan-Skälbygatan.

• Myranområdet behöver tillgängliggöras 

för oskyddade trafikanter. 

• Felande länkar i gång- och 

cykelvägnätet behöver byggas ut 

med separering mellan fordonen.

• Mobility management-åtgärder 

behöver genomföras i området för 

att öka det hållbara resandet. 

• Kollektivtrafiken i området är prioriterad 

vid en översyn av stadstrafiken. 

• I området bör man sträva efter en 

samlokalisering av parkeringsytor.

• Befintliga grönytor och det gröna stråk 

som omger huvuddiket genom området 

skall beaktas och om möjligt utvecklas.

• Området närmast stationen, 

kommunens etableringsområde och 

andra omvandlingsområden som 

bidrar till framtidsbilden av området 

är prioriterat för utveckling. 

• Särskild hänsyn ska tas till gestaltning av 

bebyggelsen i skyltläget ut mot E18. 

• Vid revideringar av planer, även för redan 

hårdgjorda ytor, ska möjligheten till lokalt 

omhändertagande av dagvatten ses över.

• Mark behöver avsättas för hantering av 

dagvatten i ett större sammanhang.

• Mark i området kan behöva 

saneras innan den bebyggs.

• Hänsyn måste tas till 

grundvattenförekomsten i Enköpingsåsen 

vid exploatering och markarbeten där det 

finns risk för påverkan på grundvattnet.

En effektiv rening av dagvattnet från Myrans 

hårdgjorda ytor kräver därför en separat hantering, 

skild från det förhållandevis rena vattnet från 

naturmarken. Möjliga ytor för fördröjning och 

rening är i anslutning till diket, inom dikesstråket 

som skulle kunna breddas samt på ytor uppströms 

Älvdansen. Utöver samlade dagvattenlösningar 

är uppströms dagvattenhantering önskvärd, med 

fördröjning och rening inom olika fastigheter inom 

Myran.

För att både fördröja och rena dagvattnet 

från Myranområdet behövs en samlad öppen 

dagvattenlösning, en fördröjnings- och 

sedimentationsdamm i anslutning till diket intill 

Älvdansen.

Myranområdet ligger i anslutning till 

vattenskyddsområdet, yttre skyddszon som 

omfattar Enköpingsåsen och anslutande mark 

fram till östra Myran.  Infiltration av föroreningar 

från en verksamhet inom den yttre skyddszonen 

har allvarligt påverkat grundvattenförekomsten 

och kommunens vattentäkt. Särskilt där 

jordmånen utgörs av sand och grus, och där 

marken har ett hydrologiskt samband med 

åsens grundvattenförekomst ställs stora krav 

på försiktighet vid framtida markarbete och på 

åtgärder som kan medföra risk för grundvattnet. 
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Västerleden (Kraftledningsstråket)
Antal lägenheter: 200-400

Prioritet: Hög 

Västerleden ligger i stadens västra utkant, cirka en 

km från centrum. Stadsdelen är störst i Enköpings 

stad sett till invånartalet, över 20 procent av 

stadens befolkning bor i stadsdelen. Området är i 

behov av satsningar för att minska segregationen 

och utanförskapet. Vägen Västerleden upplevs 

idag som en barriär som avskärmar stadsdelen 

mot resten av staden. Barriären är både fysisk, då 

den är svår att passera längs vissa sträckor, och 

psykisk, då det ibland talas om att bo på rätt eller 

fel sida av vägen. Ett fokusprojekt och dialogarbete 

genomförs just nu i stadsdelen för att skapa en 

tryggare stadsdel där fler känner framtidstro. 

Samtidigt som mycket arbete bedrivs inom de 

befintliga strukturerna så finns även områden 

som omvandlas och utvecklas. Vattenfall har fått 

i uppdrag av kommunen att utreda möjligheten 

att flytta kraftledningen som idag går genom 

Skälby, Romberga, längs Västerleden och ut 

genom Ullunda. En flytt till ett nytt läge möjliggör 

exploatering längs hela stråket, men fokus för 

omvandling ligger längs Västerleden. En flytt av 

kraftledningen planeras ske relativt snabbt varför 

Västerleden anses högt priorterat. 

Minska barriärer

Vid en exploatering av området är ett av de över-

ordnade syftena att öppna upp stadsdelen mot res-

ten av staden. För att möjliggöra detta behöver det 

skapas tydliga grönsläpp och gång- och cykelstråk 

över vägen. Tillsammans med flera övergångar 

behöver vägen smalnas av för att skapa en känsla 

av en stadsgata istället för genomfartsgata. 

Ny bebyggelse bör vändas så att den öppnas 

upp mot vägen och kopplas samman med den 

befintliga bebyggelsen på västra sidan av vägen. 

För området är en förtätning med bostäder, 

mötesplatser och verksamheter intressant. 

Även inne i den befintliga bostadsbebyggelsen 

i stadsdelen skulle vissa parkeringsytor kunna 

förändras och förtätas med ersättande integrerade 

parkeringslösningar. 

Minska de hårdgjorda ytorna och ta hand om 

dagvatten

Idag finns stora hårdgjorda ytor i området till exem-

pel de två skoltomterna Enögla och Västerleden. 

Vid en utveckling av skoltomterna vore det positivt 

att komplettera dessa ytor med mer grönska. Det 

är positivt både för närmiljön, klimatet, dagvatten-

hanteringen och om det sker med beaktande av 

utomhuspedagogik och barnens fysiska aktivitet så 

är det även positivt för skolbarnen.
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Västerleden som gata smalnas av och får kraktären av lokalgata istället för genomfartsled. Längs Västerledens östra sida pekas tre nya lägen för 

bostäder ut. Mellan områdena ska grönsläpp och kopplingar mellan vägens båda sidor säkerställas. I norr utvecklas Hökens idrottsplats till en 

ny mötesplats och aktivitetsyta. I söder utvecklas och förnyas torget och nya mötesplatser skapas i gamla Kinahuset och aktivitetsplats bakom 

centrum. De två skolområdena öppnas upp för aktivitet över större delen av dygnet. Viktiga grönområden för lek och aktivitet sparas och värnas.

Höken IP

Svediaskogen

Torget

Västerledsskolan

Enöglaskolans tomt

Buskvretens koloniområde

Gång- och cykelstråk

Grönstruktur

Koloniområde

Mötesplatser, service och kultur

Skolor och förskolor

Nya bostäder
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Om vägen görs om till stadsgata kan även den 

utnyttjas för att fördröja dagvatten. Öppna 

svackdiken kan placeras längs gång- och 

cykelstråket öster om Västerleden för att hantera 

fördröjning av dagvatten. 

Ny bebyggelse

Ny bebyggelse pekas ut i tre lägen. Bostadsbebyg-

gelse kan tillåtas vara hög samtidigt som grönytor 

sparas mellan husen samt i ett stråk i nord-sydlig 

riktning. En punkthusbebyggelse kan koppla an 

till den nyare bebyggelsen på västra sidan om 

vägen samt den högre bebyggelsen på Örtagatan. 

Parkeringar bör lösas under de nya husen för att 

undvika att stora hårdgjorda parkeringsytor tar 

mark i anspråk. I området är det viktigt att få till en 

blandning av upplåtelseformer, bostadsrätter och 

äganderätter behöver tillkomma.

Vikten av mötesplatser

Det är tydligt att bristen på mötesplatser är stor 

och behöver säkerställas i stadsdelen. Enöglasko-

lans tomt kan byggas om för att fortsatt ha funk-

tionen av en viktig mötesplats i området.  Väster-

ledsskolans framtida utveckling utreds i dagsläget. 

Då skolan har en sådan central plats i stadsdelen 

behöver den fungera som en mötesplats även un-

der kvällstid. Det skulle kunna skapa liv och rörelse 

i området. Skolgården skulle även behöva öppnas 

upp så att den inte upplevs så stängd. Med en 

sådan utveckling skulle fritidsgården på sikt kunna 

flytta in i skolans lokaler. 

Den särpräglade byggnaden som tidigare rymde 

transformatorstationen är en arkitektoniskt 

och kulturmiljömässigt värdefull och skall 

bevaras. Förslagsvis skulle den kunna utvecklas 

till en kulturlokal. Med utvecklingen av dessa 

mötesplatser är kopplingen dem emellan mycket 

viktiga. 

Torget 

Området kring Västerledstorg behöver utvecklas. 

Här finns potential i att utveckla en stor mötesplats 

som knyter ihop båda sidorna om Västerleden med 

varandra. Torget behöver genomgå en förändring 

för att fungera som en attraktiv mötesplats och 

öppnas upp mot närliggande kvarter. Idag upplevs 

det som stängt och otryggt att passera. Enköpings 

hyrebostäder (EHB) förvärvade under 2017 torget. 

Torgets framtida användningsområde är under 

utredning. För att skapa rörelse i stadsdelen vore 

det önskvärt att få till aktiviteter som lockar boen-

de från andra stadsdelar till området. Det finns ett 

stort behov av lokaler för både idrotts- och kultur-

föreningar i stadsdelen.

Närservicen i området behöver värnas då 

stadsdelen har många invånare. Här finns 

även möjlighet att utveckla tjänste- och 
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Planeringsprinciper Västerleden

• Fler korsande gång- och cykelstråk 

behöver tillkomma över Västerleden 

för att minska barriäreffekten. 

• En utvärdering av vilka grönytor i 

kraftledningsstråket som ska sparas och 

utvecklas till grönsläpp ska genomföras.

• Ny bebyggelse bör vändas så att 

den öppnar sig mot vägen. 

• Parkeringar bör tillkomma under husen 

för att inte ta annan mark i anspråk. 

• Ytor behöver reserveras för svackdiken eller 

infiltrationsstråk längs Västerleden eller 

längs en parallell gång- och cykelväg.

• Området bör bebyggas med blandade 

upplåtelseformer och mötesplatser 

placeras på båda sidorna om vägen.

• Skollokaler och gårdar bör utformas 

flexibelt så att de även kan användas 

som mötesplatser under kvällstid.

• Det finns ett stort behov av aktivitetsytor, 

parker och mötesplatser i stadsdelen.

• Andelen hårdgjorda ytor på skolgårdarna 

behöver ses över och åtgärdas. 

• Kraftstationen bör bevaras och 

anpassas för lämplig verksamhet 

• Området runt centrum bör 

utvecklas och öppnas upp.

• Trygghetsskapande åtgärder som 

exempelvis belysning och skötsel behöver 

genomföras i det offentliga rummet. 

• Området runt aktivitetsytan vid 

torget ska utvecklas med fler 

aktiviteter exempelvis park. 

• Den sammanhängande grönstrukturen och 

stråken ska värnas när stadsdelen förtätas.

• Grönstråket öster om Västerleden 

samt genom området och ut mot 

Ullunda anses extra viktigt och ska 

bevaras när stadsdelen utvecklas.

serviceverksamhet och verksamheter som kontor 

då avståndet till centrum är kort. 

Grönska och aktivitetsytor

Svediaskogen spelar en viktig roll i området i form 

av närnatur, lek och motion. På andra sidan motor-

vägspåfarten ligger ett stort skogsområde och det 

är viktig för att skapa ett tillgängligt rekreations-

område. Både Svediaskogen och skogen väster om 

motorvägspåfarten används frekvent av förskolor 

och skolor. Kopplingen mellan det och stadsdelen 

är viktig så att invånarna lätt kan ta sig dit. Det finns 

behov av att skapa tryggare passager via hängbron 

över och tunneln under gamla E18.

Hökens IP ligger norr om området och kommer 

iordningställas för aktiviteter. Det är viktigt att 

området kopplas samman med Västerleden genom 

ett gång- och cykelstråk. 

Området kring aktivitetsytan bakom torget 

behöver utvecklas så att den kommer fler till nytta. 

I dagsläget byggs en lekpark vid skogsbrynet. 

På sikt behövs fler aktivitetsytor och parker i 

stadsdelen.

Grönstråket öster om Västerleden består idag av 

grönytor samt gång- och cykelstråk något som är 

viktigt att bevara vid en kommande exploatering. 

Specifika områden som pulkabacken och 

koloniområdet bör finnas kvar. En utvärdering av 

vilka gröna/naturytor i kraftledningsstråket som 

ska sparas och utvecklas till gröna mötesplatser 

behöver genomföras. Det är av stor vikt att 

grönstråkets kvalitet inte försämras då det är ett 

prioriterat grönstråk i stadens och binder samman 

Munksundet-Lillsidan med stadens norra delar och 

Fagerskogen. 
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Hamnen - en utveckling på sikt
Antal lägenheter: 400-500

Prioritet: Låg

Enköpings hamn är ett omdiskuterat, omtyckt och 

komplext område i staden. Som i så många andra 

städer i Sverige har hamnen historiskt bebyggts 

med verksamheter och industri. Idag finns en 

hel del störande och skrymmande verksamheter 

kvar samtidigt som andra byggnader idag står 

tomma eller används på nya sätt. Sammanvävt 

med industrin finns en omtyckt och välanvänd 

småbåtshamn, Klosterparken och Hamnmagasinen 

med hantverk och restaurang. Hamnen är en plats 

som många besöker och strosar igenom trots sitt 

verksamhetstunga innehåll. De promenadvänliga 

stråken berörs inte direkt av de tunga 

verksamheterna.

Hamnen har utretts och debatterats under många 

år och tankar och idéer har sakta vuxit fram om en 

ny stadsmiljö i hamnen. Visionen är att utveckla 

området kring hamnen med bostäder, handel, 

aktiviteter, grönska, ökad vattenkontakt och 

bryggor. Med en utveckling av hamnområdet 

skulle stadens attraktivitet öka både för invånare 

och besökare. 

På grund av komplexiteten kring Hamnens 

utveckling (se nedan) har den prioriterats ned. 

Om vi endast skulle utgå från de övergripande 

strategierna skulle Hamnen prioriterats betydligt 

högre. 

Utredningar identifierar komplexiteten

Sedan 2013 har flera utredningar genomförts för 

att kartlägga förutsättningarna för att visionen ska 

kunna förverkligas. Det handlar framförallt om de 

skyddsavstånd som är kopplade till reningsverket 

och kraftvärmeverket men även områdets låglänta 

topografi som medför ökad risk för översvämning-

ar. 

Det pågår utredningar om hur ägandet av Ena 

Energi ska se ut i framtiden. Resultatet av den 

utredningen påverkar Hamnens framtid och ska 

presenteras i kommunfullmäktige i slutet av 2018. 

Reningsverkets skick har utretts och slutsatsen 

dragits att ett nytt verk behöver byggas. En ny 
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Området runt Fisktorget, Klosterparken och Hamnmagasinen kan i båda scenarierna utvecklas med fler mötesplatser och de värden som finns idag 

förstärkas. Tillgänglighet och stråk är viktiga på båda sidorna om ån, speciellt kopplingarna till centrum och Kryddgården. Oavsett scenarie är grönst-

råket mellan Fisketorget, Klosterparken och naturområdet Gröngarnsåsen-Dyarna viktigt att koppla samman. I scenariet där kraftvärmeverket flyttas 

omvandlas de gamla hamnverken och andra industribyggnader till bostäder och centrumändamål. Hur långt söderut denna utveckling kan ske är 

beroende av pumpstationens skyddsavstånd. Småbåtshamnen föreslås fortsatt vara ett positivt inslag i miljön. För båtförvaringen finns två alternativ, 

ligga kvar på befintlig plats eller flyttas till en plats nedströms ån. 

150m100500© Enköpings kommun, © Lantmäteriet MS2006/02842 1:8000

Gång- och cykelstråk

Grönstruktur och naturreservat i söder

Mötesplatser, service och kultur

Nya bostäder och centrumändamål

Nya bostäder eller småbåtförvaring?

Skyddsavstånd pumpstation
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Scenarie 1: Kraftvärmeverket ligger kvar i hamnen

Om kraftvärmeverket blir kvar innebär det så stora 

restriktioner i hela området att en utveckling och 

förverkligande av visionen inte anses genomförbar 

fullt ut. I det här scenariot ryms inte komplettering 

med bostäder och centrumändamål. Istället får den 

bebyggda miljön fortsätta att användas för verk-

samheter och vissa tjänser. Vad som exakt kan loka-

liseras i dessa lägen regleras av gällande detaljpla-

ner för området. Kraftvärmeverkets skyddsavstånd 

kommer fortsatt att påverka vilka användningsom-

råden som är lämpliga. 

Det som däremot kan ske och som redan är på 

gång är att de offentliga miljöerna i hamnen kan 

utvecklas. Det kan handla om fler bryggor för 

närmare vattenkontakt, utveckling av parkmiljöer, 

småbåtsverksamheten samt utveckling av området 

runt Hamnmagasinen. I dessa norra och västra 

delar av hamnen kan förnyelse och nya spännande 

tillskott i utemiljön ske utan att det innebär nya 

byggnader. 

Scenarie 2: Kraftvärmeverket flyttar från hamnen

Om kraftvärmeverket omlokaliseras och lämnar 

hamnen, vilket är möjligt vid en försäljning, kan 

området bli det attraktiva utvecklingsområde som 

visionen sedan ett antal år målat upp. 

Det är framför allt området öster om ån som 

är möjligt att utveckla med bostäder och 

centrumfunktioner. Bebyggelsen bör vara tätare 

upp mot Kryddgården för att sedan glesas ut ned 

mot vattnet. Det är viktigt att behålla siktlinjen 

mot rutnätsstaden. Ny bostadsbebyggelse bör 

öppna sig mot ån och kajerna. Här är en hög men 

gles bebyggelse att föredra så att inte kvarteren 

upplevs som slutna. Det är viktigt att alla invånare 

känner sig fortsatt välkomna i området, inte bara 

boende.

Det är viktigt att integrera service- och 

centrumverksamhet i bebyggelsen mot vattnet 

för att bevara den viktiga mötesplats som hamnen 

lokalisering har pekats ut och det innebär att 

reningsverket på sikt kommer att flytta från 

hamnen. Det betyder däremot inte att dagens 

skyddsavstånd försvinner helt då all rörinfrastruktur 

samlas i hamnen och det berhöver finnas kvar en 

större pumpstation. 

I en annan utredning kartlades 

översvämningssituationen i området och hur 

hamnen kan säkras i framtiden. Utredningen 

utgick från Stockholms Sluss nya nivåer som 

kommer vara rådande i cirka 100 år. Sedan 

utredningen har Länsstyrelsen kommit med nya 

översvämningsdirektiv vilket gör att utredningen 

skulle behöva kompletteras utifrån andra 

vattennivåer. 

Översvämning 

Oavsett hur hamnen utvecklas i framtiden behöver 

översvämningssituationen åtgärdas. Dessa tekniskt 

avancerade frågor behöver utredas vidare. 

Hamnområdet och byggnaderna inom de områden 

som riskerar påverkas av översvämning kan anting-

en skyddas genom invallning, höjd marknivå, höjd 

kajkant eller upphöjda byggnader. 

Klimatanpassningsaspekten kan komma att hamna 

i konflikt med folklivet på en sådan central plats 

då bottenplan på nya byggnader kan komma 

att behöva inrymma verksamheter som inte är 

känsliga för översvämning som till exempel garage. 

Det finns exempel på goda lösningar från andra 

orter med liknande förhållanden .

Olika scenarier

Om vi utgår ifrån att översvämningssituationen 

kan säkerställas (även om det också är ett komplext 

problem som kan behöva investeringar i olika 

tekniska lösningar) så återstår frågan om kraftvär-

meverket. Det finns två scenarion som är direkt 

avgörande för hamnens framtida utveckling till 

följd av kraftvärmeverkets skyddsavstånd
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Planeringsprinciper Hamnen

• En övergripande översvämningsutredning 

med tillhörande förslag på åtgärder för 

hela Enköpingsån ska genomföras.

• Promenadmöjligheterna längs västra 

åstranden, från Klosterparken genom 

båtuppställningsplatsen till åstranden 

söder om varvet ska utvecklas.

• Kommunen ska bilda 

kommunalt naturreservat av 

Gröngarnsåsen och Dyarna.

• Småbåts- och gästhamnen bör 

bevaras medan förvaring och 

underhållsverksamhet på sikt kan flyttas 

längre ut längs ån. 

 

 

Om kraftvärmeverket blir kvar

• De befintliga byggnaderna i hamnen 

bör inhysa lämpliga verksamheter för 

att skapa liv och rörelse i området. 

Miljön ska vara välvårdad. 

• De offentliga rummen i hamnen bör 

utvecklas med mer vattenkontakt, fler 

mötesplatser och spännande parkmiljöer. 

• Hamnmagasinen är extra viktiga 

att bevara och fylla med liv. 

Om kraftvärmeverket omlokaliseras

• Vid exploatering bör siktlinjen mot 

rutnätsstaden säkerställas. 

• Ny bostadsbebyggelse bör öppnas 

upp mot ån och kajerna.

• Service- och centrumverksamhet bör 

integreras med bebyggelsen närmast vattnet. 

• Vid exploatering ska hänsyn tas till 

befintliga kulturbyggnader. 

är idag och för att befolka kajerna kvällstid. 

Vid hamnverken finns ett flertal intressanta 

kulturbyggnader som skulle kunna utvecklas. 

En spännande möjlighet finns för att bygga 

ihop kulturbyggnaderna med nya bostäder i en 

modern bebyggelse med tydliga kopplingar till 

industrihistorien. 

Grönska och vatten

Kopplingen mellan Åpromenaden, Klosterpar-

ken, Enavallen och Gröngarn behöver säkras och 

utvecklas. Inriktningen i den fördjupade översikts-

planen från 2009 om att inrätta naturreservat vid 

Gröngarnsåsen-Dyarna ska genomföras. Naturre-

servatet bör gå fram till entrén från Nyängsvägen 

via dagens båtförvaringsplats. Utvecklingen av 

naturreservatet innebär ingen utvidgning av grö-

nområdet. Naturreservatet syftar till att långsiktigt 

bevara och utveckla det redan idag populära och 

välfrekventerade naturområdet. Olika åtgärder som 

har utvecklat naturområdets natur- och friluftslivs-

värden har genomförts sedan 1990-talet. Området 

är välanvänt under veckans alla dagar, året om och 

på vardagar särskilt av förskolor och skolor. 

För att skapa liv och rörelse längs kajkanterna 

bör småbåts- och gästhamnen bevaras. För själva 

båtförvaringen finns två scenarier. Att den flyttas 

ut längs med Enköpingsån eller att den blir kvar 

i dagens läge. Vid en omlokalisering skulle även 

den västra sidan av hamnen kunna bebyggas med 

bostäder och centrumverksamheter. 
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Utveckling inom befintlig 
bebyggelse
I detta avsnitt redovisas möjligheter till utveckling 

inom befintlig bebyggelse. Redovisningen utgår 

från Statistiska centralbyråns stadsdelsindelning. 

För varje stadsdel finns en beskrivning samt pla-

neringsprinciper för framtida utveckling. Centrum, 

Västerleden och Bredsand redovisas dock under 

nya områden för bostäder och geografiska fördjup-

ningar då det rör sig om större exploateringspro-

jekt.

Sankt Ilian
Sankt Ilian ligger centralt beläget i Enköping mel-

lan centrum och resecentrum. Stadsdelen har en 

relativt ung befolkning vilket kan förklaras av en 

hög andel små hyresrätter. I stadsdelen finns även 

småskaliga enbostadshus som är byggda mellan 

1920-1950. För delar av Sankt Ilian finns en kultur-

historisk byggnadsinventering från 1999. 

Under senare år har det tillkommit en del 

bebyggelse på och intill Hettemarkshuset. 

Områdena närmast järnvägen och Långgatans 

södra del skulle kunna förtätas med kontor och/

eller bostäder. Vid förtätning vid Långgatan 

behöver Traktorparkeringen säkerställas som en 

samlad parkeringsyta för centrum.

Stadsdelen har närhet till ett rikt utbud av service 

tack vare dess läge nära centrum. Närheten till 

resecentrum och Gustav Adolfs plan gör också 

att möjligheterna att pendla hållbart är stor. 

Gång- och cykelvägnätet knyter ihop stadsdelen 

med resten av staden. Detta återspeglas i 

färdmedelsfördelningen för stadsdelen där Sankt 

Ilian har lägst andel bilresor i Enköpings stad och 

därmed en hög andel gående och cyklister. 

Viktiga kommunikationsstråk i stadsdelen är 

Drottninggatan med separerad gång- och 

cykelväg, Fjärdhundragatan där all kollektivtrafik 

mellan Gustav Adolfs plan och resecentrum 

passerar och gång- och cykelvägen utmed den 

gamla banvallen. Drottninggatan är stadens 

paradgata och vid eventuell exploatering ska 

denna följa områdets befintliga utformning. För att 
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säkerställa kopplingarna ner mot centrum behöver 

cykelstråket längs Drottninggatan förlängas.

Enköpingsåsen är flera tiotal mil lång och passerar 

genom kommunen från norr till söder. Åsen 

spelade en viktig roll för framväxten av den tidiga 

bosättningen som skulle bli staden Enköping. 

Där åsen nådde en skyddad vik av fjärden 

växte den medeltida staden fram. Kyrkåsen och 

Gröngarnsåsen är två tydliga delar av åsen inom 

staden. Båda dessa åspartier har under lång tid 

varit omtycka för alla sin landskaps-, kultur- och 

naturvärden. Enköpingsåsen är också stadens 

viktiga grundvattentäkt. Stor försiktighet och 

varsamhet måste iakttas kring åtgärder som på 

något sätt kan påverka grundvattenförekomsten 

negativt. Åsen och närmaste omgivning ingår i ett 

beslutat vattenskyddsområde. Föreskrifter reglerar 

vilka försiktighetsåtgärder som behöver vidtas. 

Vattenskyddsområdet beslutades 1997 och kan 

behöva uppdateras.

Kyrkåsen är ett viktigt grönstråk som kopplas ihop 

med militärområdet i norr. Kyrkåsen har även 

höga naturvärden och friluftsvärden. Kyrkåsen och 

Gröngarnsåsen har stor betydelse för staden, som 

karaktärsskapare, bärare av ett landskaps-, kultur- 

och naturhistoriskt arv. Åsarna är en viktig del av 

Enköpings grönstruktur, som länk från naturen 

söder om staden till naturen och landskapet i 

stadens norra utkant. Kyrkåsen används av ett 

flertal skolor i sin utepedagogiska undervisning. 

I norra änden av Kyrkåsen ligger Åsenstugan 

och och i sydvästra kanten ligger Skolparken. 

Båda platserna är viktiga mötesplatser för hela 

staden. Här finns en traditon av nationaldags-, 

midsommar- och valborgsfirande samt av 

skolavslutning och student. Vårfrukyrkan, stadens 

mest kända byggnad, synlig vida omkring, 

blickar ut över staden från Kyrkåsens södra ände. 

Kyrkan omges av en fridfull kyrkogård och åsens 

trädvegetation. Kyrkan är en av landets äldsta då 

den byggdes i början av 1100-talet.

Planeringsprinciper Sankt Ilian

• Hänsyn behöver tas till 

grundvattenförekomsten och 

vattenskyddsområdesföreskrifterna.

• Drottninggatan är stadens paradgata 

och vid eventuell exploatering ska denna 

följa områdets befintliga utformning. 

• Kompletteringen inom enbostadshusen ska 

ske med försiktighet. Byggnadsinventeringens 

rekommendationer ska vidtas. 

• Cykelstråket från Drottninggatan behöver 

förlängas ner mot centrum. 

• Områdena närmast järnvägen och 

Långgatans södra del kan förtätas 

med kontor och/eller bostäder.

• Vid exploatering intill järnvägen 

behöver buller utredas särskilt.  

• Traktorparkeringen ska säkerställas som 

samlad parkeringsyta för att avlasta 

kantstensparkeringar i centrum. 

• Kyrkåsen ska bevaras och utvecklas 

som natur- och rekreationsområde.

• Den sammanhängande grönstrukturen och 

stråken ska värnas när stadsdelen växer.
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Bergvreten-Gånsta
Bergvreten-Gånsta är en stor stadsdel i sydöstra 

delen av Enköpings stad.  En del service finns i 

stadsdelen som till största del består av bostäder i 

form av enbostadshus. Det finns en kulturhistorisk 

byggnadsinventering för Fanna, Korsängen, Berg-

vreten och Herrgården. 

De närmaste åren kommer stadsdelen att växa 

rejält i och med Åkersberg. Bostäder byggs även 

i Husberg vid Robinsonskolan. Vissa begränsade 

fria ytor finns för kompletteringsbebyggelse inom 

stadsdelen. Då stadsdelen till stor del saknar 

hyresrätter bör kommunen sträva efter en sådan 

komplettering. 

Stadsdelen saknar till stor del service och när den 

växer behöver utökad offentlig och kommersiell 

service säkerställas. På sikt kan det finnas behov av 

en större livsmedelsaffär i stadsdelen då befintliga 

ligger i stadens norra och centrala delar av staden.

I Bergvreten-Gånsta finns tre grundskolor, sex 

förskolor, särskilda boenden samt sporthall och 

Fanna IP. I övrigt saknas det mötesplatser och flera 

behöver tillkomma exempelvis i form av lekplatser, 

fritidsgårdar, aktivitetsytor med mera. 

Det kollektiva resandet i stadsdelen är lågt och 

bilanvändandet högt. Över en tredjedel av 

hushållen har fler än en bil. Samtidigt finns ett 

välutbyggt gång- och cykelvägnät som förbinder 

stadsdelen med andra stadsdelar samt med 

centrum. En utmaning i utvecklingen av stadsdelen 

är att förflytta resandet till mer hållbara transporter.

Bergvreten-Gånsta har byggts ut inom ett 

skogbevuxet höjdområde och stadsdelen 

präglas därför av sin topografi och av sparade 

sammanhängande skogsstråk som omger 

bostadskvarteren. Det finns även större 

skogsområden och grönstråk som binder 

samman stadsdelen med intilliggande stadsdelar, 

exempelvis ned mot Korsängen och Vattenparken. 
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Planeringsprinciper Bergvreten-Gånsta

• Vid exploatering ska kommunen sträva 

efter att få in hyresrätter i stadsdelen. 

• Kompletteringen ska ske med 

försiktighet. Byggnadsinventeringens 

rekommendationer ska vidtas. 

• Mötesplatser behöver tillkomma i stadsdelen. 

 

• När stadsdelen växer ska utökad offentlig 

och kommersiell service säkerställas.

• Mobility management-åtgärder kan behöva 

genomföras för att öka det hållbara resandet.

• Den sammanhängande grönstrukturen och 

stråken ska värnas när stadsdelen växer.

I utkanten av stadsdelen ligger Gånstagården, 

varifrån stadens mest välanvända elljusspår, 

Gånstaspåret utgår. Spåret slingrar sig 

genom Brännskogen i söder. Vandringsleden 

Upplandsleden passerar Gånstagården och 

Brännskogen vidare via Storskogen till Bredsand. 

Gånstaspåret erbjuder även skidåkning vintertid.

Naturmarken kring Gånstagården föreslås ingå i ett 

framtida kommunalt naturreservat som långsiktigt 

skall säkerställa natur- och friluftsområdet som 

omfattar Gånstagården-Brännskogen och östra 

delen av Storskogen.
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Fanna-Herrgården
Stadsdelen ligger i nordöstra Enköping och är 

den största stadsdelen sett till ytan. Fanna har 

sitt ursprung i industrietableringen runt Bahco 

på 1800-talet. Området består idag till stor del av 

enbostadshus med inslag av flerbostadshus. 

Särskilt dominerande inslag i stadsdelen är Villa 

Fannalund, Bahcoområdet samt det pittoreska 

bostadsområdet Herrgården. Bahco och området 

kring Villa Fannalund står inför en omvandling 

till bostäder under de kommande åren. 

Gemensamt för de båda områdena är att delar 

av bebyggelsen behålls som en del av stadens 

historia och kulturarv. Det finns en kulturhistorisk 

byggnadsinventering för Fanna, Korsängen, 

Bergvreten och Herrgården. 

Utöver exploateringsprojekten vid Bahco och 

Villa Fannalund pågår en exploatering av området 

norr om resecentrum, Älvdansen. Här tillkommer 

förskola och omvårdnadsboende och omkring 

800 nya lägenheter, mestadels hyresrätter, de 

kommande åren.

Vissa begränsade fria ytor finns kvar för 

kompletteringsbebyggelse inom stadsdelen. En 

fortsatt förlängning av Bahco vore möjlig på andra 

sidan Tallbacksvägen. Då stadsdelen till stor del 

saknar hyresrätter bör kommunen sträva efter att 

få in hyresrätter vid exploatering. 

Inom den geografiska avgränsningen för Fanna-

Bergvreten föreslås nya områden för bostäder och 

verksamheter vid Annelund och Stenvreten.

På längre sikt vore det möjligt att omvandla 

verksamhetsområdena längs Stockholmsvägen 

närmast centrum för att läka samman staden 

och koppla ihop området med befintliga 

bostadsområden.
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I nordvästra delen av stadsdelen ligger 

Ledningsregementet. Vid exploatering i närheten 

av Enköpings garnison ska dess intressen beaktas. 

Genom stadsdelen löper järnvägen och delar 

stadsdelen i en nordlig och en sydlig del med en 

tydlig barriär emellan. Två tunnlar under järnvägen 

är viktiga förbindelser mellan delområdena. 

Öster om stadsdelen ligger verksamhetsområdet 

Varghällar och nya föreslås.. Vid exploatering i 

närheten av befintliga verksamhetsområden, 

järnvägen och E18 ska hänsyn tas till 

skyddsavstånd och bullerrisker. 

Västra delarna av stadsdelen (västra delen 

av Fanna, Herrgården, ledningsregementet 

och Älvdansen) ligger på eller i anslutning 

till Enköpingsåsen. Här finns ett beslutat 

vattenskyddsområde med föreskrifter som reglerar 

vilka försiktighetsåtgärder som behöver vidtas. 

Vattenskyddsområdet beslutades 1997 och kan 

behöva uppdateras.

När stadsdelen växer är det av stor vikt att utökad 

offentlig och kommersiell service säkerställs, 

exemplevis med förskolor och skolor. Fler 

mötesplatser behöver tillkomma exempelvis i 

form av lekplatser, fritidsgård, aktivitetsytor och så 

vidare. 

I Fanna-Herrgården finns ett väl utbyggt cykelnät, 

med god koppling till resten av staden. Stadsdelen 

har nära till både resecentrum och till de större 

vägarna. Det kollektiva resandet ligger relativt 

högt jämfört med andra stadsdelar, men bilen 

är dominerande och åtgärder kan behöva 

genomföras för att förflytta resandet till mer 

hållbara transporter.

Ett av stadens tydliga landmärken, stadens 

första vattentorn ligger i skogen mellan Fanna 

och Herrgården. Skogen har därför namnet 

Vattentornsskogen. Inom stadsdelen finns ven 

skogsområdet Bergvretenskogen som ligger söder 

om Fanna. Båda skogsområdena är välanvända och 

viktiga för sina respektive stadsdelar. Ytterligare 

mindre naturområden har sin betydelse. I 

öster ligger stadens golfbana som är en viktig 

fritidsarena.

Planeringsprinciper Fanna-Herrgården

• Vid exploatering ska kommunen sträva 

efter att få in hyresrätter i stadsdelen. 

• Kompletteringen ska ske med 

försiktighet. Byggnadsinventeringens 

rekommendationer ska vidtas.

• Hänsyn behöver tas till 

grundvattenförekomsten inom 

stadsdelen och vattenskyddsområdets 

föreskrifter skall beaktas.

• Vid exploatering i närheten av Enköpings 

garnison ska dess intressen särskilt beaktas. 

• Vid exploatering i närheten av befintliga  

verksamhetsområden, järnvägen och E18 ska 

hänsyn tas till skyddsavstånd och bullerrisker. 

• Mötesplatser behöver tillkomma i stadsdelen. 

• När stadsdelen växer ska utökad offentlig 

och kommersiell service säkerställas

• Mobility management-åtgärder kan behöva 

genomföras för att öka det hållbara resandet.

• Den sammanhängande grönstrukturen och 

stråken ska värnas när stadsdelen växer.
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Planeringsprinciper Haga

• Området ligger inom riksintresse 

kulturmiljövård, något som ska beaktas vid 

tillkommande kompletterande bebyggelse.

• Området ligger lågt i landskapet 

och nära Mälaren, därför finns det 

en viss översvämningsrisk som 

måste beaktas i planeringen.

• Strandskyddet kring Mälarstranden 

behöver beaktas.

• Vid eventuell exploatering ska hänsyn 

tas till Haga slott och krav ställas på 

det arkitektoniska uppförandet. 

• En utökad service vore ett 

positivt tillskott i området.

• Kopplingarna mellan Haga och Enköping 

bör stärkas genom en standardhöjning 

på gång- och cykelvägen.

• Hänsyn ska tas till det närliggande 

naturreservatet och Natura 2000-området.

Haga
Haga ligger fem kilometer från Enköpings centrum 

och sträcker sig ner till Mälaren. Haga är egen 

tätort enligt statistiska centralbyråns definition ef-

tersom det saknas sammanhängande bebyggelse 

mellan Enköping och Haga.

I FÖP 2009 pekades stora utvecklingsområden 

ut i tätorten. Haga har vuxit under de senaste 

åren, men inte i lika stor utsträckning som FÖP 

2009 föreslog. Anledningen till detta är den unika 

kulturmiljön med slottet och herrgårdslandskapet 

som är skyddad som riksintresse. Delar av området 

ligger låglänt med viss översvämningsrisk. I 

framtiden kan åtgärder behöva vidtas för att 

förhindra översvämning på Vappagärdet.

I Ekudden finns fritidshusbebyggelse där flera 

byggnader har omvandlats till permanenta 

bostäder. Här pågår en planläggning för större 

byggrätter och några nya bostäder. I samband 

med detta skall området få kommunalt vatten 

och avlopp. Delar av området ligger inom 

strandskyddsområde. 

Dominerande inslag i området är Haga slott. 

Den nuvarande slottsbyggnaden uppfördes 

under 1670-talet efter ritningar av Nicodemus 

Tessin. Under 1800-talet byggdes delar av slottet 

om. Under delar av 1900-talet stod slottet tomt 

och tilläts förfalla, men i slutet av 1900-talet 

rustades det upp och idag inrymmer slottet 

konferenslokaler, matsalar, restaurangkök, bar, 

bibliotek med mera. Det bedrivs hotell och 

konferensverksamhet i slottsbyggnaden och i 

några flygelbyggnader. 

I Haga finns även ett tegelbruk med gamla anor. 

Haga tegelbruk är Sveriges enda kvarvarande 

storskaliga tegelbruk för fasadtegel. På tegelbruket 

tillverkas fasadtegel och även marktegel. Kring 

tegelbruket behövs en viss skyddszon för att 

undvika buller och damm. Det saknas generellt 

service och mötesplatser i området och dessa 

funktioner vore positiva tillskott. 

Kommunikationerna i området är undermåliga. I 

framtiden behöver kopplingarna med resten av 

staden säkerställas med buss och cykel. Gång- och 

cykelvägen mellan Gröngarn och Haga behöver 

kompletteras med belysning och ges högre 

standard. 

Huvuddelen av Natura 2000-området är även 

skyddat som naturreservat. Haga ekbackar är 

ett av Uppsala läns största sammanhängande 

område med ekar och karakteristiskt för 

herrgårdslandskapet. Naturreservatet 

Haga ekbackar kan genom skyltning och 

marknadsföring bli ett tydligare besöksmål, inom 

räckhåll för cykelturer från Enköpings tätort. 

Utmed Tegelbruksvägen finns en ståtlig och 

skyddsvärd trädallé bestående av en blandning av 

ädellövträdslag.
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Korsängen
Korsängen ligger mellan centrum, Bergvreten och 

Fanna. Stadsdelen är till största del bebyggd med 

enhetliga enbostadshus från 1960-talet. Då utlystes 

en arkitekttävling vilket resulterade i gruppbyggda 

enbostadshus som idag är unika och av arkitek-

toniskt värde. Området med villabebyggelse är 

tidstypiskt och i stort sett oförändrat sedan dess 

tillkomst. På senare år har en ny detaljplan med 

detaljerade riktlinjer för bebyggelseförändringar, 

baserade på områdets arkitektoniska värden, anta-

gits. En något äldre villabebyggelse ligger norr om 

60-talsbebyggelsen.

Från 1990 fram till idag har det tillkommit viss ny 

bebyggelse främst på Sadelmakaren. Enköpings 

hyresbostäder (EHB) bygger 13-våningshus som 

ska vara klara under 2018. En fortsatt förtätning är 

möjlig i områdets södra delar mot Kryddgården 

samt vid Fannakorset, vilket finns med som ett 

nytt bostadsområde. Delar av området, framför allt 

kring Korsängsfältet och Vattenparken, ligger lågt 

och har viss översvämningsrisk. 

Korsängen gränsar i nordväst till Kyrkåsen och 

den delen ligger inom vattenskyddsområdet kring 

Enköpingsåsen.

Stadsdelen kan ses som ett nav för skol- och 

idrottsverksamhet. Här finns förskola, grundskola, 

komvux och den kommunala gymnasieskolan. Det 

finns stora kapacitetsproblem på gymnasieskolan 

och det pågår därför en utredning om att en ny ska 

byggas. 

På Korsängen finns även Idrottshuset. Sedan 2017 

finns två ishallar och en ny simhall ska byggas 

på fältet sydost om nuvarande simhall. Bakom 

Idrottshuset finns bollplaner och en rugbyplan. 

Korsängsfältet kommer att fortsätta utvecklas med 

en utökning av idrotts- och fritidsaktiviteter. 

Möjligheterna till att resa hållbart är goda i 

stadsdelen till följd av det centrumnära läget och 

de välutbyggda gång- och cykelstråken. Det syns 

även på färdmedelsfördelningen i stadsdelen där 

nästan 30 procent uppger att de går och/eller 

cyklar.  

I området finns Vattenparken som är ett viktigt 

och uppskattat rekreationsområde med värdefullt 

fågelliv. Den har till uppgift att rena delar av 

stadens dagvatten. Vattenparken tillsammans med 

idrottsfältet och skogsbrynen mot Bergvreten och 

Gånsta utgör ett stort centralt beläget grönområde.

Längs med fotbollsplanerna på Korsängsfältet 

finns långa promenadstråk. På sluttningen upp 

mot Husberg finns Husbergskogen. Söder om 

Korsängsfältet ligger det viktiga friluftsområdet 

Brännskogen som börjar vid Gånstagården där 

elljusspåret startar.

Planeringsprinciper Korsängen

• Försiktighet ska iakttas vid ändringar 

och tillskott i området. 

• Förtätning är möjlig i områdets södra 

delar, framför allt mot Kryddgården. 

• Hänsyn behöver tas till 

grundvattenförekomsten inom 

stadsdelen och vattenskyddsområdets 

föreskrifter skall beaktas.

• Hänsyn måste tas till områdets 

grundförhållanden samt risken för framtida 

översvämningar vid exploatering. 

• Korsängsfältet ska utvecklas med en 

utökning av idrotts- och fritidsaktiviteter.

• Vid utveckling av Korsängsfältet behöver 

Husbergskogen och Vattenparken, som 

viktiga grönområden värnas och säkerställas. 

• Den sammanhängande grönstrukturen och 

stråken ska värnas när stadsdelen växer.
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Romberga
Romberga ligger i stadens nordvästra del. Stads-

delen består främst av hyresrätter i flerbostadshus. 

Många av husen tillkom under perioden 1961 till 

1964 då det rådde bostadsbrist i kommunen. Un-

der den perioden byggdes omkring 1 000 lägen-

heter i hus om tre till tio våningar. En omfattande 

upprustning gjordes på 1990-talet. I området finns 

också en del enbostadshus från 1950- och 60-talet. 

De stora vägarna som sluter upp runt stadsdelen 

har en stor barriäreffekt. Kommunen bör arbeta för 

att minska dessa effekter särskilt för bostadsdelen 

av Romberga.

Vissa begränsade fria ytor finns för 

kompletteringsbebyggelse. Vid exploatering ska 

kommunen sträva efter att få in bostadsrätter och 

villabebyggelse. Exploatering får inte ske på de få 

värdefulla grönytor som finns i stadsdelen. 

Utöver bostäder finns det ett stort handels- 

och verksamhetsområde, Myran, i stadsdelen. 

Myran bestod till en början mestadels av 

produktionsindustrier, men har sakta omvandlats 

till att innehålla mer handel, kontor och nya 

bostäder. En fortsatt omvandling av området är 

önskvärd, se geografisk fördjupning för Myran. 

Romberga ligger nära resecentrum och här därför 

goda kommunikationsmöjligheter. Området är 

även kollektivtrafikförsörjt med buss. Det tar dock 

lång tid att åka kollektivt till och från stadsdelen så 

busstrafiken bör ses över. Det finns även ett behov 

av att tillgängliggöra stadsdelen för oskyddade 

trafikanter, exempelvis när det gäller kopplingarna 

in mot centrum, via gamla banvallen, och mot 

Myranområdet. 

I stadsdelen finns förskolor, daghem och en 

grundskola. Romberga fritidsgård är en viktig 

mötesplats för de yngre invånarna i staden. Det 

finns några allmänna ytor som även fungerar som 
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mötesplatser. Trycket på dessa är högt då det bor 

många i stadsdelen. Därför behöver fler ytor för 

rekreation och möten skapas i stadsdelen, ett 

särskilt fokus bör ligga på platser att umgås på för 

de som inte är idrottsintresserade. Aktivitetsytan 

intill skolan är en viktig mötesplats för många 

idrottsintresserade ungdomar, särskilt under 

kvällstid. Lekplatsen vid Sämskarbogatan är en 

viktig mötesplats för områdets barn. Innanför 

den i det lilla parkstråket mellan Salavägen och 

Sämskarbogatan finns en boulebana som fungerar 

som en mötesplats för äldre. En liten fickpark finns 

också centralt, söder om torget.

Centralt i stadsdelen ligger Romberga torg som 

inhyser pizzeria och en kiosk. Tidigare fanns 

betydligt mer närservice lokaliserat runt torget. 

Det kommersiella utbudet finns numera i Myrans 

handels- och verksamhetsområde. Genom 

närheten till Myran är Romberga den stadsdel 

som tillsammans med centrum har det bästa 

kommersiella utbudet. 

Norr om stadsdelen finns rekreationsområdet 

Fagerskogen. Fagerskogen har höga skogliga 

naturvärden och stora friluftslivsvärden. Skogen är 

välanvänd av både invånare och omkringliggande 

skolor och förskolor. Fagerskogen ska bevaras, 

utvecklas och skyddas i form av kommunalt 

naturreservat. För att göra skogen mer tillgänglig 

bör tunneln under E18 och entréerna till 

Fagerskogen iordningställas. Friluftsmässiga 

målpunkter inom Fagerskogen behöver också 

utvecklas.

Delar av stadsdelen ligger inom 

vattenskyddsområdet som skall skydda 

grundvattenförekomsten i Enköpingsåsen. 

Inom området finns stora hårdgjorda ytor som 

medför stora dagvattenmängder vid kraftig 

nederbörd och risk för att dagvattenföroreningar 

sprids vidare  till Korsängsdiket och slutligen 

till Enköpingsån. Det finns behov av 

dagvattenåtgärder inom stadsdelen Romberga.

Planeringsprinciper Romberga

• Kommunen bör arbeta för att minska 

omgivande vägars barriäreffekt för 

bostadsdelen av stadsdelen 

• Vid exploatering ska kommunen 

sträva efter att få in bostadsrätter 

och villabebyggelse i stadsdelen. 

• Hänsyn behöver tas till 

grundvattenförekomsten inom stadsdelen 

och vattenskyddsområdets föreskrifter skall 

beaktas. 

• Omvandling av Myranområdet 

bör ske i enlighet med 

utvecklingsprogrammet från 2015.

• Stadsdelen behöver tillgängliggöras 

för oskyddade trafikanter.

• Parker, lekplatser, aktivitetsytor och 

grönområden bör ses över och kompletteras. 

• Den sammanhängande grönstrukturen och 

stråken ska värnas när stadsdelen växer.

• Fagerskogen ska bevaras, utvecklas och 

skyddas i form av kommunalt naturreservat.

• Behovet av dagvattenåtgärder ska beaktas.
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Munksundet-Gröngarn
Munksundet-Gröngarn ligger sydväst om Enkö-

pings centrum. Munksundet är av homogen karak-

tär och består av gruppbyggda enbostadshus som 

är uppförda mellan åren 1964 och 1975. Gröngarns 

bostadsområde består också främst av enbostads-

hus men är byggt under slutet av 1990-talet och 

början av 2000-talet. Under 2016 byggdes två 

punkthus vid Enavallen. Vid en fortsatt förtätning 

längs med Kungsgatan ska kommunen sträva efter 

att få in hyresrätter i stadsdelen.

Områdets östra delar och delar av Gröngarn 

ligger lågt och har viss översvämningsrisk. Något 

som måste beaktas vid framtida exploatering. 

I framtiden kan åtgärder behöva vidtas för 

att förhindra översvämning på Gröngarn och 

Vappagärdet.

I stadsdelen finns lasarettet, förskolor, 

omvårdnadsboende samt andra särskilda 

boenden. I början av 2018 invigdes den nya 

Munksundsskolan. Skolans placering ger 

utmaningar gällande biltrafik vid hämtning 

och lämning men utformningen av skolan har 

fokuserats på att skolområdet ska vara bilfritt. 

Det finns goda möjligheter att ta sig in till 

centrum och intilliggande stadsdelar med gång 

och cykel. Närheten till Gustav Adolfs plan och 

regionbussarna är god och möjligheterna att resa 

hållbart är stor. Munksundet är den stadsdel med 

högst andel kollektivt resande. 

Enavallen är en stor och viktig mötesplats såväl 

för stadsdelen som för hela staden, här anordnas 

idrottsevenemang i större skala. I det här 
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planförslaget understryks vikten av att bibehålla 

Enavallen som en mötesplats även i framtiden, 

särskilt när staden omkring växer och behovet av 

gröna oaser ökar. Området behöver utvecklas och 

tillgängliggöras för allmänheten. Joar blå med 

tillhörande bibliotek och Drömparken är också 

viktiga mötesplatser vilka ligger i nära anslutning 

till stadsdelen. 

Enköpings småbåts- och gästhamn är belägen i 

stadsdelen. På sikt kan ny bebyggelse tillkomma i 

hamnen, se geografisk fördjupning för hamnen. 

Munksundet har stora inslag av grönstruktur. I 

söder och i väster avgränsas bostadsområdet av 

en skogslik plantering som skydd mot riksväg 

55. Genom området går även Enköpingsån med 

omgivande åpromenad. Åpromenaden ska 

förlängas och förtydligas på den södra sidan, mot 

Enavallen. 

I stadsdelen ligger stadsparken Klosterparken och 

natur- och rekreationsområdet Gröngarnsåsen 

och Dyarna. Rekreationsområdet sträcker sig från 

hamnen och omfattar Gröngarnsåsen i väster och 

den låglänta marken Dyarna och avgränsas i öster 

av Enköpingsån. Rekreationsområdet inkluderar 

en mängd stigar, ett motionsspår på åsen, stigar 

och spänger runt betesmarken Dyarna, utegym, 

grillplatser, fågeltorn och ett koloniområde i 

söder. Gång- och cykelvägar passerar genom 

rekreationsområdet och ökar tillgängligheten 

till hela området. Både åsen och betesmarken på 

Dyarna har höga naturvärden. Ett flertal förskolor 

och skolor använder sig av naturområdet. Området 

är viktigt såväl för närboende som för hela staden 

då det är så centrumnära. Gröngarn och Dyarna ska 

bevaras, utvecklas och skyddas som kommunalt 

naturreservat.

Gröngarnsåsen är också stadens viktiga 

grundvattenförekomst och inom 

stadsdelen ligger en kommunal vattentäkt. 

Grundvattenförekomsten omfattas av ett 

förordnande om vattenskyddsområde som berör 

själva åsen och dess närmaste omgivning. En 

hel del av stadsdelens bebyggelse ligger inom 

vattenskyddsområdet, liksom lasarettet, hamnen 

och vinterförvaringen av småbåtar.

Planeringsprinciper Munksundet-Gröngarn

• Vid exploatering ska kommunen sträva 

efter att få in hyresrätter i stadsdelen. 

• Hänsyn måste tas till risken för framtida 

översvämningar vid exploatering. 

• Hänsyn behöver tas till 

grundvattenförekomsten inom stadsdelen 

och vattenskyddsområdets föreskrifter skall 

beaktas. 

• Enavallen ska fortsatt användas för 

rekreation, lek och idrott. Området 

bör utvecklas för att upplevas 

som mer tillgängligt för alla. 

• Den sammanhängande grönstrukturen och 

stråken ska värnas när stadsdelen växer.

• Åpromenaden ska förlängas och förtydligas 

på den södra sidan, mot Enavallen. 

• Gröngarn och Dyarna ska bevaras, 

utvecklas och  skyddas i form av 

kommunalt naturreservat.
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För att nå en hållbar utveckling måste de fossildrivna transporterna 
minska och andelen resor med hållbara transportmedel öka. Det räcker 
dock inte med att fordons bränsle blir fossilfria, även fordonen i sig 
skapar problem i tätbebyggda områden med försämrad luftkvalitet, 
partiklar, trängsel, buller och vibrationer. För att skapa förutsättningar 
för ett mer hållbart resande krävs både åtgärder i den fysiska miljön 
och förändringar i människors beteende och resmönster.

Fokus 2: Hållbara transporter

Det hållbara resandet ska vara 
attraktivare än bilen 
Det pratas ofta om hela resan-perspektivet, det 

vill säga att transporten från punkt A till B ska 

vara pålitlig, prisvärd, smidig och tidseffektiv. 

Målet är bekymmerslöst resande, upplevd god 

tillgänglighet till staden och att använda stadens 

resurser på ett effektivt sätt. 

För att minska klimatpåverkan måste biltrafiken 

begränsas utan att invånarnas rörlighet i staden 

försämras. Alternativen till bilen måste vara fler 

och attraktivare. Biltrafiken i staden minskar 

ytterst lite med till exempel förändringar i pris och 

tillgång till parkering. Resorna måste ses som ett 

system, där flera delresor skapar helheten. Målet 

är att skapa bekväma och konkurrenskraftiga 

kollektivtrafik- samt gång- och cykelsystem i 

relation till bilanvändandet. Att bara begränsa 

bilens framkomlighet utan att det finns tillräckliga 

alternativ ger inte önskad effekt och en negativ 

begränsning.

Kommunen har en stor landsbygd och 

landsbygdsbefolkning som kommer att behöva ha 

fortsatt tillgänglighet till staden med bil men även 

med grundläggande resmöjligheter med buss. 

För de som bor i Enköpings stad kan prioritering 

av gång- och cykeltrafik, bättre cykelparkering, 

elcyklar, cykelpooler, kollektivtrafik, bilpooler och 

andra delningsåtgärder skapa förutsättningar för 

fler att välja att resa hållbart.

Övergripande målet

En hållbar stad

En stad i utveckling
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Planera efter fyrstegspricipen
Trafiksystemet i Enköping ska planeras utifrån 

fyrstegsprincipen, en arbetsstrategi för att ta fram 

kostnadseffektiva åtgärder och nyttja det befintliga 

vägnätet på ett effektivt sätt. Fyrstegsprincipen 

bygger på att lämpliga lösningar prövas i fyra steg, 

där åtgärder som påverkar behovet av att resa 

överhuvudtaget och val av transportsätt utgör det 

första steget. Som sista steg görs ombyggnader 

eller investeringar i helt ny infrastruktur. Att planera 

enligt fyrstegsprincipen innebär att den ekono-

miskt och ekologiskt bästa lösningen tas fram för 

varje specifikt fall.

Hur ändrar man beteende?
Att jobba med beteendeförändringar kallas ofta 

mobility management (MM) vilket handlar om att 

påverka val av transportmedel innan själva resan 

har börjat. Alla människor har olika förutsättningar 

att transportera sig och det finns grupper som är 

mer eller mindre bilburna och grupper som aktivt 

väljer de hållbara transportsystemen. Attityder 

spelar mindre roll, istället måste man utgå från 

människors strävan att få ihop sitt livspussel. Vi 

vet också att människor inte gör lika varje dag. De 

flesta är bilister ibland, kollektivtrafikresenären 

ibland och cyklister och gångtrafikanter ibland. 

Vi har goda förutsättningar att tillämpa en 

delningsekonomi. Om det finns rätt information 

och digitala plattformar blir det enkelt att ta steget 

och använda andra transportmedel än den egna 

bilen. Människor inspireras också av hur andra runt 

omkring beter sig. Det är därför viktigt att vi låter 

de hållbara transportmedlen synas och ta plats i 

staden. 

Arbetsplatsområden, handelsområden, större 

arbetsplatser, skolor och andra delar av egna 

kommunorganisationen är exempel på områden 

och målgrupper för att arbeta med MM. Detta 

eftersom det där ofta finns många med likartade 

förutsättningar och man på ett effektivt sätt kan 

nå ut till flera individer samtidigt. Enköping bör 

använda sig av MM riktat till invånare, besökare 

och företag för att deras resor ska bli mer hållbara.

Olika transportmedels utveckling 
för ökad mobilitet
Enköpings kommun strävar efter att stadens 

platser, stråk och gaturum ska dimensioneras och 

prioriteras för hållbara transporter.  Det innebär 

följande prioriteringsordning vid nybyggation eller 

ombyggnation:

Enköpings kommuns mål i 
antagen Trafikstrategi (2017) 
Hållbara transporter ska vara norm när sta-

den växer. Andelen transporter med gång, 

cykel och kollektivtrafik ska vara hälften 2030 

och två tredjedelar 2040.

• Utformningen av transportsystemet 

ska bidra till en levande och mänsklig 

stad med mycket grönska.

• Staden växer på höjden i nära 

anslutning till befintlig infrastruktur 

i bra kollektivtrafiklägen. 

• Gång- och cykelvägnätet ska vara 

attraktivt, tryggt, trafiksäkert, 

funktionellt och sammanhängande. 

• Biltrafiknätet ska vara utformat i god 

avvägning med andra trafikslag.

• Ingen ska dödas eller skadas allvarligt 

i trafikolyckor. Andelen som upplever 

trafikmiljön som trygg ska öka.

• Trafiken ska utvecklas på ett sätt som bidrar 

till minskade utsläpp av föroreningar, 

hälsovådliga partiklar och växthusgaser. 

• Trafiksystemet ska bidra till bättre folkhälsa 

gen genom att locka fler att gå och cykla. 



Enköpings kommun –  Plan för  Enköpings stad 97

1) Gångtrafik 

2) Cykeltrafik

3) Kollektivtrafik

4) Nyttotrafik

5) Biltrafik 

Gångtrafik
I Enköpings stadskärna är avstånden mellan mål-

punkter relativt korta vilket gör gångresor fördel-

aktiga. En stadskärna som planeras för gångtrafik, 

där människor rör sig på gator och torg istället för 

att sitta ensamma i sina bilar, upplevs ofta som en 

trevligare och en mer levande stadskärna. Andra 

fördelar som en gånginriktad planering kan med-

föra är positiva hälsoeffekter och en ökad tillgäng-

lighet för många grupper i samhället. Gångnätet 

kan användas av i stort sett hela samhället, medan 

bilkörfält begränsas till den del av befolkningen 

som har tillgång till bil och körkort. För vissa grup-

per i samhället är gångnätet en förutsättning för 

att de ska kunna transportera sig. Gångnätet ska 

därför prioriteras i planeringen och anpassas efter 

de svagaste grupperna i samhället.

Cykeltrafik
Cykeln ska synas och prioriteras i Enköpings stad. 

Cykelvägar ska vara gena, trygga, trafiksäkra 

och orienterbara. Det ska gå snabbare att röra 

sig genom de centrala delarna av staden med 

cykel än med bil. För att möjliggöra det krävs att 

felande länkar, det vill säga sträckor där cylelväg 

saknas, byggs ut och att skyltning om vägvisning 

uppdateras. Ett prioriterat område är rutnätsstaden 

där gaturummet bör prioriteras om till förmån för 

både gång- och cykeltrafikanter. 

En teknisk utveckling som ökar möjligheterna för 

cykling är det växande utbudet av elcyklar.  Med 

en elcykel ökar både det geografiska området man 

når och antalet målgrupper som kan tänka sig att 

cykla. 

Cykelparkering

Utbudet av cykelparkeringar i Enköping ska 

matcha efterfrågan. Parkeringarna ska 

• placeras max 25 meter från viktiga målpunkter 

såsom stationer, hållplatser och offentlig service

• vara stöldsäkra, dvs. att det ska vara 

möjligt att låsa fast ramen

• vara väderskyddade vid de större parkeringarna

• utformas så att det är möjligt att låsa 

fast olika typer av cyklar till exempel 

lådcyklar och cykelvagnar. 

Vid utbyggnad av nya bostadsområden ska 

särskilda parkeringstal användas för cykel, det vill 

säga krav på minsta antal cykelparkeringar per 

lägenhet och boarea. Parkeringstalet fastställs i en 

parkeringsnorm som beräknas antas under 2018. 

Kollektivtrafik 
Enköpings stad har ett mycket gynnsamt 

kollektivtrafikläge i Mälardalen. Inom en timmes 

restid når man stora delar av regionen och 

därmed flera arbetsmarknader, till exempel 
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här. Idag har knutpunkten stora kapacitetsproblem. 

I samband med att linjenätet ses över behöver 

även knutpunktens framtida läge och funktion 

ses över så att den inte innebär en flaskhals i 

utvecklingen av kollektivtrafiken. Knutpunkten har 

något mindre upptagningsområde än resecentrum 

(500 meter) då den inte samlar lika långtgående 

transporter.

Nyttotrafik
Nyttotrafik innefattar leveranser av varor och tjäns-

ter som exempelvis avfallstransporter. Nyttotrafik 

ska planeras så att oundvikliga transporter genom 

staden blir effektiva och trafiksäkra. Genom att pla-

cera verksamhetsområden med stora transportbe-

hov och peka ut rekommenderade färdvägar så att 

olika trafikslag kan samverka kan både energian-

vändningen och godsresorna genom kommunen 

minska. I den fördjupade översiktsplanen från 2009 

finns en kombiterminal utpekad, denna har nu 

tagits bort med bakgrund av de stora satsningarna 

på logistik och kombiterminaler som gjorts runt 

om i regionen. Idén om att lokalisera skrymman-

de verksamheter med stora transportbehov vid 

den tidigare utpekade platsen för kombiterminal 

kvarstår. 

I och med breddningen av Mälarfarleden samt en 

ny Hjulstabro kan transporter av gods med lastbilar 

på kommunens vägar komma att minska då mer 

gods kommer transporteras med lastfartyg på 

Mälaren. Utvecklingen av järnvägen (Mälarbanan) 

och andra satsningar på hållbar infrastruktur 

bidrar även det till en förflyttning till mer hållbar 

nyttotrafik. 

Biltrafik
Stadens infrastrukturnät behöver utformas på 

ett sådant sätt att trafiken genom staden inte 

genererar köbildningar, buller och vibrationer. För 

att möjligöra det krävs att en del brister åtgärdas.

Det är viktigt för kommunen att trafikplaneringen 

baseras på de mål som finns om den hållbara 

Stockholm, Uppsala och Västerås. Den spårburna 

kollektivtrafiken når längst och är även ett hållbart 

transportmedel som bedöms öka ytterligare i 

framtiden. För Enköpings kommun är en god 

regional infrastruktur och kollektivtrafik avgörande 

för stadens, kransorternas och landsbygdens 

utveckling. 

Det är kollektivtrafikmyndigheten som är ansvarig 

för kollektivtrafiken både i regionen och i staden. 

Kollektivtrafiken ska vara trygg och effektiv för 

att kunna konkurrera med bilen när det gäller 

invånarnas vardagstransporter. Busstrafiken 

i staden måste uppfattas som enkel. Äldre 

människor undviker i viss mån att resa kollektivt 

för att de inte förstår hur de ska göra. Med enklare 

informationssystem, tydligare betalsystem och 

tillgängligare fordon kan den kollektiva resan göras 

enklare. Genom till exempel ruttoptimering och 

att bussen ges större tillgänglighet i stadskärnan 

kan kollektivtrafikens attraktivitet öka. Även här 

handlar det till viss del även om beteende och 

människors föreställningar om hur kollektivtrafiken 

fungerar eller inte fungerar. 

Inom staden pågår ett projekt tillsammans med 

Kollektivtrafikmyndigheten för att se över och 

utveckla kollektivtrafiken i Enköping. Projektet 

kommer bland annat att resultera i ett nytt linjenät 

som är mer ändamålsenligt och anpassat för en 

växande stad. För att öka det kollektiva resandet 

bör avståndet till busshållplats med hög turtärhet 

vara cirka 300 meter.  

Med ett ökat antal resenärer behöver kommunen 

utveckla knutpunkter för kollektivtrafik, det ger 

också förutsättningar för en bättre kollektivtrafik. 

Inom planområdet finns två knutpunkter, Gustav 

Adolfs plan och resecentrum. Resecentrum 

är den största knutpunkten för kollektivtrafik 

då flera trafikslag möts här och den har ett 

upptagningsområde på omkring 2 km. 

Gustav Adolfs plan är även den en viktig knutpunkt 

för kollektivtrafiken då nästan alla busslinjer möts 
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staden i stället för prognoser utifrån uppräknade 

trafikmängder. Traditionellt har, i hela Sverige, 

utformningen av bilvägnätet baserats på 

prognoser för hur biltrafiken kan komma att 

utvecklas. I prognoserna har man räknat med att 

biltrafiken ska öka och därför har man byggt fler 

och större bilvägar. I stället måste vi sätta mål för 

hur mycket biltrafik vi vill ha i staden och sedan 

utforma vägnätet och övriga åtgärder så att de 

målen nås. I kommunens nyligen framtagna 

trafikstrategi finns målet om att biltrafiknätet 

ska vara utformat i god avvägning med andra 

trafikslag.

En viktig del i att minska biltrafikens 

klimatpåverkan är omställningen till hållbara 

drivmedel. Enköpings kommun bör därför arbeta 

för att möjliggöra etablering av laddinfrastruktur 

och stationer med fossilfria drivmedel.

Bilparkering

En viktig del i trafikplaneringen är bilarnas 

slutdestination, alltså parkeringar. Vid 

utbyggnad av nya bostadsområden ska särskilda 

parkeringstal användas, det vill säga krav på 

minsta antal parkeringar per lägenhet och boarea. 

Parkeringstalet fastställs i en parkeringsnorm som 

beräknas antas under 2018.  

För exploatörer som visar på åtgärder 

som uppmanar till hållbart resande och 

beteendeförändringar kan kravet på antalet 

parkeringsplatser reduceras. För att reducerade 

parkeringstal bör ett antal lägesrelaterade 

grundförutsättningar vara uppfyllda:

• Fastigheten ligger nära kollektivtrafik, 

högst två kilometer till tågstation, 500 

meter till Gustav Adolfsplan eller 300 meter 

till busshållsplats med tät busstrafik.

• Närhet till offentlig och kommersiell service 

(till exempel högst 500 meter till förskola, 

skola och en kilometer till livsmedelsbutik).

• God tillgång till väl utbyggt 

gång- och cykelvägnät.

Exempel på åtgärder för reducerade parkeringstal 

är tillhandahållande av bilpool, det vill säga att flera 

personer delar på ett färre antal bilar, goda och 

många cykelparkeringar eller marknadsföring av 

alternativ till egen bil. 

För att tillgängliggöra för gående och cyklister i 

centrum ska större samlade parkeringsytor placeras 

i centrums utkant. Med centrums utkant menas 

gångavstånd på cirka 300 meter till Stora torget. 

Lösningar för att utöka antalet parkeringsplatser 

Enköpings kommuns mål i 
antagen Parkeringspolicy (2017)
Parkeringssituationen för bil och cykel ska 

bidra till effektivt nyttjande av marken, god 

sammanvägd tillgänglighet samt stödja 

utvecklingen för en attraktiv stad. 

• Cykelparkering skall anordnas på ett 

sätt som gör cykeln attraktiv och gör det 

enkelt att välja cykeln som färdmedel in 

till centrum och andra viktiga målpunkter.

• Det ska vara enkelt och tydligt för 

besökare att hitta bilparkering i Enköping. 

Besöksparkering är prioriterad över 

boende- och arbetspendlingsparkering på 

de mesta centrala och attraktiva platserna.

• Goda parkeringsmöjligheter för bil i 

kantzonerna till centrum ska avlasta 

parkeringen runt bland annat Stora 

torget och därigenom göra det möjligt 

att göra centrum mer attraktivt 

för fotgängare och cyklister.  
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i dessa lägen behöver tillkomma. Det kan bland 

annat handla om överdäckning eller parkeringshus. 

Genom parkeringsledningssystem ska lediga 

parkeringsplatser synliggöras på digitala skyltar. 

Detta för att tydliggöra samt undvika söktrafik i 

stadens centrala delar. 

Det är viktigt att promenaden mellan parkeringen 

och Stora torget kantas av aktiviteter som kultur, 

mötesplatser och handel. På så vis blir promenaden 

från den parkerade bilen en upplevelse. Känslan 

blir då att man redan anlänt till centrum och direkt 

kan ta del av dess utbud.

För att säkerställa större sammanhängande 

parkeringsytor i centrums utkant finns dessa 

markerade i markanvändningskartan. Detta är ytor 

som behöver bevaras för användningen och inte 

förtätas bort. Ytorna bör vara flexibla för framtida 

behov av en utökning av parkeringar till följd av 

ökat bostadsbyggande och fler besökare. 

Vägarnas funktioner
För att säkerställa att det finns utrymme för samt-

liga transportmedel har de större vägarnas funk-

tioner pekats ut. Fokus ligger på huvudgator som 

förbinder områden med varandra och med viktiga 

målpunkter. Lokal- och bostadsgator pekas därför 

inte ut då de anses vara för detaljerad nivå för den 

här planen, inte heller lokala gång- och cykelvägar 

pekas ut. Med anledning av översynen av stads-

trafiken som görs tillsammans med kollektivtra-

fikmyndigheten pekas inga kollektivtrafikstråk ut. 

Generellt kan sägas att de bör lokaliseras längs 

huvud- och stadsgator.

Vissa stråk kan ha flera funktioner. Exempelvis löper 

ofta gång- och cykelstråk längs stadsgator. Vid 

korsningspunkter där konflikt råder mellan olika 

funktioner gäller prioritering enligt ovan nämnd 

prioriteringsordning. 

Gångfartsgator
Gångfartsgator pekas i centrumstudien ut som ett 

framtida utredningsområde inom en zon närmast 

torget. Särskilt prioriterade är Torggatan, Kungsga-

tan och Kyrkogatan. Gångfartsgator syftar till att 

skapa ett attraktivare gaturum där människor kan 

och vill uppehålla sig en längre tid. Fotgängare ska 

kunna röra sig fritt över hela ytan och alla andra 

fordon som får röra sig i området ska hålla gångfart 

och ge fotgängarna företräde. Både cyklister och 

motordrivna fordon är välkomna och genomfart är 

tillåten så länge som framfarten sker på fotgängar-

nas villkor. Gångfartsgator kan med fördel möble-

ras och utsmyckas. 

Gång- och cykelvägar
De flesta gång- och cykelvägarnas löper längs 

stadsgator. Gång- och cykelvägar finns även som 

enskild funktion inom grönstråk, exempelvis ge-

nom Vattenparken och längs med gamla banvallen. 

Centrum och Myran är särskilt prioriterade 

områden när det gäller utbyggnaden av felande 

länkar. Även cykelväg mellan Åkersberg-Klondyke, 

Klondyke-Stockholmsvägen och en förlängning 

av Drottningvägen genom centrum pekas ut som 

felande länkar i gång- och cykelvägnätet.

Där gång- och cykelvägnätet möter en stadsgata 

ska framkomligheten för de oskyddade 

trafikanterna prioriteras. 

Stadsgata
Stadsgator är gator inom staden och mer tätbe-

byggda områden. Stadsgatans funktion är att 

möjliggöra alla trafikslag. Prioriteringsordningen 

från trafikstrategin gäller. In- och utfarter från fast-

igheter kan anordnas mot en stadsgata med de bör 

samordnas.

Åkerbygatan-Skälbygatan föreslås rätas ut och 

göras om till mer av en stadsgata för att avlasta 

Salavägen. 
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Huvudgata
En huvudgatas funktion är att samla upp alla olika 

trafikslag och föra trafik till, från och delvis genom 

staden. Inga infarter/utfarter från fastigheter bör 

förekomma. Huvudgatorna har även funktioner 

som utryckningsvägar, sekundära vägar för farligt 

gods och som matning av nyttotrafik in till sta-

den och till verksamhetsområden. Åtgärder som 

riskerar framkomligheten längs dessa gator får inte 

genomföras. 

För att undvika att gods transporteras genom 

stadens mest centrala delar pekas en ny väg, 

Söderleden, ut. Vägen syftar till att binda ihop 

Bredsandsvägen med Ågatan med en ny väg. När 

åtgärden är på plats kan Torggatan omvandlas 

till mer av en stadsgata vilket är positivt med 

tanke på omkringliggande bebyggelse och 

funktioner som simhall, idrottshall, förskola och 

skola. I utredningsskedet bör möjligheten att 

översvämningssäkra centrum med hjälp av den nya 

vägen analyseras. 

Korsningspunkter i vägnätet

Fannakorset är en problematisk korsning som 

utretts vid flertalet tillfällen. Till följd av topografi 

och relativt kort tid med framkomlighetsproblem 

anses föreslagna åtgärder inte samhällsekonomiskt 

försvarbara. Istället föreslås åtgärder för att förflytta 

trafiken och avlasta korsningspunkten. 

Korsningen Boglösavägen-Bredsandsvägen 

behöver åtgärdas. Det pågår planering om att 

bygga en cirkulationsplats för att underlätta 

trafikflödena i området. Vid genomförande av 

åtgärden behöver sträckning av Söderleden 

säkerställas. 

För att minska trafikflöden som tillkommer när 

verksamhetsområden byggs ut bör en trafiklösning 

vid korsningen Stockholmsvägen-Österleden 

byggas.

Infrastruktur av regionalt och 
riksintresse
Flera större vägar som går genom kommunen 

fungerar som viktiga länkar såväl regionalt 

som nationellt. Dessa vägar är utpekade som 

riksintressen. Det är viktigt att vid framtida 

exploatering ta hänsyn till vägar av riksintresse 

så att inte flöden och trafiksäkerheten äventyras. 

Dessa vägar är även under större delen av 

dygnet hårt trafikerade och närområdet utsatt 

för hälsorisker som bland annat buller och 

luftföroreningar.

För att inte äventyra trafiksäkerheten gäller 

säkerhetsavstånd utmed statlig infrastruktur. 

För allmänna vägar gäller tillståndspliktig zon 

på 30 meter och för större vägar gäller utökad 

tillståndspliktig zon på 50 meter. För E18 gäller 

tillståndszonen 50 meter och för riksväg 55 och 

70 samt järnvägen gäller 30 meter. Länsstyrelsens 

tillstånd krävs inte om åtgärden prövas i en 

detaljplan eller i ett bygglov.
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Särskilt prioriterade regionala och 
nationella infrastrukturobjekt
Riksväg 55, även kallad för Mälardiagonalen, 

är en viktig förbindelse mellan Norrköping och 

Uppsala. Vägen fungerar som en yttre alternativ 

vägsträckning mellan norra och södra delarna av 

Stor-Stockholmsområdet. Sträckan mellan Enkö-

ping och Uppsala är idag mötesfri mellan Litslena 

och Örsundsbro. I förslaget till Länsplan för regio-

nal transportinfrastruktur 2018-2029 finns medel 

avsatta för att göra resterande sträckor mötesfria. 

Sträckan mellan Enköping och Strängnäs är en 

felande länk som är högt prioriterad att åtgärda för 

de båda kommunerna. En viktig del på sträckan är 

Hjulstabron som behöver bytas ut för att möjlig-

göra sjöfart med större fartyg och för att få en mer 

robust vägtrafik på väg 55.

För framkomligheten längs dessa vägar är det av 

stor vikt att hänsyn tas till oskyddade trafikanter 

och närboende på landsbygden vid ombyggnation 

till 2+1-väg. 

Mälarbanans järnväg byggs just nu ut mellan 

Kallhäll och Tomteboda med ytterligare två spår. 

Syftet är att förbättra framkomligheten för hela 

regionen. I framtiden kan det även finnas behov 

av att fortsätta breddningen med ytterligare spår 

västerut, kanske till och med väster om Enköping. 

Mark finns avsatt för reservat för framtida 

spåutbyggnad.  

Enköpings kommun har sedan 2009 ett utpekat 

reservat för ny järnväg mellan Enköping och 

Uppsala, det så kallade Arosstråket. För Enköpings 

kommun är utbyggnaden av Arosstråket en av 

de högst prioriterade infrastrukturobjekten. En 

framtida järnvägssträckning skulle vara en viktig 

länk för hela regionen, en alternativ väg att ta sig 

från Mellansverige till Uppsala och vidare mot 

Norrland eller Arlanda utan att behöva passera 

Stockholm. 

Transportsystem under ständig 
utveckling
Samhällsutvecklingen och transportsystemet 

utsätts ständigt för ett förändringstryck. För 

biltrafiken innebär det att allt fler fordons bränsle 

blir fossilfria. Samtidigt som det, med nuvarande 

takt, tar lång tid att byta ut fordonsflottan behöver 

vi planera för dessa förändringar och gynna fordon 

med fossilfria drivmedel. Kommunens upphandling 

av fordon kan påskynda utvecklingen mot 

miljövänliga fordon. 

Parkeringsplatser ska premiera och reservera 

platser för bilar som drivs av förnybara drivmedel, 

drivmedel som är fossilfria, exempelvis etanol 

och el. För att öka andelen miljöbilar måste 

en tydlig och lättanvänd infrastruktur för 

laddning och tankning planeras och prioriteras. 

Laddningsstationerna behöver placeras nära 

knutpunkter för kollektivtrafik samt andra viktiga 

målpunkter. 

Intelligenta transportsystem
Intelligenta transportsystem (ITS) gör det möjligt 

att förmedla information i realtid i transportsyste-

met. Genom ITS kan transporter bli snabbare och 

säkrare samtidigt som miljöbelastningen minskar. 

För näringslivet innebär det exempelvis att gods 

lättare kan levereras i tid.

Några funktioner som kan underlätta för 

medborgarna är information via webb, GPS eller 

informationsskyltar utmed vägen som till exempel 

hänvisar till lediga parkeringar, varnar trafikanter 

för köer, övergångsställen, vägarbeten och 

avstängningar samt ger information om reslängd 

och alternativa resvägar.
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Planeringsprinciper

• Fyrstegsprincipen ska användas 

som ett centralt verktyg i 

kommunens trafikplanering.

• Vid varje nybyggnation eller omplanering av 

befintliga platser eller stråk ska åtgärderna 

prioriteras enligt prioriteringsordningen 1) 

gångtrafik, 2) cykeltrafik, 3) kollektivtrafik, 

4) nyttotrafik och 5) biltrafik.

• En omfördelning av utrymme i det befintliga 

gaturummet ska ske så att gång och cykel 

får mer plats. Se över möjliga gågator.

• Sänk den generella hastighetsgränsen 

i Enköpings stad. 

• Se över och komplettera felande 

länkar i gång- och cykelvägnätet. 

Även belysning bör ses över.

• Arbeta för säkra övergångar för 

gångtrafiken och cykeltrafiken. 

• Arbeta med kollektivtrafikmyndigheten 

för att skapa en mer attraktiv kollektivtrafik 

genom att se över utbud, linjenät, 

fordon och hållplatsservice.

• Skapa förutsättningar för möjligheter 

för allmänheten att ladda elbilar och 

tanka fossilfria drivmedel, exempelvis 

genom markupplåtelse.

• Underlätta etablering av bildelande och 

stötta etablering av transport som tjänst.

• Arbeta med säkra skolvägar för 

barnens resor till och från skolan.

• Kommunen ska verka för en förflyttning 

av godstransporter på väg till mer hållbara 

färdmedel som järnväg och sjöfart. 

• Förändra tids- och avgiftsregelringen 

i enlighet med parkeringspolicyn

• Kommunen ska sträva efter att 

tillämpa flexibla parkeringstal.

• När cykelplanen uppdateras (2018) ska 

nya cykelparkeringar lokaliseras och 

utformning av dessa fastställas. 

• Utred hur de kommunala parkeringarna 

vid Joar Blå, Traktorparkeringen, 

Stockholmsvägen och Fältskären kan 

kompletteras med fler parkeringsplatser samt 

hur ett parkeringsledningssystem kan införas. 

• För en aktiv dialog med de privata 

byggherrarna för Gustav Adolfs plan, 

PAUS-huset samt COOP-fastigheten 

om hur parkeringsbehovet för 

framförallt centrumhandeln ska 

tillgodoses i centrum som helhet.

• När nödvändiga samlade parkeringsytor är 

säkerställda kan kantstensparkeringar och 

mindre parkeringsytor runt Stora torget 

omvandlas till attraktiva offentliga rum. 

• De utpekade vägarnas funktioner ska 

säkerställas vid utbyggnad och/eller 

omvandling i närheten av dessa.

• På gator som utgör primära 

utryckningsvägar får inte åtgärder som 

försvårar framkomligheten genomföras. 

• Kommunen ska arbeta för att påverka 

Trafikverket till att förbättra det 

statliga väg- och järnvägsnätet. 

• Kommunen ska vid planering och 

tillståndsgivning i anslutning till 

Mälarbanan ta hänsyn till eventuell framtida 

breddning med ytterligare spår, så att 

en sådan utbyggnad inte försvåras.

• Ny bebyggelse inom reservatsområdet 

för Arosstråket ska hanteras mycket 

restriktivt vid bygglovsprövning.
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Fokus 3: Utbildnings- och 
näringslivsutveckling i en smart 
stad

Företagarvänlig stad
I Enköping ska det vara enkelt att starta, driva och 

utveckla sitt företag. Det innebär att kommunen 

ska utveckla sin verksamhet i dialog med närings-

livet för att skapa bästa möjliga företagsklimat. 

Målet är effektiv ärendehantering som upplevs 

positiva av företagen och rättssäkra beslut. Korrekt, 

tydlig och lättillgänglig information är förutsätt-

ningen. Ett kommunikativt och serviceinriktat 

bemötande är framgångsfaktorn. Enköping strävar 

efter att ligga högt upp på de rankingar som be-

skriver kommunernas företagsklimat. 

Starka näringslivsgrenar
Enköping har ett brett näringsliv med allt ifrån 

småföretag inom byggbranschen, stora logistik- 

och lageraktörer samt stora offentliga arbetsgivare 

som kommunen, försvarsmakten och landstinget. I 

Enköping har ventilationsindustrin en stark tradi-

tion. I kölvattnet av Bachos flytt av sin produktion 

har många nya företag växt fram som säkerställer 

att Enköping fortfarande är ett av Sveriges star-

kaste ventilationscentrum. I takt med att övrigt 

näringsliv växer ser vi att den så kallade företags-

stödjande sektorn utvecklas starkt. 

Övergripande målet

En hållbar stad

En stad i utveckling

En levande stad
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Enköpings läge, mitt i tillväxtregionen Stockholm–Mälardalen, med
närheten till större städer gör Enköping till en attraktiv stad för 
näringsliv, företagande, turism och etableringar. Här finns en stor 
branschbredd med starka företag inom bygg och en växande sektor 
inom IT-säkerhet. Genom att bygga en smart stad underlättas vardagen 
för stadens invånare samtidigt som IT-sektorn kan fortsätta växa.  
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Gemensamt för Enköpingsföretagen är att de mår 

bra och växer. Flera stora etableringar kommer ge 

ytterligare ringar på vattnet med klusterbildning 

och utvecklingen av stadens verksamhetsområden 

är en av drivkrafterna för stadens utveckling. 

Bristen på mark, lokaler och den kompetens 

företagen behöver för fortsatt tillväxt är stora 

utmaningar som kommunen fortsatt behöver 

arbeta med.

Utvecklingstakten inom teknikutvecklingen tilltar 

och nya tekniska genombrott sker allt oftare. För 

varje ny tekniktrend skapas helt nya industrikluster 

och ibland helt nya branscher. De får till följd att 

redan etablerade industrier utvecklas mot nya 

marknader. 

Den starkaste tillväxten ser vi inom det kluster 

av företag som utvecklas inom information och 

IT-säkerhet. En bransch med tydliga kopplingar till 

Ledningsregementet och branschen i stort både i 

Sverige och utomlands. 

Viktiga faktorer vid företagsetablering är tillgången 

till bostäder, skolor, fritidsaktiviteter och ett bra 

kulturutbud. För att säkra kommunens attraktivitet 

är det därför alla dessa faktorer viktiga.

Försvarsmakten
Försvarsmakten spelar en viktigt roll för Enköpings 

utveckling i form av arbetstillfällen för den egna 

befolkningen och affärsmöjligheter för dess stöd-

branscher. De anställda inom Försvarsmakten är ett 

positivt tillskott till staden då de under en tid bor 

här och är en del av dess liv. Försvarsmakten som 

verksamhet skiljer sig från andra inom näringslivet 

då flera av dess anläggningar är av riksintresse. För 

att skydda riksintressen från åtgärder som påtagligt 

kan skada dem finns även tillhörande influens-

områden. Försvarsmaktens intressen ska värnas 

mycket högt i frågor om stadens utveckling. 

Varumärke
Under våren 2017 har kommunen fattat beslut om 

en varumärkesplattsform som gäller för hela kom-

muen. Med en tydligare bild av vad Enköping har 

att erbjuda är möjligheten att fler människor upp-

täcker Enköping och tar chansen att besöka, flytta 

till eller etablera sitt företag i kommunen. Tanken 

är också att de som bor i kommunen ska känna sig 

stolta över den plats de bor på.

Varumärket handlar om att ”Enköpings kommun 

är platsen där människor och företag växer. Här 

jobbar invånare, företagare och föreningsliv 

tillsammans i en kultur som präglas av närhet och 

engagemang. En välkomnande miljö som erbjuder 

balans i tillvaron och gemenskap. Den position 

vi utgår från är närmast dig och våra kärnvärden 

lyder: nära, tillsammans och engagerade.”

Uppmuntra innovationer
Enköping är en del av kunskapsregionen Uppsala 

med högskola och universitet, och en del av en 

stor arbetsmarknadsregion i Mälardalen. En arbets-

marknadsregion med flera center för högteknolo-

giska företag. Genom att utveckla samarbetet med 

övriga kommuner, det lokala näringslivet, forsk-

nings- och utbildningsaktörer i regionen och det 

civila samhället skapar vi fler utvecklingsmöjlighe-

ter i den kunskapsregion vi befinner oss i. 

Det behöver finnas bra dialogforum där nya 

innovativa idéer kan komma upp och där forskning 

och företag kan mötas för att testa idéer. Särskilt 

fokus bör ligga på grön innovation och kreativa 

näringar. Med grön innovation kan framtidens 

utmaningar mötas och vi kan bidra till en hållbar 

utveckling. Kreativa näringar är viktiga för en 

levande stad och ett rikt kulturutbud. Många 

företag inom kreativa näringar har svårt att 

etablera sig. Det är då viktigt att kommunen skapar 

utrymme för sådana miljöer. Exemplevis genom 

flexibla och billiga lokaler.
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Besöksnäring och turism
Ett levande kulturutbud samt väl underhållna och 

utvecklade kulturmiljöer är av stor betydelse för 

besöksnäringen både lokalt, regionalt och natio-

nellt. För Enköpings del ligger en stor del av dessa 

värden på landsbygden. Enköping kan utvecklas 

till det naturliga rekreationsområdet, en grön oas 

med vackra historiska miljöer och upplevelser, för 

närliggande storstäder. Med sin långa historia er-

bjuder Enköping även kulturhistoriska miljöer och 

ett rikt kulturarv. Tillsammans med kulturutbud och 

samtida konst kan staden erbjuda något för alla. 

För att denna näring ska kunna fortsätta växa 

behöver Enköping erbjuda ett varierat utbud av 

boenden. Antalet kommersiella gästnätter behöver 

öka samt prisklass och standard på anläggningarna 

matchas besökarens efterfrågan och behov.

Idrott är en av kommunens stora reseanledningar 

där träningsläger, cuper, turneringar och 

mästerskap årligen lockar en stor publik till 

Enköping. Kommunen genomför en rad stora 

investeringar i nya idrottsanläggningar vilket ger 

möjligheter för fler evenemang. I arbetet med nya 

idrottsanläggningar behöver besöksnäringens 

behov inkluderas för att underlätta för exempelvis 

ställplatser för husbilar eller andra sovmöjligheter i 

eller intill idrottsanläggningar. 

Besöksnäringen, vid sidan av övrigt näringsliv, är en 

viktig tillväxtmotor för Enköping. Det finns en stor 

efterfrågan på natur- och kulturupplevelser i alla 

dess former. Från den inhemska marknaden såväl 

som från den internationella. Besöksnäring som 

bransch delas in i olika kategorier där exempelvis 

kafé och restaurang och butik har möjlighet att 

fungera som inkörsport för unga och nyetablerade 

i kommunen. På så vis bidrar besöksnäringen även 

positivt för integration i Enköping. 

Utbildning som berör alla sinnen
Enköping ska hela tiden sträva efter att erbjuda ett 

varierat utbud av utbildningar av hög kvalitet. Att 

utbildas i Enköping ska vara en bra upplevelse som 

berör alla sinnen. Vi ska utveckla innovativa och 

kreativa utbildningsmiljöer. 

Nya utbildningsmiljöer ska möjliggöra inkludering 

och mångfald. Det ska finnas möjligheter för 

alla att utbilda sig och hitta ett arbete oavsett 

bakgrund, tillhörighet och kön. En dialog med 

näringslivet är en viktig förutsättning i planeringen 

och utformningen av utbildningar. 

Den nya gymnasieskolan ska utvecklas till ett 

centrum för kunskap, innovation och kreativa 

möten.
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infrastruktur och plattform som är bäst lämpad 

för Enköping och vårt framtida arbete med den 

smarta staden. Den tredje delen handlar om att 

testa tekniken praktiskt genom att sätta upp olika 

sensorer och samla in datan från sensorerna till 

en molntjänst och behandla den och se vilka 

möjligheter som finns och vad vi kan mäta. Efter 

pilotprojektet kommer en utvärdering göras för 

att komma fram till vilka lösningar kommunen har 

nytta av och hur Enköping ska arbeta vidare med 

arbetet.

Enköpings stad bör fortsätta digitaliseras för 

att underlätta vardagslivet och besökare i 

staden. Utbyggnaden av nästa generations 

informationsinfrastruktur i form av fibernät, 

Wi-Fi och 4G/5G mobilnät pågår och våra 

hem, publik infrastruktur, transportmedel, 

kultur och upplevelser kopplas upp i allt större 

utsträckning.  Under de kommande åren pågår en 

stor utbyggnadssatsning av fibernät/bredband 

i kommunen. Målet är att alla ska ha tillgång till 

bredband med hög kapacitet. 

För att bygga en smart stad behövs tre steg: 

• Digitalisering: Det första steget i utvecklingen 

är att digitalisera stadens tillgångar och 

samhällets kulturarv, så som att exempelvis 

göra konst och böcker tillgängliga digitalt. 

På så sätt blir digitala bibliotek och 

museer en öppen mötesplats för alla. 

• Styra: Ett nästa steg är att kunna styra den 

fysiska staden digitalt och på så sätt skapa 

effektivare resursutnyttjande av stadens resurser. 

I den digitala staden är det exempelvis möjligt 

att optimera trafikflöden eller visa vägen.

• Engagera: En smart stad blir aldrig smartare 

än den upplevs av invånaren. Därför handlar 

det tredje steget om engagemang. Det är 

först när individen känner till lösningarna, 

använder dem och upplever dem som smarta 

som vi alls kan börja prata om en smart stad. 

Genom yrkeshögskola och andra 

högre utbildningar ska vi arbeta för en 

kompetensmatchning. Enköping är en del av 

kunskapsregionen Uppsala och kommunen bör 

verka för att bygga ut kontakterna med högre 

utbildningar.

Samverkan mellan utbildning och 
näringsliv
Det ska finnas ett naturligt och starkt samarbete 

mellan utbildning och det lokala näringslivet i En-

köpings stad. Utbildningarnas innehåll och kvalitet 

ska göra det självklart för företagen att anställa per-

soner direkt från utbildningen. Det lokala närings-

livet bör även ha en roll i att påverka utbudet av 

utbildningar för att skapa matchning så att elever 

snabbt kan komma ut i arbetslivet. Gemensamma 

satsningar på vidareutbildning och praktik stärker 

samverkan mellan näringsliv, arbetsplatser och ut-

bildning samtidigt som det ger goda integrations-

effekter och minskar utanförskap.

Smart stad
En robust och välutbyggd IT-infrastruktur är viktig 

för att trygga välfärden. IT är en central infrastruk-

tur som skapar förutsättningar för bland annat 

näringslivsutveckling, forskning och innovationer, 

vård och omsorg, miljö och klimat, utbildning och 

kompetensförsörjning samt social delaktighet. 

Enköpings kommun har tagit fram en IT-strategisk 

plan där vi tar ett helhetsgrepp kring hur vi ska 

arbeta kring IT inom organisationen och mot våra 

medborgare för att alla ska ha möjlighet till upp-

kopling och få smarta och fungerande IT-lösningar.  

Enköpings kommun har även inlett ett samarbete 

med Atea för att bli en smart kommun. Det rör 

sig om ett pilotprojekt som består av tre delar. 

Den första delen handlar om att informera 

kommunverksamheten om vad en smart 

stad/kommun är. Syftet med det är att få fler 

intresserade och förstå möjligheterna och 

potentialen som den nya tekniken medför. 

Den andra delen handlar om att testa vilken 
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Det är dock viktigt att poängtera att det inte 

handlar om att tjänsterna och informationen 

endast ska finnas digitalt. Tillgängligheten av 

tjänster och information ska vara fortsatt hög i det 

analoga utbudet för att alla ska kunna ta del av det.

Internet of things (IOT)
Internet of things (IoT) är nästa utveckling där saker 

i vår omgivning som hushållsapparater, kläder, 

fordon och accessoarer är uppkopplade och samlar, 

lagrar och för vidare data och samspelar med sin 

omgivning. De kan utbyta information mellan var-

andra och till användaren. Detta utbyte av informa-

tion skapar smarta miljöer, varor och tjänster. 

Samma teknik kan användas i den bebyggda 

miljön där exempelvis sensorer som känner av 

rörelse kan integreras med gatubelysningen i 

staden. Detta medför att belysningen kan gå in i 

energisparläge eller släckas ner helt när männiksor 

inte rör sig i området. Ett effektivt sätt att spara på 

våra resurser. 

Det finns många exempel på hur nya smarta 

tjänster fler kan hjälpa städer att spara resurser, 

öka tillgången till offentliga tjänster eller öka 

säkerheten och livskvalitén. Den fysiska och 

digitala staden måste länkas samman för att 

möjliggöra en innovativ och uppkopplad stad.

Smarta städer genom IoT möjliggör snabbare 

flöden, effektivisering av processer och en 

effektivare välfärd. Exempel på detta är trafikljus 

med sensorer som känner av vart trafiken är tätast 

och kan dirigera om eller snabba upp trafikflödet 

genom att ge grönt ljus oftare åt vissa riktningar 

och synkronisera med andra trafikljus för att ta reda 

på vart köbildningen börjar och rikta in åtgärder 

där. Ett annat exempel är smarta offentliga 

papperskorgar med inbyggda sensorer som känner 

av när papperskorgen är full. Då skickar sensorn 

ut en signal till ledningscentralen som noterar 

detta och sammanställer en rutt utifrån vilka 

papperskorgar som behöver tömmas. Sopbilen kan 

därigenom anpassa sin resa och inte stanna vid 

varje papperskorg. Sophämtningen blir effektivare 

och utifrån datan som samlats in kan vi få en bättre 

bild av vart skräpet slängs. Utifrån datan kan vi 

sedan placera ut nya papperskorgar där det snabbt 

blir fullt.

En smart stad är inte bara en stad som ligger 

i framkant gällande tekniska lösningar och 

datainsamling. En smart stad är också en 

miljövänlig och hållbar stad. 

Till 2040 ska det finnas ett utbyggt nätverk för 

att samla in den data som sensorerna i en smart 

stad skickar ut och ett effektivt och intelligent 

system för att behandla datan. Systemet ska vara 

detsamma inom hela kommunens organisation för 

att säkerställa att datan behandlas på ett likvärdigt 

sätt och att den kan analyseras och jämföras. 

Utifrån den insamlade och analyserade datan kan 

vi skapa en effektiv och hållbar samhällsplanering. 
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Planeringsprinciper

Företagarvänlighet

• Kommunen och staden ska erbjuda 

nödvändig infrastruktur för att 

möjliggöra utveckling av befintliga 

företag och etablering av nya. 

• Det ska vara lätt att starta och 

driva företag i Enköping tack vare 

utveckling av ett antal nya e-tjänster, 

samarbetsformer och dialogforum.

• Kommunens näringslivsarbete skall 

bedrivas tvärsektoriellt med lyhördhet 

för behov från näringsliv och företag.

Utveckling av verksamhetsområden

• Kommunen ska planlägga mark 

som möjliggör för etableringar och 

tillväxt hos befintliga företag. 

• Kommunen bör förvärva och förädla 

mark i lägen som är viktiga för utveckling 

av stadens verksamhetsområden.  

• Arbetet med slutsatserna i 

utvecklingsprogrammet för Myran ska 

fortgå för att möjliggöra klusterbildningar 

och attraktiva verksamhetsområden 

för stadens näringsliv att utvecklas i. 

• Försvarsmaktens intressen värnas 

högt i stadens utveckling. 

• Försvarsmakten ska remitteras 

alla plan-och lovärenden så som 

detaljplaner, förhandsbesked och 

bygglov inom influensområdet.

Besöksnäring

• Kommunen bör tillsammans 

med näringslivet underlätta för 

besökare att hitta boende. 

• Enköping ska utveckla sina styrkor 

inom besöksnäringen för att locka fler 

besökare till staden och kommunen. 

• ”Närhet till konsumenten”-koncept 

kan utvecklas där landsbygdens 

utbud ebjuds i staden i flexibla och 

varierade butiksmiljöer/arenor.

Utbildning 

• Dialog mellan kommun och näringsliv 

är en viktig förutsättning i planeringen 

och utformningen av utbildningar 

inom de områden där arbeten finns. 

• Lokal och regional samverkan behövs för 

bättre matchning på arbetsmarknaden 

• Utrustning och hjälpmedel på skolor och 

förskolor ska följa den tekniska utvecklingen. 

• Ett nytt gymnasium ska byggas och 

bli ett attraktivt center för kunskap, 

innovation och kreativa möten. 

• Kommunen ska verka för en etablering av 

ett campus med inriktningen IT-säkerhet 

kopplat till försvarsmakten i staden. 

Digitalisering

• De offentliga rummen ska 

kompletteras med publikt WI-FI. 

• Målen i kommunens IT-strategi ska 

realiseras och genomföras.

• Den fortsatta utbyggnaden av bredband 

bör samordnas med den fysiska planeringen 

och bebyggelseutvecklingen. 

• År 2040 ska Enköping vara en smart 

stad med ett välutbyggt nätverk för att 

samla in och behandla data. Insamlad 

data ska vara en viktig del i att skapa en 

effektiv och hållbar samhällsplanering. 
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Fokus 4: Livet i staden

Mötesplatser och offentliga rum 
I Enköping ska stadsmiljön och de offentliga 

rummen användas aktivt över hela staden. I och 

med befolkningsökningen och det utökade folkli-

vet med fler människor behöver nya och större 

platser skapas för att mötas, utbyta tankar, idéer 

och kunskap både ute och inne. En stadsmässig 

struktur med blandade funktioner för boende, 

service och mötesplatser även på stadsdelsnivå 

ger förutsättningar för liv dygnet runt, något som 

bidrar till ökad trygghet. Det är kommunens ansvar 

att mötesplatserna är trygga och tillgängliga samt 

att alla kan ta sig tryggt dit och hem.  

Det är interaktion mellan människor som skapar 

attraktiva och levande mötesplatser. De fysiska 

rummen påverkas av människorna som möts i dem 

och av hur de har utformats. Därför finns behov 

av mötesplatser i hela staden men även av mer 

specifika träffpunkter där människor från olika 

områden, bakgrund och generationer kan mötas, 

skapa och uppleva saker tillsammans. Mötesplatser 

är med andra ord viktiga för integration. I staden 

finns det särskilt behov av platser för ungdomar att 

mötas på. 

I Enköping är skolor, fritidsgårdar och bibliotek 

viktiga mötesplatser. Under dagtid med en viss 

funktion och på kvällstid med en annan. Med en 

mer flexibel användning av offentliga byggnader 

skulle fler mötesplatser kunna skapas i runt om 

i stadsdelarna. För stadens östra och södra delar 

finns särskilda behov av nya mötesplatser för barn 

och unga då de idag saknas.

En viktig del i att få till tillgänliga mötesplatser 

handlar om möjligheten att ta sig till dessa. Då 

är kollektivtrafiken och ett utbyggt gång- och 

cykelvägnät viktig, både inom staden och mellan 

staden, landsbygden och andra tätorter.

Övergripande målet

En stad i utveckling

En stad för alla

En levande stad

Från den första kyrkan på åsen och den första handelsplatsen invid 
den medeltida hamnen har Enköping varit en mötesplats, en plats för 
boende, kultur, möten, handel och utveckling. Enköping är staden där 
du kan växa livet igenom med kulturen runt knuten och med Mälaren 
inom räckhåll.
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Övergripande målet

En stad i utveckling

En stad för alla

En levande stad

Fritidsanläggningar som 
mötesplatser
I Enköpings stad finns generellt en god tillgång till 

fritidsanläggningar och andra ytor för spontan ak-

tivitet. Men i vissa stadsdelar är fritidsanläggningar 

och skolor de enda anordnade mötesplatserna. För 

att alla ska ha samma möjligheter att mötas krävs 

att fritidsanläggningar sprids över hela staden. I 

dagsläget finns det behov av fritidsanläggningar i 

stadens västra och södra delar. 

Fritidsanläggningarna kan utvecklas för att passa 

fler genom möjligheten till uppkopplade aktiviteter 

via fri tillgång till WiFi. Idrottshuset bör på sikt 

utvecklas till en mötesplats innehållande fler 

aktiviteter än bara idrottshus, exempelvis genom 

lokalisering av fritidsgård eller någon annan form 

av mötesplats. 

Utökad service 
När staden växer behöver en utökad offentlig och 

kommersiell service säkerställas. För att möjliggöra 

levande stadsdelar och minska vårt bilanvändande 

är det av stor vikt att service finns även utanför cen-

trum. Genom att skapa knutpunkter med offentlig 

service i stadsdelarna kan utbudet och efterfrågan 

på kommersiell service öka. En knutpunkt för  

service kan innefatta offentliga lokaler, kollektivtra-

fik, fritidsanläggningar och mötesplatser. Knut-

punkter för service är extra viktiga när vi bygger 

nya stadsdelar som helt saknar service. Det är även 

viktigt att servicen finns på plats tidigt i ett nytt 

område, detta för att lära de boende att i ett tidigt 

skede handla på hemmaplan och ta bussen. Nya 

knutpunkter för service behövs när områdena 

Åkersberg, Bredsandsstråket och Ullunda byggs ut. 

Behovet av offentlig service
Det pågår ett antal utredningar för lokalisering av 

nya skolor och en ny gymnasieskola. I dagsläget är 

behovet av nya skolor stort över hela staden. Detta 

till följd av kapacitetsbrister i befintliga lokaler. I 

takt med att Åkersberg och stråket mot Bredsand 

byggs ut tillkommer behov av nya skolor i de södra 

och östra delarna av staden. Förskolor behöver 

sucessivt byggas ut när större områden byggs, i 

detta arbete behöver kommunen även ta hjälp av 

privata aktörer.

När det gäller skolor och förskolor är närheten 

till hemmet viktigt, både för barnen och som en 

förutsättning för det hållbara samhället. Idag 

skjutsar föräldrar i stor utsträckning sina barn till 

skolan. Det leder till att skolmiljöerna upplevs som 

otrygga. När vi bygger nya skolor behöver dessa 

faktorer tas i beaktande och skolvägen utformas 

så att barnen kan få möjligheten att ta sig själva till 

och från skolan på ett tryggt sätt. 

I takt med att den allmänna folkhälsan blir bättre 

ökar andelen äldre i samhället. Antalet personer 

som är äldre än 65 år har ökat kraftigt sedan 

1980 och andelen bedöms öka även i framtiden. 

Detta ställer krav på anpassade bostäder lämpliga 

för äldre. Det är viktigt att utgå ifrån är även de 

förändrade krav som dagens och framtidens 

äldre har på sitt boende. Generellt är ett centralt 

läge bra för bostäder för äldre, exempelvis 

trygghetsboende. Det samma gäller för LSS-

boende (lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade).

Det är också viktigt att se långsiktigt på de 

anläggningar vi bygger och hur de påverkas 

över tid vad gäller demografiska förändringar. Då 

behöver våra offentliga byggnader vara flexibla för 

att kunna ställas om. Det kan exempelvis handla 

om att ställa om en förskola till en skola eller till 

bostäder. 

Utökad handel
Centrumhandeln behöver öka så att utbudet möter 

invånarnas och besökarnas förväntningar. Externa 

handelsområden kallas handelsområden som lig-

ger i utkanten av samhällen och innebär ofta att du 

behöver ta dig dit med bil. Dessa områden innebär 

ofta en utmaning för den lokala handel som redan 

finns i centrum. För Enköpings stad finns den kom-

kurrensen med externhandel i grannkommuner. 
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I staden är handeln idag koncentrerad till 

centrum och Myranområdet. Det korta avståndet 

mellan dem kan dock göra så att de stärker 

och kompletterar varandra. Då är kopplingarna 

dem emellan viktiga med sammanhängande 

gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik. I 

Myranområdet erbjuds stor- och sällanköpshandel 

och i stadskärnan är utbudet ett annat, här finns 

mindre och specialiserade butiker, hantverk, 

caféer, restauranger, kultur och upplevelser. För att 

fortsatt hög tillgänglighet från hela kommunen till 

dessa områden behöver samlade parkeringsytor i 

utkanten av centrum säkerställas. 

I förlängningen kan Kryddgårdens omvandling 

innebära att området innehåller mer handel. 

Kryddgården bör då vara ett komplement 

till stadskärnan och kunna erbjuda större 

handelslokaler. I och med exploateringsprojektet 

vid Dr Westerlunds gata kan även en del handel 

tillkomma där. 

Idag åker de flesta, oboeroende av var de bor 

i staden, till Myran för att handla. Genom att 

stärka och utveckla handeln i Kryddgården och 

vid Dr Westerlunds gata skulle trafikalstringen 

kunna reduceras i Myran och spridas ut i staden. 

Handel vid Dr Westerlundsgatan skulle kunna 

försörja stadens och kommunens västra delar 

och Kryddgården skulle kunna försörja stadens 

och kommunens södra och sydöstra delar medan 

Myran fortsatt får försörja de norra delarna av 

staden och kommunen. 

Kulturlivet i staden
I ett växande Enköping kan ett brett och spännan-

de utbud av kultur utvecklas. Enköping ska vara ett 

kreativt nav med ateljéer, scener, kulturella lokaler 

och biblioteksfilialer i alla stadsdelar. Några an-

läggningar kan vara mer specialiserade och ha hela 

staden eller kommunen som upptagningsområde. 

I Enköping är kulturen en viktig näring som 

skapar arbetstillfällen och ekonomi. Den är även 

en utgångspunkt för kunskap, innovationer och 

entreprenörskap. Den fria professionella konsten 

är också en viktig utgångspunkt för en stad där 

det fria ordet och demokratiska värden gäller. 

Kulturlivet i staden är helt beroende av lokaler för 

kulturskapare. 

Genom att låta kulturen ta plats i stadskärnan 

kan positiva spin off-effekter åstadkommas. 

Exempel på kulturyttringar i centrum skulle kunna 

vara en tillfälliga konstutställningar exempelvis 

i lediga lokaler, ett centrum för parkerna och 

utomhusscener. 

Ett centralt beläget kulturhus som kan användas 

utåtriktat samlar kompetens och resurser som 

kommer alla till fördel. Kulturhuset bör vara 

en motor i kulturlivet och fungerar som en 

multifunktionell anläggning som kan användas 

för bland annat scenkonst, konserter, konferenser 

och så vidare. Även biblioteken och dess 

stadsdelsfilialer fyller en viktig funktion både som 

kunskapsforum och mötesplats. 

Kulturen är ett betydelsefullt inslag i en attraktiv 

bostadsort som lockar nya invånare och får de 

som redan bor här att stanna. Ett rikt kulturutbud 

har även visat sig vara en viktig faktor vid 

företagsetablering. Kulturen är betydelsefull för 
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folkhälsan då den får oss att må bra. Därför är 

det av stor vikt att kulturen är tillgänglig för alla. 

Detta oavsett om det gäller lokaler, lokalisering av 

byggnader eller informativt. 

En öppen och jämlik stad
Enköping ska vara en inkluderande och nytänkan-

de stad. Att leva här ska vara tryggt och stimule-

rande. I Enköping ska alla människors erfarenheter 

och kreativitet tas tillvara och ges utrymme. Alla 

oavsett bakgrund, kön, etnicitet och ålder ska ges 

möjlighet att vara delaktiga. På så vis kan politiska 

beslut bli bättre förankrade och grundas på kun-

skap om kommuninvånarnas livssituation. Indirekt 

stärks den lokala demokratin och förtroendet för 

politiken. 

Socioekonomiska skillnader mellan stadsdelar 

behöver minska bland annat genom att en 

blandning av olika boendeformer skapas i alla 

stadsdelar. Kombinationen av tät bebyggelse, 

bra kollektivtrafik och ett välutbyggt gång- och 

cykelvägnät kan leda till hög tillgänglighet och till 

att stadsdelarna kopplas samman. 

Alla stadsdelar ska vara attraktiva med ett utbud 

av miljöer och aktiviteter som lockar fler än de 

som bor inom stadsdelen. Oavsett i vilken stadsdel 

man bor ska det erbjudas service av hög kvalitet. 

Närheten till service är viktig, särskilt för äldre 

och för de med någon form av funktionsvariation 

men även ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Bra kollektivtrafik är också betydelsefull för 

tillgängligheten eftersom det innebär ett steg mot 

lika villkor i vardagen. 

Möjligheten att röra sig fritt i staden är en 

viktig demokratiaspekt. Tillgängligheten till 

offentliga platser ska säkerställas både vad 

gäller tillgängligheten till en anläggning som 

tillgängligheten inom en anläggning. Kommunen 

ska fortsätta att arbeta tillsammans med 

näringslivet i staden för att bygga bort enkelt 

avhjälpta hinder i stadsmiljön.

Levande kulturmiljöer
Enköpings stad har en lång historia och anor från 

vikingatiden. Spår från stadens tidigare liv berättar 

historien om hur det var att leva här förr i tiden. 

När staden växer och utvecklas skapas nya avtryck 

som på sikt kommer fortsätta berätta historien om 

Enköping. 

I en expanderande och tätare stad är det viktigt 

att bevara och utveckla befintliga kulturmiljöer. 

Där dessa miljöer finns ska särskild hänsyn tas till 

kulturhistoriska värden vid förtätning. Det kan även 

handla om att lyfta och låta det kulturhistoriska 

arvet ta plats vid exploatering av nya områden 

och offentliga rum. Ur kulturmiljösynpunkt är det 

av stor vikt att varje stad, stadsdel eller område 

bibehåller sin huvudsakliga karaktär. 

Genom exempelvis utformning av nya byggnader 

och miljöer, reglering av siktlinjer, hushöjder och 

gestaltning kan befintliga kulturmiljöer värnas. 

Det kan även handla om att bevara och lyfta fram 

fornlämningar av olika slag, som kan integreras 

i nya grönstråk när staden växer. Grönstråk där 

natur- och kulturvärden bidrar till upplevelser och 

berättelser om platsens historia. Ett annat sätt 

att hålla våra kulturmiljöer levande på är genom 

historiska parkvandringar, guidning och skyltning 

av exempelvis viktiga fornlämningsområden.

Riksantivarieämbetet har pekat ut hela 

rutnätsstaden som ett medeltida kulturlager. Det 

innebär att hela Enköpings stadskärna är klassad 

som fornlämning. I många av Sveriges städer 

med medeltida ursprung är spåren förstörda, 

men i Enköpings centrala delar finns stora 

sammanhängande områden med orörda jordlager, 

så kallade kulturlager, som innehåller mängder av 

föremål och annat som människor lämnat efter sig. 

Vid förtätningsprojekt inom stadskärnan behöver  

hänsyn tas till fornlämningsförekomsten. 

Denna förutsättning kan ge höga 

arkeologikostnader vid förtätning i centrum men 

det leder också värdefull kunskap om vår historia.  
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Inför alla markingrepp inom fornlämningar 

och fornlämningsområden krävs tillstånd från 

Länsstyrelsen, i enlighet med Kulturmiljölagen. 

Länsstyrelsen fattar beslut om ingrepp kan tillåtas 

utifrån prövning. I de fall fornlämningar inte 

kan bevaras kan tillstånd ges för borttagande. 

Sedan genomförs en arkeologisk för- och 

slutundersökning. 

Kulturmiljöerna i Enköping ska ses som en tillgång 

och inte en begränsning. En kunskapsspridning 

och ett offentliggörande av material från 

arkeologiska utgrävningar, skyddad bebyggelse 

och andra kulturarvsplatser ska öka förståelsen 

för vårt kulturarv. Detta genom exempelvis 

utställningar på museet, skyltning och offentlig 

konst.

Bevarande av riksintresse kulturmiljö
Inom planområdet finns två riksintresseområden 

för kulturmiljövården, Boglösa och Enköpings-Näs. 

Miljöbalken säger att områden som är av riksintres-

se för kulturmiljövården ska skyddas mot åtgärder 

som påtagligt kan skada kulturmiljön samt vårdas. 

Vid exploatering inom riksintresse för kulturmil-

jövården ska stor försiktighet ske. Särskilda krav 

kan komma att ställas på planering, placering och 

utformning av ny bebyggelse. 

Riksintresseområde Boglösa motiveras genom ”ett 

rikt odlingslandskap med en av landets största 

och mest koncentrerade fornlämningsmiljöer från 

bronsåldern, utgörande kärnan i det så kallade 

centrala hällristningsområdet”. Riksintresseområde 

för Enköpings-Näs motiveras genom 

”herrgårdslandskap i förhistorisk centralbygd med 

ett flertal herrgårdar av medeltida ursprung”.

Tre utpekade områden för bostäder ligger inom 

riksintresse för kulturmiljövård Boglösa. För att 

skydda de värdefulla kulturmiljöer som återfinns 

söder om Boglösavägen och öster om Österleden 

har stadens utbredning begränsats till att ske 

innanför Österleden, förutom verksamhetsområdet 

Sneden. Tidigare utpekade områden (FÖP 

2009 )öster om Österleden har tagits bort och 

kommunen är restriktiv till nybyggnation närmare 

riksintressets kärna. 

Huvudalternativet till nytt reningsverk ligger 

inom riksintresseområdet Enköpings-Näs. Under 

planprocessen ska därför bland annat verkets 

utformning och placering i terrängen utredas för 

att minimera påverkan på landskapsbilden.

Kommunen bedömmer sammantaget 

att planförslaget inte riskerar påverka 

kulturmiljövärdena negativt i sådan skala att 

riksintresseområde riskerar någon nämnvärd 

skada. Detta då de utpekade områden ligger i 

utkanten av riksintressets utbredning och skiljs 

av från de öppna odlingsområdena kring Hemsta 

och Boglösa där riksintressets huvudvärden finns 

genom skog, vägar och bebyggelse. 

För att undvika att riksintresseområdenas värden 

skadas vid exploatering kan vissa delar av området 

sparas. För riksintresseområdet Boglösa ska tydligt 

läsbara fornlämningar med omgivande mark 

sparas inom de föreslagna bostadsområdena.
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Planeringsprinciper

Mötesplatser

• Behovsanalyser och markreservationer 

för mötesplatser ska göras 

tidigt i planprocessen.

• Tillgängligheten till och från 

mötesplatser är viktig för tryggheten 

och behöver säkerställas.

• Vid skapande av nya mötesplatser 

ska hänsyn tas till hur platsen upplevs 

både dagtid och kvällstid.

• För stadens östra och södra delar finns 

särskilda behov av nya mötesplatser för 

barn och unga. 

 

Utökad service

• Vid byggnation av nya offentliga lokaler 

ska dessa vara flexibla för omställning till 

annat användningsområde vid behov. 

•  Nya skolor ska i så stor utsträckning 

som möjligt lokaliseras i närhet till 

bostadsområden samt i anslutning till 

grönområden.  

 

Kultur och fritid

• Kultur- och fritidsanläggningar ska 

spridas i hela staden för att skapa 

rörlighet mellan stadsdelarna.

• Behovet av ytor för kultur, idrott 

och friluftsliv ska tillgodoses vid 

planläggning av nya områden och vid 

omvandling av befintliga områden.

• Platser för spontana aktiviteter ska placeras 

med insyn och öppenhet samt nära 

fritidsgårdar och skolor. 

 

 

 

 

Öppen och jämlik stad

• En blandning av hustyper, 

lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer 

ska finnas i alla stadsdelar. Områden 

med ensidigt bostadsbestånd bör 

om möjligt kompletteras.

• Kommunens samarbete med näringslivet 

i stadskärnan ska fortgå för att bygga 

bort lätt avhjälpta hinder i stadsmiljön.

• När barn och unga eller andra 

specifika målgrupper kan påverkas 

ska deras perspektiv särskilt 

beaktas i planeringsprocessen.

• Kommuninvånare ska bjudas in 

tidigt i processer för att delta och 

påverka kommunens planering.

 
Kulturmiljöer

• Kulturhistoriska värden ska värnas och 

vårdas. Behovet av skydd för att säkerställa 

kulturhistoriskt värdefulla miljöer ska 

ses över i samband med planläggning.

• Ny bebyggelse inom viktiga 

kulturmiljöer ska anpassas efter platsens 

förutsättningar och områdets karaktär.

• Inför alla markingrepp inom fornlämningar 

och fornlämningsområden krävs 

tillstånd från Länsstyrelsen som sker i 

en prövning enligt Kulturmiljölagen.

• Kulturhistoriska bebyggelseinventeringar 

behöver göras kontinuerligt för 

att säkerställa dess aktualitet. 

Inventeringen bör genomföras i 

samverkan mellan upplevelse- och 

samhällbyggnadsförvaltningen.

• Vid ny bebyggelse ska särskild hänsyn tas 

till Vårfrukyrkans dominans i stadsmiljön.

• Framtida planering inom och i anslutning 

till riksintresseområden för kulturmiljö 

sker i samråd med länsstyrelsen.
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Fokus 5: Det gröna livsrummet

Foto: Tom
as H

enriksson

Sammanhållen grönstruktur som 
är lätt att nå
Parker och tätortsnära naturområden ger möjlig-

het till upplevelser och livskvalitet, till förståelse 

och avkoppling, motion och aktiv fritid. Ån och 

sjön, parken, skogen, åker och äng ger oss en 

mängd olika ekosystemtjänster. Enköpings stad 

har en sammanhängande grönstruktur som binder 

samman bostadsområden, parker och tätortsnä-

ra naturområden. Denna struktur ska värnas och 

utvecklas. I nya stadsdelar ska en god tillgänglighet 

till grönområden säkerställas och områden knytas 

samman med stadens befintliga grönstruktur.  

Det ska vara lätt att röra sig till fots eller med cykel 

genom stadens grönstråk. Det kräver trafiksäkra 

och trygga miljöer utan allt för stora avbrott. För 

att skapa trafiksäkra och trygga miljöer krävs 

en grönstruktur av kvalitet som utvecklas och 

underhålls. Annars kan upplevelsen istället bli att 

stråket känns otryggt och därmed undviks. 

För människor i en stad räcker det inte att naturen 

är allemansrättsligt tillgänglig. Med många 

människor och många besökare behövs områden 

som är tillgängliga, har leder och spår, målpunkter 

såsom grillplatser och platser för möten och 

picknick. För att hjälpa människor att hitta till 

Övergripande målet

En levande stad

En grön stad
Staden har sitt ursprung i i ett äldre natur- och kulturlandskap. 
Under framväxten av staden har olika tiders ideal påverkat 
såväl gestaltningen av stadsmiljön som förhållandet till hur det 
ursprungliga landskapet ska integreras i staden. I stadskärnan 
finns det moderna gröna avtrycket i form av parkernas stad. 
Senare tiders stadsbyggnadsideal sparat naturmark för odling, 
avkoppling, naturupplevelser, rekreation, ekosystemtjänster och 
naturnyttor. I stadens utkant finns större friluftsområden med många 
olika funktioner. Genom gång- och cykelstråk kopplas stadens 
naturområden samman.
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stadens nära natur behövs även vägvisare och 

information, en hjälp på traven till att hitta ut. 

Som markägare har kommunen även en viktig roll 

i sin skötsel av natur med höga naturvärden, så 

att värdefulla  naturtyper och biologisk mångfald 

värnas och utvecklas.

Tillgänglighet till natur- och grönområden 

är viktigt ur flera aspekter. Det ska finnas 

grönområden inom rimligt avstånd från olika 

bostadsområden och särskilt viktiga naturområden 

och grönstråk ska vara lättillgängliga för breda 

målgrupper av besökare. Grönområden ska skötas 

och tillgängliggöras så att besökare känner sig 

välkomna. Det är viktigt med väl underhållna 

stigar och anläggningar, tydliga entréer, fritt 

från nedskräpning, tillgänglighetsanpassade 

och väl underhållna grillplatser och andra 

målpunkter. Dessutom ska viktiga naturområden 

erbjuda artrika naturtyper där skötseln syftar till 

att erbjuda rika natur- och friluftsupplevelser. 

Gång- och cykelvägar i grönstråk behöver förses 

med bra belysning för att öka tryggheten och 

tillgängligheten även under kvällar och den mörka 

årstiden. Längs promenadstråken är sittbänkar 

för vila viktiga. Lämpliga platser inom natur- och 

grönområden kan utvecklas för aktiviteter och som 

mötesplatser.

Parker och grönområden ger oss  många 

nyttigheter och  ekosystemtjänster. Inslag av träd, 

parker, grönska och natur i tätbebyggda stadsdelar 

ger skugga och svalka under varma sommardagar, 

dämpar buller och fångar upp damm från 

exempelvis trafik.. Dessutom har grönområden 

och -stråk en betydande klimatreglerande effekt, 

både för behov av uppvärmning och kylning. I 

tätbebyggda delar av staden kan grön arkitektur, 

såsom exempelvis gröna tak, takodlingar och gröna 

fasader avlasta dagvattensystemen och bidra till 

mjuka upplevelsevärden.

Viktiga grönområden och stråk
Det är viktigt att grönområden bevaras och utveck-

las när många människor ska samsas om samma 

begränsade park- och naturområden. Nedan be-

skrivs särskilt viktiga grönområden som även visas 

i kartan. Viktiga grönområden behövs både som 

nära vardagsnatur, som man har en chans att nå 

i den stressade vardagen och den lite längre bort 

liggande naturen som man kanske hinner med un-

der något träningspass eller under helgutflykten.

I kartan redovisas ”prioriterade grönområden”, 

dessa innehåller olika typer av natur. En del av de 

prioriterade grönområdena är kommunägd mark, 

denna kan bestå av stadsdelsskogar, grannskapets 

natur eller bostadsnära natur. I kartan pekas 

även mark i privat ägo ut, som allemansrättsligt 

tillgänglig natur i stadens utkant, områden som 

kan vara viktiga både för staden som helhet och för 

befintliga och framtida stadsdelar.

Närströvområden

Närströvområden är större grönområden som 

lockar invånare från stora delar av staden. Dessa 

områden är så pass stora att de kan ge besökaren 

upplevelsen att vara helt omgiven av avkopplande 

skogsmiljö utan nämnvärda inslag av exploatering-

ar. De är ofta viktiga för rekreation och folkhälsa 

men kan även ha höga naturvärden med ekolo-

giskt värdefulla naturtyper och rik biologisk mång-

fald. Närströvområden bör ligga inom 2,5 km från 

bostadsområden. I det här planförslaget föreslår 

vi bildande av kommunalt naturreservat på den 

kommunägda marken vid de två närströvområde-

na Brännskogen-Storskogen och Fagerskogen. 

Stadsdelsparker och stadsdelsskogar

I en tätare stad är det av stor vikt att större park- 

och skogsområden finns tillgängliga inom gång- 

och cykelavstånd. Stadsdelsparker och stadsdels-

skogar inom cirka 500 m från bostäder och kan 

vara viktiga för boende i hela stadsdelar och i vissa 

fall ha besökare från stora delar av staden. Exem-

pel på park och naturområden i denna kategori 
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är Gröngarnåsen-Dyarna, Kyrkåsen, Skolparken, 

Vattenparken och Åpromenaden. Kommunalt 

naturreservat föreslås för området Gröngarnsåsen 

och Dyarna, ett område som utvecklats för besöka-

re under många år.

Grannskapets park och natur

Grannskapets park och natur utgörs av mindre 

mindre grönområden som har grannskapet som 

upptagningsområde. Dessa grönområden ska 

erbjuda möjlighet till lek, naturupplevelser eller 

promenader i vardagen. Den här kategorin av 

grönområden bör ligga inom 300 meter från bostä-

der. Forskning visar att 300 meter eller 5 minuters 

promenad utan större barriärer är en maxgräns när 

människor ska använda grönområdet i vardagen. 

Exempel på grannskapets park- och naturområden 

är Klosterparken, Rombergaparken, Västerledspar-

ken och en hel del av den grönstruktur och grön-

stråk som finns i stadsdelarna Gånsta, Bergvreten 

och på Munksundet. 

Bostadsnära park och natur 

Om ett grönområde ligger riktigt nära bostaden 

så ökar chansen till frekventa besök, kanske flera 

gånger i veckan. Särskilt barn, äldre och personer 

med funktionsvariation är helt beroende av en god 

nåbarhet för att komma ut i parkerna. Bostadsnära 

park och och natur är de mindre grönområdena i 

direkt anslutning till (max 50 meter) till bostadsbe-

byggelse. Exempel på bostadsnära natur är bo-

stadsgårdar som ofta används till lek.

Skolornas närnatur

Särskilt viktigt är det att ge barn och unga goda 

förutsättningar för ett aktivt liv då det både för-

bättrar hälsan, motverkar negativa konsekvenser 

av stillasittande samt stimulerar fantasi, ger lärarna 

möjlighet till utomhuspedagogik och eleverna 

möjlighet till upplevelser av och förståelse för djur 

och natur. Tidiga naturupplevelser skapar en rela-

tion med naturen som vi bär med oss livet ut. 

Foto: M
alena Sattar
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För förskolan och skolan är skolornas närnatur 

en viktig pedagogisk resurs. Inte sällan finns 

kulturlämningar i den tätortsnära naturen eller 

spår av tidigare markanvändning. Natur- och 

kulturlandskapet erbjuder en pedagogisk resurs 

som användas i det utomhuspedagogiska 

arbetet. Som stöd för mer användande av 

utomhuspedagogik utanför klassrummet 

finns Enabygdens naturskoleverksamhet som 

ger fortbildning till lärare och inspirerande 

utepedagogiska långpass för lärare och elever i 

grundskolornas närnatur.

Värdefulla landskapsrum

Inom landskapsrummen ges utblick, vyer och 

upplevelser av ett öppet landskap. De värdefulla 

landskapsrummen är ofta stora öppna jordbruks-

landskap. Dessa ramas in av omgivande skogsback-

ar, bryn, gårdsmiljöer och byar. Inom landskaps-

rummen bör vägar, bebyggelse och anläggningar 

utformas och placeras med hänsyn tagen till det 

rum de planeras inom. 

Mindre landskapsrum i stadens närhet är 

Korsängsfältet, Dyarna, det småskaliga 

jordbrukslandskapet kring Gånstagården och 

runt Brännskogen. Längs Vallbyvägen och 

Boglösavägen in mot staden finns värdefulla 

öppna jordbruksmarker. Nynäsgärdet längs 

Bredsandsvägen och omgivningen kring 

motorvägen vid Åkerby och Myranområdet. 

Exempel på värdefulla landskapsrum utanför 

staden är Hemsta-Rickeby, Vappa och Ullunda samt 

Haga slott med kringliggande jordbrukslandskap.

När staden blir tätare riskerar de småskaliga 

landskapsrummen i staden att försvinna. Vid 

förtätning är det viktigt att bevara siktlinjer med 

utblick mot det öppna landskapet. De öppna 

landskapen som ligger i stadens utkanter blir då 

särskilt viktiga. 

Grönstråk

Grönstråk är viktiga för tillgänglighten till, mellan 

och inom grönområdena. Inom grönstråken ska 

det vara möjligt att röra sig utmed längre sträckor 

i gröna miljöer utan att dessa bryts av stora vägar 

eller andra barriärer. Målet är att kunna röra sig 

mellan större grönområden inom grönstråk. Gång- 

och cykelvägar i sådana stråk kan ge säkra cykelvä-

gar till skolor och en attraktiv miljö att arbetspend-

la eller motionera i.

En del grönstråk är även viktiga för spridningen av 

djur och växtarter. Infrastruktur och exploateringar 

leder ibland till att olika arters naturliga spridning 

i landskapet försvåras. Kommunal planering och 

markanvändning påverkar de ekologisk och 

geografiska sambanden i landskapet. Det pågår 

ett regionalt och nationellt arbete för att lyfta 

betydelse av den gröna infrastrukturen. Senast 

hösten 2018 ska länsstyrelsen ha tagit fram en 

regional handlingsplan för grön infrastruktur.

Enköpingsån är stadens lilla men viktiga 

vattendrag. Vi behöver utveckla förutsättningarna 

för en biologiskt rik å, genom att byta ut 

vandringshindret vid Drömparken mot en porlande  

sträcka där alla naturligt förekommande fiskarter 

kan ta sig vidare till sina potentiella lekplatser 

uppströms staden.

Enköpingsåsen är också ett viktigt ekologiskt och 

socialt grönstråk med Gröngarnsåsen, Kyrkåsen 

och åsstråket norrut som viktiga rekreationsmarker. 

Åsens torra, sandiga miljöer och gamla grova 

tallar är också en ekologisk korridor, ett ekologiskt 

grönstråk med speciella åsanknutna arter. Det 

pågår ett arbete med att utveckla Kyrkåsens olika 

värden, såsom skötsel för att gynna åsens stora 

förekomst av backsippor och utvecklande av 

målpunkter.

Brister i grönområden och stråk

Prioriterade grönstråk att utveckla är Ullunda-Väs-

terleden-Fagerskogen. Detta stråk skulle även 

kunna utvecklas till en motionsled genom att 

Fagerskogen och Ullunda kopplas ihop. 
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En enkel avståndsanalys visar att de 

bostadsområden som har lite längre avstånd 

till grönområden är omvandlingsområdena vid 

Kryddgården och området kring Dr Westerlunds 

gata. Vid planläggning av dessa områden 

behöver man studera förutsättningarna för att 

utveckla mötesplatser och förstärka kopplingen 

till närliggande befintliga grönstråk. Vid framtida 

exploatering behöver grönområden i Åkersberg, 

Nynäs/Bredsandsstråket, Annelund, Västerleden 

och skogen vid Husberg bevaras.

Lätt till aktiviteter, lek och 
vardagsmotion
Enköping stad ska vara en stad där alla medborg-

are har förutsättningar att tillämpa en hälsosam 

livsstil genom hela livet. Det ska finnas aktiviteter 

och miljöer som inspirerar alla att må bra, oavsett 

förutsättningar, och spritt över hela staden. För 

barn, äldre och personer med funktionsvariation är 

det särskilt viktigt med tillgängliga grönområden i 

närheten av bostaden. 

En hög tillgänglighet till grönområden och gång- 

och cykelstråk är en av de avgörande faktorerna 

för fysisk aktivitet och ökad folkhälsa. Även 

idrottsplatsers och motionsspårs lokalisering 

och tillgänglighet behöver vävas samman med 

den gröna strukturen då aktivitet många gånger 

föder ny aktivitet. Genom att placera aktiviteter i 

grönstråk som leder ut i större grönområden kan 

fler lockas att hitta dit. Exempel på aktiviteter i 

grönstråk kan vara aktivitetsytor och utegym. Det 

är viktigt att staden erbjuder många arenor för 

spontana aktiviteter och platser där många kan 

vistas samtidigt. 

Stadsodling har en social betydelse som 

mötsplats och rekreativ oas. Odlingen har även en 

kulturhistorisk aspekt då det är något man ägnat 

sig åt i Enköping under en lång tid. Stadsodling 

kan finnas i offentliga parker likväl som på privat 

kvartersmark. I en tätare stad kan det finnas behov 

av att rymma fler funktioner på samma yta. 

En variation av idrotter och möjligheter till 

vardagsmotion kan locka fler målgrupper vilket 

bidrar till tryggare och mer levande stadsmiljöer. I 

flera fall är friluftsarenan även en idrottsarena där 

själva sporten bedrivs i naturen men kan då vara 

beroende av stödjande faciliteter.

En annan viktig del för tillgängligheten till 

grönområden är information och orienterbarhet, 

där exempelvis tydliga och besöksvänliga entréer, 

informativa kartor, foldrar, hemsideinformation, 

appar eller guidningar kan öka kännedomen om 

stadens natur, parker, grönstruktur och de olika 

friluftslivsarenorna.

Tillgängligheten till aktivitetsytor över hela staden 

behöver säkertällas, särskilt i stadsdelar som idag 

saknar eller har få sådana ytor. I ett första skede 

behöver aktivitetsytor tillkomma på Västerleden, i 

Romberga och utåt Bredsand.

Utveckla Enavallen till en plats för 
motion och rörelse
I den fördjupade översiktsplanen från 2009 pekas 

Enavallen ut som ett ”utredningsområde” som kan 

vara intressant för bostadsbebyggelse i framtiden. 

I den här planen föreslås att Enavallen fortsatt ska 

användas för rekreation, lek och idrott. Anledning-

en till detta ställningstagande är att området har 

en viktig funktion för folkhälsan, för möten mellan 

människor samt att området ligger mycket cen-

tralt i staden. Andra pågående och föreslagna nya 

bostadsetableringar i närområdet kommer öka 

trycket på den befintliga anläggningen och om-

kringliggande grönområden vilket även det talar 

för en bibehållen markanvändning. 

För att Envallen ska upplevas mer tillgängligt  

och inbjudande föreslås en utveckling för att 

komplettera innehållet så att området inbjuder 

till rörelse, lek och vardagsmotion. Området bör 

exempelvis öppnas upp mot omkringliggande 

åpromenad så att det ses som en aktivitetsyta i ett 

större stråk.
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Korsängsfältet en central plats för 
idrott och aktiviteter
Ett prioriterat arbete är att bygga vidare på Enkö-

ping som Hälsostad. Det arbetet tar bland annat 

avstamp i de idrotts- och kulturpolitiska program-

men som finns framtagna för kommunen. En tyd-

ligt politisk inriktning är att utveckla Enköping som 

läger- och övernattningsstad och utifrån det satsar 

kommunen extra på Korsängsfältet. Området får i 

och med detta fler användningsområden och funk-

tioner utöver den nya simhallen och ishallen som 

tar form i området just nu. 

Korsängsfältet har redan idag stora rekreativa 

värden tack vare både den pågående idrotts- och 

föreningsverksamheten men även tack vare den 

naturmiljö som finns i området. Korsängsfältets 

läge i staden når ett stort upptagningsområde 

invånare för idrott och rekreation. 

Dagvattenanläggningen Vattenparken bidrar även 

med rekreativa värden för de många invånare 

som promenerar och motionerar i området, 

samtidigt som anläggningen tar bort en del 

av dagvattenföroreningarna i Korsängsdiket.  

Genom att använda sig av omkringliggande 

parkområde och Husbergsskogen kan området få 

flera funktioner.  Vid utveckling av Korsängsfältet 

behöver Vattenparken och Husbergsskogen som 

viktigt grönområde värnas och säkerställas. 

Samspel mellan natur- och 
kulturmiljö
Det är viktigt att se stadsmiljön som en helhets-

upplevelse av de natur- och kulturmiljöer som 

finns. De två är inte separata företeelser utan sam-

manvävda förutsättningar. Många gånger är ett att-

raktivt naturområde ett område som uppskattats 

och använts under lång tid där även de kulturhis-

toriska värdena är höga. Biologiskt kulturarv kallas 

den natur som berättar om kultur, det vill säga 

naturområden som har utvecklats eller gynnats av 

människans nyttjande av landskapet. Genom att se 

natur- och kulturmiljön som en helhet finns möjlig-

het att samförvalta vilket bidrar till att både kultur- 

och naturvärden kan utvecklas. 

Vid exploateringen av nya områden kan 

kulturlämningar, fornlämningar eller 

brukningshistorikens kvarlämnade åkerholmar 

bli till noder i nya sammanhängande grönstråk. 

Särskilt fornlämningar kan med fördel 

uppmärksammas och kommuniceras.

När vi utvecklar stadens offentliga rum ska det 

vara utifrån en medvetenhet om att Enköping 

är en av Sveriges äldsta städer med spår tillbaka 

till vikingatiden och en parkernas stad. Vi kan ta 

styrka ur båda dessa förutsättningar för att skapa 

dynamiska och spännande miljöer med anknytning 

till historien och möjliggöra en förståelse för det 

större sammanhanget vi är en del av idag. 

Enköpings kommun är den kommun i landet, 

näst efter Gotland som har störst areal åkermark. 

Särskilt i sydvästra delen av FÖP-området är 

åkerlandskapet särskilt framträdande, med 

den stora vida jordbruksslätten Vappagärdet. 

De olika landskapsrummen som omger staden 

berättar bland annat om den geologiska 

landhöjningshistoriken, med den tidigare 

havsbottnens lerjordar och om tidigare seklers 

mödosamma uppodlingen av lerjordarna.

I utkanten av staden finns åkermarkens 

landskapsrum, de öppna jordbruksmarkerna, 

viktiga för såväl den livsviktiga 

livsmedelsproduktionen som för Enköpings 

identitet som stad. Stadens ursprung i mötet 

mellan sjövägen Mälaren och färdvägen på åsen 

och stadens fortsatta utveckling genom seklen, 

bland annat som omlastningshamn för produkter 

från omlandets jordbruksarealer fortsätter att 

prägla staden in i framtiden. åkerjorden och 

landskapsrummen kommer att fortsätta omge 

staden. 

Inom den växande staden finns spår av 

odlingshistoriken, kultur- och fornlämningar. 

Genom att bevara och lyfta fram delar av 
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landskapets historia kan grönstråken exempelvis 

inkludera fornlämningar. Ett samspel mellan 

natur och kultur kan även handla om att använda 

kulturyttringar, i form av exempelvis konst, i 

offentliga miljöer, parker och naturområden för att 

höja upplevelsen och locka ut fler.  

Skydda natur för att utveckla 
frilufts- och naturvärden
Enköpings stad har många attraktiva och skydds-

värda naturområden. Dessa områden har även 

viktiga livsmiljöer för biologisk mångfald. Flera 

tätortsnära naturområden har så stor betydelse för 

den långsiktiga utvecklingen av staden att dessa 

områden bör skötas så att deras upplevelsevärden 

tillgängliggörs och deras naturvärden utvecklas. 

Dessa naturområden är bärande delar i Enköpings 

friluftslivsarena. Kommunen ska därför bilda kom-

munala naturreservat av våra viktigaste tätortsnära 

naturområden i följande ordning:

• Gröngarnsåsen-Dyarna 

• Brännskogen-Storskogen 

• Fagerskogen 

Skyddad natur och 
riksintresseområden
Inom planområdet finns naturreservaten Fa-

geruddsåsen och Haga ekbackar. Reservatsbestäm-

melserna syftar till att bevara värdefull och artrik 

natur på en del av Enköpingsåsen respektive rika 

ek- och ädellövskogsmiljöer nära Mälaren. Båda re-

servaten är statligt beslutade. Enköpings kommun 

och Upplandsstiftelsen förvaltar Fageruddsåsens 

naturreservat medan naturreservatet Haga ekback-

ar förvaltas av länsstyrelsen. Både Fageruddsåsen 

och Haga ekbackar är Natura 2000-områden. 

Nordväst om Ullundaområdet finns 

ett av Skogsstyrelsen beslutat skogligt 

biotopskyddsområde.

Foto: M
ostp

hotos
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Inom planområdet finns två riksintresseområden 

för kulturmiljövården, Boglösa och Enköpings-Näs.

Fortsatt hög kvalitet i gestaltning 
och skötsel
Enköping är en parkstad med miljöer att vara stolt 

över och visa upp. Vi ska förvalta tidigare visioner 

och skapa nya inför framtiden där vi gör nya av-

tryck från vår tid. För att begreppet parkernas stad 

ska få genomsyra hela staden är det viktigt att ytor 

avsätts för parkområde vid planläggning av nya 

områden. Parkerna kan ha olika funktioner beroen-

de av vad de tjänar för syfte. I centrum har parkerna 

till mångt och mycket en funktion som en turistatt-

raktion och ett upplevlsevärde. Parkerna i stadsde-

larna bör snarare ha funktionen av en mötesplats i 

form av exempelvis en picknickpark. 

Stadens natur- och grönområden håller hög kvalité 

och vi ska aktivt förvalta och skapa nya sevärdheter  

och upplevelsevärden för att utveckla parkstaden 

Enköping.

Kommunen har goda förutsättningar för att skapa 

en organisation som ligger i framkant när det gäller 

skötsel av grönytor för att optimera förutsättningar 

för rekreation, jämställdhet, klimatanpassning, 

friluftsliv och biologisk mångfald. Kommunen, 

tillsammans med föreningar, arbetsmarknad 

och utbildningsinstitutioner, kan utveckla 

framåtskridande experimentell verksamhet inom 

naturskötsel och samverkar för att ta vara på 

den tätortsnära naturens ekosystemtjänster, i 

vattenområden, parker och natur. Det är viktigt att 

begreppet parkernas stad säkerställs och i takt med 

att staden utvecklas. 

Vatten i staden
Enköpingsån är stadens länk till Mälaren och 

fungerar fortfarande som farled för småbåtstrafik, 

främst fritidsbåtar. I stadens centrala delar kan 

de rekreativa och ekologiska värdena utvecklats 

ytterligare längs med ån. Detta kan öka områdenas 

attraktivitet så att stråken förblir välbesökta och 

uppskattade hos såväl invånare som besökare.  

Enköpingsån har mycket olika karaktärer i sitt 

lopp genom staden. Från Mälaren upp till hamnen 

är ån en bred, muddrad farled. Genom staden 

är ån grävd, fortfarande relativt bred men bitvis 

med konstgjorda spontade stränder. Uppströms 

staden har ån sitt ursprungliga utseende som 

en förhållandevis liten å. Ån bidrar med många 

värden, eller ekosystemtjänster, den utgör 

ryggraden i det rekreativa stråket åpromenaden, 

erbjuder naturupplevelser, utgör akvatisk 

miljö för ett flertal fiskarter och är recipient för 

stadens dagvattennät. Åns vatten präglas av 

markanvändningen i hela avrinningsområdet, 

med stora flödesskillnader mellan växtsäsongen 

och nederbördsrika höstar. Efter nederbörd är 

åns vatten ofta brunfärgat och näringsrikt. Ett 

omfattande arbete i hela avrinningsområdet 

behövs för att ån ska uppnå god ekologisk status. 

Planområdet omfattar även de inre delarna av 

Mälarviken Svinnegarnsviken.

Ån är en viktig biotop för växt- och djurliv. Ett 

dämme har under några decennier hindrat fiskarter 

från att ta sig upp i ån, uppströms staden. 

Kunskapen om åns ekologi har ökat. Dämmet 

skall åtgärdas för att möjliggöra för olika fiskarter 

att återigen vandra upp till sina potentiella 

lekområden uppströms staden. Ytterligare 

fiskvårdande insatser kan genomföras för att 

utveckla potentiella lekplatser för exemelvis 

Upplands landskapsfisk asp. Fritidsfisket i ån 

skulle möjligen kunna utvecklas, även om det 

huvudsakligen bedrivs ute i Mälaren.

Bredsand är fortsatt ett av Mälarens populäraste 

områden för rekreation i form av badplats på 

sommaren och skridsko- och fiskeplats på vintern. 

Dessa värden ska värnas och utveckla för alla 

stadens invånare. 
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Vattnets status
De olika vattendragen inom planområdet (Enkö-

pingsån, Ekaån och Fiskviks kanal) har alla måttlig 

ekologisk status, liksom även Svinnegarnsviken. 

Alla vattenförekomsterna har en övergödningspro-

blematik som behöver åtgärdas för att nå miljök-

valitetsnormen God ekologisk status. Kommunen 

står inför ett omfattande arbete med att förbättra 

statusen på vattenförekomsterna.

Det övergripande målet med kommunens 

arbete med vattenförvaltningen är att nå 

miljökvalitetsnormen god ekologisk status, 

åtgärder som preciseras i Vattenmyndighetens 

åtgärdsprogram är en del av verktygen som 

behöver användas. En vattenplan som skall 

identifiera nödvändig åtgärder skall tas fram.

Ytvatten
har klassats till måttlig ekologisk status. Vattenkva-

litet varierar, ofta med nederbörden. Sommartid 

har ån ofta ett klart vatten, då flödet är lågt. Under 

regniga perioder, särskilt under höst-vår färgas 

vattnet brunt och siktdjupet minskar till ingenting. 

Sedimenttransporten av lerpartiklar som svarar 

för det bruna vattnet för också med sig av närings-

ämnen och ån är alltså påverkad av övergödning. 

Ån är påverkad av övergödning. Åtgärder som kan 

minska näringsbelastningen på ån är exempelvis 

strukturkalkning, funktionella kantzoner, fosfor-

dammar, våtmarker, förbättrade enskilda avlopp 

och dagvattenåtgärder. Samverkan behövs mellan 

kommunen, markägare och lantbrukare i hela åns 

avrinningsområde. 

Övriga vattendrag är Fiskviks kanal och 

Ekaån, de har samma statusklassning som 

Enköpingsån. De här vattendragen är avsevärt 

mindre än Enköpingsån men orsaken till 

övergödningsproblematiken är densamma.

Grundvatten
Genom Enköpings stad och planområdet sträcker 

sig Enköpingsåsen. Från åsen hämtar vi vårt dricks-

vatten. Vi behöver värna grundvattenkvaliten när vi 

fortsätter utveckla Enköping. Förändringar får inte 

medföra negativ påverkan på dricksvattentäkten.

Den kvantitativa statusen, alltså hur mycket 

vatten som finns att tillgå är klassad som god. 

Vattenkapaciteten överstiger vattenförbrukningen. 

Den kemiska statusen är otillräcklig då det 

finns spår av organiska lösningsmedel från en 

identifierad numera nedlagd verksamhet. Värdena 

överskrider inte gränsvärdet för dricksvatten. En 

sanering av området måste göras, dels för att 

marken ska gå att använda i framtiden och dels för 

att skydda grundvattnet. Kommunen har påtagit 

sig huvudmannaskap för det fortsatta arbetet 

och lämnade, i december 2017, in en ansökan om 

statligt bidrag för saneringsfasen. Beslut väntas 

från Naturvårdsverket under våren 2018. 

Kommunen har också ansökt om att få expropriera 

fastigheten där föroreningen uppkommit. 

Övertagande av fastigheten är en förutsättning för 

att bidrag ska kunna beviljas.

Sedan 2008 pågår en skyddspumpning, så kallad 

hydraulisk styrning, på fastigheten. Syftet är främst 

att motverka fortsatt spridning av föroreningen, 

genom den sänkning av grundvattennivån 

som uppkommer genom pumpningen. Det 

grundvatten som pumpas upp renas genom 

kolfilter och avskilt tetrakloretylen destrueras. 

Under perioden 2008-2017 har cirka 140 kg av 

föroreningen kunnat omhändertas. Pumpningen 

kommer att pågå fram till dess en slutlig sanering 

påbörjas.
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Planeringsprinciper

Grönstrukturen

• Den sammanhängande grönstrukturen 

och stråken ska värnas när staden växer. 

Förtätningar som riskerar att bryta den 

sammanhängande strukturen eller 

skada befintliga grönområden ska 

undvikas. Om ett grönområde ändå 

påverkas negativt bör detta kompenseras 

i eller i anslutning till området. 

• Det är viktigt att i den fysiska planeringen 

bevara och tillskapa olika typer av 

grönska i staden och därmed skapa en 

diversitet i grönstruktur, till exempel 

kan den lilla bevarade skogen i staden 

ofta ha lika högt värde som en park. 

• Vid nyetablering av grönstrukturer 

bör fornlämningar vara en aspekt 

att ta med tidigt i planeringen.

• Stadens gång- och cykelstråk ska 

vara väl sammankopplade och i 

så stor utsträckning som möjligt 

ligga inom stadens grönstråk. 

• För att öka säkerheten ska 

människan sättas i fokus vid 

planering av trafiksystem, gång- och 

cykeltrafikanter ska prioriteras. 

Ekosystemtjänster

• Ur klimatreglerande perspektiv 

bör större gröna områden hållas 

intakta och områden med träd 

prioriteras framför gräsytor.

• Mångfunktionella ytor ska bevaras 

och utvecklas speciellt när dessa 

bidrar med fler ekosystemtjänster. 

Grönytor med fler funktioner än en 

bör generellt värderas högre. 

Jämlikhetsperspektivet

• Kommunens utvecklingsplan för 

lekplatser (2014) ska vara vägledande 

vilket innebär att alla barn som längst 

ska ha 300 meter till en närlekplats, 600 

meter till en områdeslekplats och 900 

meter till en temalekplats. Viktigt att 

beakta är dock att barnens tillgänglighet 

till lekplatserna kan skärmas av av 

stora vägar eller andra barriärer som 

försvårar barnens rörelse i staden.  

• Barns möjlighet till lek i natur ska 

gynnas och särskilt beaktas vid bostads-, 

förskole- och skollokaliseringar. På 

samma sätt ska skolornas närnatur 

beaktas i den fysiska planeringen. 

• I stadsdelar bör lättillgängliga ytor finnas 

för rörelse och fysisk aktivitet genom 

exempelvis grönytor och anläggningar 

för spontan aktivitet, idrott och motion. 

Invånare i Enköpings stad ska ha max 

400 meter till en skolgård, spontanidrott, 

idrottsplats eller annan grönyta. 

• Infrastrukturen till och från 

spontanidrottsplats, idrottsplats och 

lekplats ska utgå ifrån att barnen själva kan 

ta sig till platsen genom att gå eller cykla.
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Bevarande

•  Särskilt viktiga tätortsnära naturområden 

(Gröngarnsåsen-Dyarna, Brännskogen- 

Storskogen och Fagerskogen) ska 

bevaras, utvecklas och skyddas i form 

av kommunala naturreservat.

•  Skötsel och förvaltningen av 

kommunens egna natur- och 

friluftsområden ska utvecklas. I de 

fall dessa innefattar kulturmiljöer ska 

även dessa skötas och utvecklas.

• Nya aktuella skötselplaner behöver tas 

fram för våra viktigaste naturområden, 

dessa ska beakta naturvärden 

och friluftslivsvärden och syfta 

till att utveckla dessa värden.

•  Viktiga fornlämningar i stadens 

grönstruktur bör lyftas fram genom 

skötsel och information.  

Kvalitet

• Parker ska gestaltas för både rofylld 

och aktiv rekreation samt fortsätta 

ha hög kvalitet i gestaltning, 

material, växtlighet och skötsel. 

• Gestaltningen av nya platser ska vara 

genomtänkt så att skötseln blir effektiv. 

• Begreppet ”parkernas stad” ska 

säkerställas när nya områden byggs ut.

• Prioriterade naturområden 

ska ha hög kvalitet vad gäller 

friluftslivs- och naturvärden, skötsel, 

information och tillgänglighet.

Vatten

• Inne i staden ska grönområdena längs 

ån utvecklas ytterligare till exempel 

med en dubbelsidig å-promenad. 

• I den fysiska planeringen ska 

dagvattenhantering säkerställas så att 

vatten renas men även att dagvatten kan 

bli en del av upplevelsen av grönstrukturen.

• Dämmet i ån skall ersättas med 

annan konstruktion som inte hindrar 

fiskarternas lekvandringsmöjligheter.

• Kommunens åtgärdsarbete inom 

vattenförvaltningen skall sträva efter 

att nå miljökvalitetsnormerna för 

de olika ytvattenförekomsterna.

• Vid exploatering ska den 

grundvattenförande Enköpingsåsen 

alltid beaktas och säkerställas.

Åtgärder

• En grönstrukturplan ska tas fram för 

att kommunen ska kunna arbeta med 

stadens grönska på ett långsiktigt sätt. 

• Fler aktivitetsytor behöver skapas 

i stadsdelarna. Västerleden och 

Romberga anses extra prioriterade.

• Flera utegym ska byggas, fördelat 

över stadens olika områden. 

• Kartunderlag med skolornas 

utepedagogiska miljöer skall 

tillgängliggöras och vid behov uppdateras.

• Kommunen ska skapa en långsiktigt 

arbetande vattengrupp som bland annat 

kan utreda förutsättningarna för inrättande 

av ett vattenråd för Enköpingsån.

• En övergripande vattenplan bör 

tas fram för att säkerställa att 

kommunen kan leverera efter kraven i 

vattendirektivets nya åtgärdsprogram.
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Fokus 6: Robusta försörjnings- 
system i en säker stad

Övergripande målet

En hållbar stad

Vatten- och avloppssystem
Enköping ska genomsyras av en modern och 

effektiv infrastruktur. Kraftiga regn ökar risken 

för bräddningar på avloppsledningsnätet och 

därmed risken för utsläpp av orenat avloppsvatten 

till Enköpingsån. Inga giftiga föroreningar ska 

spridas via avloppet och slammet ska vara 

en ren restprodukt som kan användas till 

biogasproduktion och till gödning. För att det 

ska bli möjligt behöver kommunen arbeta med 

uppströmsarbete, det vill säga att minska källorna 

till föroreningar in till reningsverket. För att hålla 

ledningsnätet i gott skick krävs ständigt underhåll 

och förnyelse. 

Utbyggnaden av kommunalt vatten och 

avlopp (VA) måste gå hand i hand med 

samhällsplaneringen och utbyggnaden av 

staden. I kommunens vatten- och avloppsplan 

(VA-plan) pekas områden där kommunalt 

verksamhetsområde ska inrättas ut. VA-planen 

har fokus på befintlig bebyggelse. Under 

arbetet med utpekandet av nya bostads- och 

verksamhetsområden i den här planen har 

prioriteringen styrts av bland annat utbyggnad av 

kommunalt VA. I de områden där det finns problem 

att VA-försörja redovisas det.

Det befintliga avloppsreningsverket är gammalt 

och i dåligt skick. Anläggningen är byggd på 

sådant sätt att det är mycket svårt att bygga 

om och renovera det under drift. Därför 

kommer kommunen att bygga ett helt nytt 

avloppsreningsverk. För att hitta rätt plats för 

detta har kommunen genomfört en omfattande 

lokaliseringsutredning. Huvudalternativet har 

En stad i utveckling

Rent vatten, att kunna spola i toaletten, avfallsinsamling, värme och
el till hushållsapparaterna är självklara förutsättningar för en 
fungerande vardag. Kommunen ansvarar för många av dessa 
funktioner och måste säkerställa en robust infrastruktur och hållbara 
försörjningssystem. 
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markerats i markanvändningskartan. Det nya 

avloppsreningsverket kommer att ha större 

kapacitet och rena avloppsvattnet bättre. Detta 

kommer att innebära en minskad belastning på 

Enköpingsån och Svinnegarnsviken och därmed en 

bättre vattenkvalitet. 

Kommunens huvudalternativ, Löten, ligger inom 

riksintresse kulturmiljö och under planprocessen 

skall därför bland annat verkets utformning 

och placering i terrängen utredas för att 

minimera påverkan på landskapsbilden. Ett nytt 

avloppsreningsverk beräknas kunna tas i drift 2023.

För att kunna bygga avloppsreningsverket krävs 

dels tillstånd för verksamheten enligt miljöbalken 

och dels att en ny detaljplan tas fram och antas. 

Tillståndsprocess och detaljplaneprocess har 

påbörjats och kommer att löpa delvis parallellt. I 

samband med miljöprövningsprocessen redovisas 

också alternativa placeringar och där kommer 

kommunen att använda det näst bästa alternativet 

som den tidigare lokaliseringsprocessen 

resulterade i, Sneden. 

Framtidens smarta stad ger tekniska lösningar 

som kan föbättra underhållet av det befintliga 

ledningsnätet. Genom att placera ut sensorer som 

mäter flödet längs nätet kan eventuella läckor 

upptäckas på ett smidigare sätt. Om det mellan två 

sensorer skiljer sig i flödeshastighet och volym kan 

det vara ett tecken på en läcka.

Dricksvattenförsörjning
Dricksvattenförsörjningen står inför ett fortsatt hot 

om påverkan från verksamheter, markföroreningar, 

trafik och klimatförändringar.

För att säkra försörjningen långsiktigt krävs flera 

åtgärder:

•  Vattentillgångar som används idag, och sådana 

som kan behövas i framtiden, måste skyddas

•  Dricksvattensystemen måste utformas så att 

vattenkvaliteten kan regleras både genom 

justering av råvattnets ursprungliga egenskaper, 

och genom avskiljning av föroreningar. 

• Tillgång måste skapas till alternativ 

dricksvattenförsörjning om den ordinarie 

försörjningen slås ut (reservvatten)

Kommunens nuvarande system för dricksvatten 

byggdes huvudsakligen ut under 1950-1970-talen. 

Systemet är robust och enkelt, men saknar i princip 

möjligheter till mer omfattande beredning av 

råvattnet. En utredning kring kommunens framtida 

dricksvattenförsörjning pågår. I utredningen 

analyseras såväl uppförandet av ett nytt vattenverk 

som samarbeten med närliggande kommuner. 

Här är också viktigt att ta hänsyn till den 

befolkningsutveckling som förväntas. Utredningen 

ska vara klar under våren 2018, och ska utgöra 

underlag för kommunens val av vilken eller vilka 

råvattenresurser som ska nyttjas i framtiden.

För att skydda den befintliga vattentäkten finns 

vattenskyddsföreskrifter. Föreskrifterna beskriver 

vilka regler som gäller vid exempelvis pålning 

och schaktning samt hantering av kemikalier och 

avfall. Markarbeten inom vattenskyddsområdet 

måste utföras enligt gällande skyddsföreskrifter 

och får inte medföra negativ påverkan på 

dricksvattentäkten.

Risken för spridning av föroreningar till 

dricksvattentäkten är styrande för exploatering 

i närheten av åsen. Anpassning sker genom 

lokalisering eller skyddsåtgärder. Underlag för 

bedömning av känsliga områden ska tas fram.

År 2004 hittades lösningsmedlet tetrakloretylen 

i grundvattentäkten, sedan ämnet tagits med 

i kontrollprogrammet för det kommunala 

dricksvattnet. Spridningen härleddes till den 

numera nedlagda Enköpingstvätten. En sanering 

av området måste göras, dels för att marken ska 

gå att använda i framtiden och dels för att skydda 

grundvattnet. 
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De senaste årens vintrar med nästan ingen 

nederbörd har lett till att stora delar av Sverige 

har drabbats av låga grundvattennivåer under 

sommarmånaderna. Enköping är inget undantag. 

Även om de kommunala dricksvattentäkterna 

inte påverkats i någon större utsträckning ännu är 

det viktigt att arbeta förebyggande. Bland annat 

genom informationskampanjer om hur man sparar 

vatten.

Dagvatten 

Dagvattenhanteringen är en viktig del i att säkra 

vattenkvaliteten i åsen och i Enköpingsån, Fiskviks 

kanal och Ekaån. Dagvatten inom utpekade 

bostads- och verksamhetsområden får inte 

medföra ökad belastning på dessa recipienter. 

Kunskapen om föroreningarnas halter i dagvatten 

och i recipienterna är bristfällig. Sannolikt behöver 

vi utveckla miljöövervakningen av recipienten 

Enköpingsån. En samordnad recipientkontroll där 

regelbunden provtagning sker på såväl åns vatten, 

ytvattnet och på sedimenten. 

För att möjliggöra att nyexploatering inte medför 

belastning på våra vattendrag är det av stor vikt att 

i ett tidigt skede skapa förutsättningar och plats 

för att ta hand om dagvatten i större skala. För att 

säkerställa att ytor för dagvatten reserveras i nya 

bostads- och verksamhetsområden samt inom 

befintliga områden har en dagvattenutredning 

tagits fram. Dagvattenutredningen redovisar 

teoretiska fördröjningsvolymer för respektive nytt 

bostads- eller verksamhetsområde samt lämplig 

lokalisering schematiskt. I den här planen redovisas 

endast lämplig lokalisering. Dagvattenutredningen 

blir därför ett viktigt underlag i kommande 

detaljplanering.

För vissa områden gör befintlig belastning i 

kombination med tillkommande ökning av 

dagvatten att fördröjning och rening behöver ses i 

ett större sammanhang. Ett par av dessa områden 

är utpekade i markanvändningskartan. Det handlar 

dels om en större dagvattendamm i Myranområdet 

samt en i norra delen av Åkersberg, öster om 

Tallbacksvägen.

Dagvatten från delar av befintliga 

staden renas delvis i vattenparkerna på 

Korsängen och i Paddeborg. Östra stadens 

dagvattenavrinningsområde är dock mycket stort 

och endast en viss del av vattenflödet pumpas 

till Korsängens vattenpark för rening. En hel del 

dagvattenföroreningar når därför Enköpingsån.
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Där det är möjligt ska dagvatten tas om hand så 

nära källan som möjligt. Detta görs genom lokal 

rening, flödesfördröjning och trög avledning 

inom och från kvartersmark och lokal rening och 

fördröjning inom gatumark.

Dagvatten från hårdgjorda ytor vid nybyggnation 

och större ombyggnadsprojekt kan med fördel 

infiltreras och fördröjas och på så sätt renas 

för att även minska föroreningstransporten till 

recipienten. Åtgärder som behövs och/eller kan 

bidra till att nå miljökvalitetsnormer för vatten 

måste undersökas från fall till fall för att bedöma 

vilken åtgärd som ger störst effekt.

Det är dock viktigt att infiltration av dagvatten 

inte riskerar att förorena grundvattentäkten i 

Enköpingsåsen. Möjligheten och lämpligheten för 

infiltration av dagvatten behöver bedömas från fall 

till fall, utifrån hänsyn till grundvattenförekomsten. 

Vattenskyddsområdets föreskrifter reglerar delvis 

dagvatten, föreskrifter är dock från 1997 och 

vattenskyddsområdet kan behöva uppdateras 

utifrån modernare riktlinjer.

I områden med kapacitetsbrist i ledningar ska det 

befintliga dagvattensystemet inte överbelastas. 

Där dagvattensystemet är underdimensionerat för 

framtida beräknade ökade nederbördsmängder 

behöver lednings- och fördröjningskapaciteten 

byggas ut med nya fördröjningsdammar. I de fallen 

ska avrinning efter exploatering inte öka jämfört 

med före exploateringen. 

Förslag på åtgärder som kan minska dagvatten 

från ett befintligt område vid ny planläggning 

är mer grönytor för infiltration och lokalt 

omhändertagande av dagvatten (LOD) där det är 

möjligt. Andra åtgärder är bortkoppling av stuprör, 

fördröjningsdammar och bredare svackdiken 

om utrymme finns samt ändrade gatusektioner 

med infiltrationsstråk och avvattningsstråk som 

utnyttjar bland annat skelettjord.

Ambitionen är att även dagvatten från 

befintliga områden ska fördröjas och renas. Det 

är däremot ofta svårt att skapa plats för nya 

dagvattenlösningar i efterhand. 

Hantering av dagvatten ska även lyftas som en 

tillgång i stadsmiljön och och där så är lämpligt 

och möjligt bidra till upplevelser och biologisk 

mångfald.

Energi- och värmeproduktion
Energiförsörjning är en av de grundläggande bygg-

stenarna i vårt samhälle. I tider av miljöproblem 

och klimatförändringar, orsakade av användningen 

av fossila bränslen, ökar behovet av energibespa-

rande ågärder och förnyelsebara energikällor. Inom 

staden är satsningar på solenergi genom solceller 

på tak ett möjligt alternativ.

För att tillskapa möjligheten att utveckla 

solcellsanvändande i kommunen har ett område 

i nordöstra delen av planområdet identifierats 

som intressant för en solcellspark. Anledningen 

är det relativt avskärmade läget utan direkt 

väginfrastruktur. Möjlighet finns dock att ta sig till 

området med servicebil. 

Kommunen som arbetsplats och dess lokaler ska 

vara fossilfria för uppvärmning och energi till år 

2020. Kommunen som helhet ska vara fossilfria till 

år 2040.

Avfallshantering
Det ska finnas gott om möjligheter för 

Enköpingsborna att återanvända och återvinna. 

Vid nybyggnation bör gemensamma platser för 

sophämtning och underjordsbehållare eftersträvas. 

Med informationskampanjer kan hushållen bli 

uppmuntrade att sorterade sitt avfall och inspireras 

till återanvändning, reparationer, ändrade 

konsumtionsvanor och minskat matsvinn. 
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Ett problem som kvarstår är gamla deponier 

som fortsätter läcka både lakvatten och gas. 

Kommunalförbundet VAFAB, som hanterar 

avfallshantering ansvarar för att hantera detta 

läckage på ett hållbart sätt, till exempel genom att 

använda gasen för energiproduktion.

Luftföroreningar
Luftkvaliteten i Enköping är generellt sett god 

och miljökvalitetsnormerna för luft överskrids 

inte i dagsläget. Något högre värden återfinns 

i rutnätsstaden. I framtidens tätare stad med 

trängre gaturum kan luftkvaliteten lokalt komma 

att försämras. Detta måste hanteras så att inte 

miljökvalitetsnormerna överskrids. Enköpings 

kommun ska därför genomföra beräkningar, 

mätningar och åtgärder kontinuerligt, på särskilt 

utsatta områden, för att undvika att problem 

uppstår.

De viktigaste åtgärderna för att minska utsläpp av 

luftföroreningar och klara miljökvalitetsnormerna 

för luft berör vägtrafiken. Kommunens arbete 

med hållbart resande är ett exempel på en åtgärd. 

Andra åtgärder kan vara att flytta ut trafiken från de 

mest tätbebygda delarna för att istället skapa plats 

för gång- och cykeltrafik samt att plantera träd och 

grönska i stadsmiljön. 

Buller
I Enköping ska ingen invånare uppleva att de störs 

av buller i sin bostad. De största bullerkällorna 

idag är bil-, tåg- och flygtrafiken samt störande 

verksamheter. I en växande stad ökar risken för 

bullerstörningar följd av ökad trafik. 

Idag finns ett fåtal bostadsfastigheter med 

ljudnivåer som överskrider riktvärden för 

vägtrafikbuller. De flesta av dessa är fastigheter i 

centrum, främst på Tullgatan, Dr Westerlunds gata 

och på Fjärdhundragatan mellan korsningarna 

med S:t Iliansgatan och Tullgatan. Längs med 

Fjärhundragatan har fastigheterna tilläggsisolerats 

och man har även bytt till andra typer av fönster. 

Vid ombyggnation i dessa lägen ska möjligheten 

att få till bullerdämpande åtgärder utredas.

I utsatta lägen ska bullerutredningar tas fram 

vid planläggning och bullerdämpande åtgärder 

redovisas. Riktvärden enligt Förordningen om 

trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216) 

ska användas. I samband med kommande planer i 

bullerutsatta lägen ska bullerberäkningar ta höjd 

för prognosår 2040.

För att minska bullernivåerna vid exploatering 

kan en åtgärd vara att placera icke-störande 

verksamheter som bullerskärm mellan större 

vägar och bostadsbebyggelse. Andra åtgärder kan 

vara att flytta ut trafiken från de mest tätbebygda 

delarna för att istället skapa plats för gång- och 

cykeltrafik. 

Radon
Mälardalens urberg har en naturlig hög radonhalt 

men radon kan även förekomma i

byggnadsmaterial, främst blåbetong. Blåbetong 

användes som byggmaterial i hus från

1929 och fram till 1975. Kommunen följer 

Boverkets och Folkhälsomyndigheten gränsvärde 

på 200 Bq/m3 i årsmedelvärde för befintliga och 

nya bostäder.

Förorenade områden
Inom Enköpings kommun finns ett antal områden 

med förorenad mark, de som är kända redovisas 

i Bilaga 1 Planeringsförutsättningar. För ett fåtal 

objekt är utbredningsgrad och riskklassning 

känd. Beroende på typ och grad av förorening 

kan detta komma att påverka hur marken kan 

användas i framtiden. Om en åtgärd medför risk 

för ökad spridning och exponering av föroreningar 

ska samråd och i vissa fall anmälan ske till 

tillsynsmyndigheten. 
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För att förhindra att förorenade områden påverkas 

av exempelvis ett förändrat klimat ska kommunen 

verka för att undersöka och åtgärda förorenade 

områden i särskilt utsatta områden. Särskilt 

angeläget är det att följa upp och vid behov 

åtgärda förorenade områden som kan riskera att 

påverka vattenskyddsområdet.

I de fall det finns risk för föroreningar i de utpekade 

utbyggnadsområden behöver undersökningar 

genomföras. Detta beskrivs i tillhörande 

planeringsprinciper för respektive område. 

Kommunen har interna rutiner för att hantera 

dessa frågor i tidigt skede i planprocessen. 

Verksamheter med omgivningspåverkan

Några industrier i Enköping hanterar så stora 

mängder farliga ämnen att de klassats som så 

kallade Sevesoanläggningar. För att förebygga och 

begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor 

för människor och miljö lyder dessa under det så 

kallade Sevesodirektivet.

Särskilda riskhanteringsavstånd gäller för 

anläggningarna, dessa kan däremot se olika 

ut beroende av exempelvis mängd kemikalier. 

Generellt syftar riskhanteringsavstånden till att:

• Skydda människors hälsa vid en eventuell olycka.

• Säkerställa att verksamheten kan fortsätta bedriva 

sin verksamhet och även ha möjlighet att utveck-

las.

Totalförsvaret
Totalförsvaret är en av kommunens största arbets-

givare. Dess influensområden är av riksintresse 

och anläggningarna har ofta omgivningspåverkan 

i form av buller. Inom och i närheten av influens-

området får inga åtgärder som kan komma att 

påtagligt skada riksintresset genomföras. Inom 

influensområdet ska Försvarsmakten remitteras 

alla plan- och lovärenden så som detaljplaner, för-

handsbesked och bygglov. 

Höga objekt
Hela landets yta är samrådsområde för objekt 

högre än 20 meter utanför, och högre än 45 meter 

inom, sammanhållen bebyggelse. Det innebär att 

alla ärenden avseende höga objekt också måste 

skickas på remiss till Försvarsmakten och Luftfarts-

verket.

Stora delar av planområdet berörs även av 

influensområde från riksintresse Uppsala 

övningsflygplats vilket innebär stoppområde för 

höga objekt över 20 meter. 

Kraftledningar och 
elektromagnetiska fält
Genom kommunen korsar ett antal större och 

mindre kraftledningar som riskerar att påverka 

närboende genom ljud och magnetfält. Enligt 

miljöbalken ska försiktighetsprincipen tillämpas vid 

planering av sådant som kan påverka människors 

hälsa negativt. 

Då det finns en svag med vetenskapligt grundad 

misstanke om förhöjd risk för barnleukemi för 

barn vid långvarig exponering av magnetfält 

använder kommunen sig av årsmedelvärdet 0,4 

mikrotesla på platser där barn kan förväntas vistas 

återkommande och under längre tid, till exempel 

i bostäder, vård- och skollokaler. För att säkerställa 

att Svenska kraftnäts magnetfältspolicy uppfylls 

ska ny bebyggelse där människor vistas varaktigt 

placeras minst 130 meter från en 400 kV-ledning.

Vid byggnation inom 250 meter från ledning ska 

samråd ske med elleverantören. Vissa restriktioner 

kan komma att införas i markanvändningen vid 

områden i närheten av en elanläggning. 

Förutom försiktighetsmått och skyddsavstånd finns 

det även åtgärder för att att minska styrkan på 

magnetfält. Kraftledningar kan till exempel grävas 

ner i marken och transformatorstationer flyttas och 

delvis skärmas av.
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Där det är tekniska lämplighet och ekonomiskt 

rimligt förordar kommunen att större 

kraftledningar markförläggs eller flyttas. Detta för 

att minska riskerna kring ledningarna och för att 

säkra leveransen av elektricitet.

Framtida elförsörjning

För att säkra en framtida elförsörjning till stadens 

verksamhetsområden behöver korsningspunkten 

där ledningarna stamnät och regionnät möts utre-

das i samarbete med Svenska kraftnät.  

Flytt av kraftledning

Under den geografiska fördjupningen om Västerle-

den beskrivs hur flytten av den stora kraftledning 

som gå genom området möjliggör nyexploatering. 

Alternativa lägen för  kraftledningen kan antingen 

vara i anslutning till E18 eller en längre omdrag-

ning orsväst om hela FÖP-området.

Mobilmaster
Nya mobilmaster bör lokaliseras så att den kan 

samutnyttjas av flera operatörer. Den bör i första 

hand placeras inom planlagt industriområde eller i 

anslutning till befintlig industriell anläggning och 

i stöd av befintlig vegetation. De får inte placeras 

inom skyddsavstånd till vägar och järnvägar. Nya 

master bör undvikas inom skyddsvärda områden.

Ras, skred och erosion
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har gjort 

en riskkartläggning för skred och ras i känsliga 

områden. Kartläggningen redovisar fyra områden 

i kommunen men inget inom planområdet. Däre-

mot är de geotekniska förhållandena inom plan-

området mycket varierande och består delvis av 

finkorniga lösa jordarter. I samband med angöring 

av eventuella skydd mot översvämningar måste 

kommunen därför hänsyn tas till markbelastning 

och markstabilitet.

Farligt gods
Genom kommunen passerar ett antal tunga 

transporter varje dag, både på järnvägen, 

motorvägen och på andra vägar. En del av 

transporterna fraktar så kallat ”farligt gods” och av

säkerhetsskäl får det inte ske på alla väg- och 

järnvägssträckor utan endast på i förväg

utpekade vägar. De rekommenderade vägarna 

för farligt gods som finns inom planområdet är 

E18, riksväg 55 och väg 70. Österleden är utpekad 

som en sekundär transportväg för farligt gods. 

På resterande sträckor är det, enligt de lokala 

trafikföreskrifterna, förbjudet att transportera 

farligt gods om det inte handlar om lastning och 

lossning i området.

Kommunen har valt att följa Länsstyrelsen i 

Stockholms rekommenderade skyddsavstånd 

från farligt gods. Rekommendationerna omfattar 

transporter både på väg och järnväg och säger 

bland annat att ingen ny bostadsbebyggelse bör 

lokaliseras inom 150 meter från en utpekad väg 

för farligt gods. Verksamheter och industrier kan 

tillåtas inom 30-70 meter från väg för farligt gods. 

Om rekommenderade skyddsavstånd inte kan 

hållas bör en riskanalys tas fram för att klargöra 

vilka skyddsåtgärder som kan bli nödvändiga för 

att planerad markanvändning ska bedömas som 

lämplig utifrån risksynpunkt.

Skyddsavstånd vägar

För allmänna vägar gäller tillståndspliktig zon på 

12 meter. Utmed de flesta större vägar har zonen 

utökats efter beslut från Länsstyrelsen. Då gäller 

utökad tillståndspliktig zon på 30-50 meter. För 

E18 gäller tillståndszonen 50 meter och för riksväg 

55 och 70 gäller 30 meter. Länsstyrelsens tillstånd 

krävs inte om åtgärden prövas i en detaljplan eller i 

ett bygglov.

Skyddsavstånd järnväg

För att skydda bebyggelse från urspårning av tåg 

och ge utrymme vid eventuella räddningsinsatser 

om det skulle ske en olycka ska ny bebyggelse 
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längs med järnvägen inte tillåtas närmare än 30 

meter från närmaste spårmitt. Om det passerar 

farligt gods på järnvägen, vilket det gör på Mälar-

banan är skyddsavstånden 150 meter. 

God framkomlighet 

Det är viktigt att planera för en god framkomlighet 

för alla utryckningsfordon. Bebyggelseområden 

bör till exempel ha flera möjliga vägar för utryck-

ningsfordon, om huvudvägen av någon anledning 

är avstängd ska det inte innebära att räddnings-

tjänsten inte når sin målpunkt. På gator som utgör 

primära utryckningsvägar bör därför inga farthin-

der eller andra åtgärder som försvårar framkom-

ligheten genomföras. Det är viktigt att se till att 

det finns tillgång till ramper för att kunna sjösätta 

räddningsbåtar runt om i staden.

Brandvattenförsörjning
Säkerställd brandvattenförsörjning är en förutsätt-

ning för att kunna förhindra brandspridning mellan 

byggnader och möjliggöra invändig släckinsats i 

stora komplexa byggnader. Hur brandvattenför-

sörjning säkerställs framgår av aktuellt handlings-

program för räddningstjänst. I tätortsområden 

med risk för snabb och omfattande brandsprid-

ning behövs ett konventionellt brandpostnät. För 

andra områden säkerställs brandvattenförsörjning 

genom vattentransporter med tankfordon eller 

genom en kombination av konventionellt brand-

postnät och vattentransporter med tankfordon. 

Planeringsprinciper 
 
Vatten och avlopp

• Den fysiska planeringen ska omfatta 

klimatanpassad och långsiktigt 

hållbar avloppshantering och 

dricksvattenförsörjning.

• Kommunen ska följa framtida utveckling 

när det gäller VA-lösningar och sträva 

efter att uppnå kretsloppsanpassade 

lösningar för såväl kommunalt som 

enskilt avlopp där det är möjligt.

• Vid placering av nytt vatten- och 

reningsverket ska påverkan på 

omgivande bebyggelse studeras noga. 

• Kommunen ska säkerställa ett 

långsiktigt skydd för nuvarande 

och framtida vattentäkter.

• Markarbeten inom vattenskyddsområdet 

måste utföras enligt gällande 

skyddsföreskrifter och får inte medföra 

negativ påverkan på dricksvattentäkten. 

• Risk för infiltration i åsens 

grundvatten ska beaktas vid all 

förändring av markanvändning.

• Vid markarbeten och hantering av 

farliga avfall inom vattenskyddsområdet 

ska vattenskyddsföreskrifterna följas 

och eventuell dispens sökas hos 

Miljö- och byggnadsnämnden. 

• Området kring den tidigare kemtvätten, 

Enköpingstvätten, ska saneras. 

 

Dagvatten

• Dagvattenutredningens teoretiska 

fördröjningsvolymer är viktiga underlag 

inför kommande planläggning av nya 

bostads- och verksamhetsområden. 

• Vattenprovtagningen av stadens 

recipienter behöver utvecklas, så att 

även dagvattenföroreningar övervakas.

• Den naturliga vattenbalansen ska inte 

påverkas negativt av stadsbyggandet. 
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• Dagvattenhanteringen behöver belysas 

tidigt i planarbetet och ibland behöver 

dagvattenfrågan hanteras i ett större 

sammanhang för att få till effektiva lösningar.

• Dagvatten ska hanteras som en tillgång för 

rekreation och biologisk mångfald. 

 

Energi

• Vid nybyggnation ska energisnåla byggnader 

eftersträvas och uppvärmningen ska ske med 

förnyelsebara energikällor 

 

Avfall

• Källsorteringen och återvinningen bör öka 

för att bättre hushålla med naturresurser. 

•  Vid detaljplanering av nya 

bebyggelseområdenska ska 

avfallshanteringen hanteras tidigt i processen 

för att hitta så hållbara och smidiga lösningar 

som möjligt.  

 

Luft, buller och föroreningar

• Kommunen ska genomföra kontinuerliga 

beräkningar, mätningar och åtgärder för 

bättre luftkvalitet på särskilt utsatta områden.

• De nationella riktlinjerna för buller ska 

följas. Avsteg från riktvärdena är motiverat 

vid komplettering av bebyggelse i en orts 

centrala delar med tätare exploatering 

samt i goda kollektivtrafiklägen.

• Vid risk för markföroreningar på grund 

av tidigare miljöstörande verksamheter 

ska miljötekniska markundersökningar 

och eventuell marksanering ske innan 

byggnation. 

 

Kraftledningar

• Årsmedelvärdet för elektromagnetisk 

strålning 0,4 mikrotesla får inte överskridas 

på platser där barn kan förväntas vistas 

återkommande och under längre tid, till 

exempel i bostäder, vård- och skollokaler.

• Ny bebyggelse där människor vistas 

varaktigt ska placeras minst 130 

meter från en 400 kV-ledning.

• Nätstationer måste uppföras som 

fristående markstationer med minst 10 

meter till närmsta bostadsbyggnad. 

• Vid byggnation inom 250 meter 

från en stamnätsledning ska samråd 

med elleverantören ske. 

• Kommunen förordar att större kraftledningar 

markförläggs eller flyttas där det är tekniskt 

lämpligt eller ekonomiskt rimligt.  

 

Ras och skred

• I samband med angörande av eventuella 

skydd mot översvämningar måste hänsyn tas 

till markbelastning och markstabilitet. 

 

Vägar och järnvägar

• För vägar som är rekommenderade 

för farligt gods gäller skyddavstånd 

om 150 meter till bebyggelse. 

• Vid planläggning av områden som 

ligger i direkt anslutning till vägar för 

farligt gods ska en riskanalys tas fram

• På allmänna vägar gäller skyddsavstånd 

om 12 meter från ett vägområde. 

• Ny bebyggelse längs med järnvägen 

ska inte tillåtas närmare än 30 

meter från närmaste spårmitt. 

• På gator som utgör primära utryckningsvägar 

får inte åtgärder som försvårar 

framkomligheten genomföras.  

 

Brandförsörjning

• I nya bebyggelseområden med risk för 

snabb och omfattande brandspridning 

ska brandvattenförsörjning säkerställas 

genom tillgång till brandpostnät.
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Fokus 7: Klimatanpassning 

Översvämning
Stadens läge intill Mälaren har flera fördelar men 

när det kommer till frågan om översvämning finns 

det även en del risker kopplat till närheten till Mäla-

ren. Mälaren har reglerats sedan år 1943. Detta för 

att motverka översvämningar, höja de låga vatten-

stånden och för att undvika saltvatteninträngning. 

I och med Slussenprojektet gäller en ny 

regleringsstrategi för Mälaren. I ombyggnaden 

av Slussen ingår en ökning av Mälarens 

avtappningskapacitet från dagens 800 till 

totalt 2000 kubikmeter per sekund. Den nya 

avtappningskapaciteten är hög och den nya 

regleringen ger en stor säkerhet enligt SMHI:s 

bedömningar. Det innebär att utsatta områden 

som exemplevis viktig infrastruktur, jordbruksmark 

och bebyggelse runt Mälaren skyddas mot de 

översvämningsrisker som finns idag.

Avtappningskapaciteten måste byggas ut 

oavsett om klimatet förändras eller inte. Den 

ökade avtappningskapaciteten ger också bättre 

förutsättningar än vad vi har idag att möta framtida 

klimatförändringar. Slussenanläggningen kommer 

att vara klimatanpassad till cirka en meter högre 

havsvattenstånd än idag på global nivå.

Trots Mälarens reglering måste nya byggnader 

och funktioner placeras medvetet med hänsyn till 

risken för översvämning. Olika typer av byggnader 

kan hantera översvämningsrisken på olika sätt. 

Till exempel kan konstruktioner göras vattentäta i 

bottenplan och vallar byggas. Ny bebyggelse ska 

däremot inte placeras där risken för översvämning 

finns om inte åtgärder samtidigt utförs. 

Att klimatanpassa i befintlig bebyggelsemiljö, 

där gatuhöjder och täthet i stadsbebyggelsen är 

Övergripande målet

En hållbar stad

En grön stad

Foto: M
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Klimatanpassning ska finnas med som en aspekt från början i plane-
ringsprocessen. Detta för att skapa möjligheter att ta fram väl inte-
grerade, långsiktiga lösningar som bidrar till en hållbar samhällsut-
veckling. Med genomtänkta tekniska lösningar i grunden och smart 
utnyttjande av ekosystemtjänster kan vi tillföra nya kvaliteter i staden.
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fasta, är en stor utmaning. Områden och viktiga 

samhällsfunktioner som riskerar att svämmas över 

har identifierats i arbetet med den här planen. 

Områden som ligger under 1,5 meter över havet 

ska prioriteras och åtgärdsplaner tas fram. Därefter 

bör områden som ligger under 2,7 meter över 

havet åtgärdas. 

Områden under 1,5 meter över havet ska åtgärdas 

nedifrån för att hantera de mest akuta fallen först. I 

områden under 2,7 meter över havet bör åtgärder 

istället prioriteras uppifrån. Detta för att åtgärder 

som att höja marken är lättare att genomföra om 

man börjar högst upp i ett område, där marken är 

som högst. 

I Enköping är det hamnen och Kryddgården som 

ligger under 2,7 meter över havet och behöver 

klimatanpassas för översvämning. Den lägsta 

liggande bebyggelsen återfinns i hamnen och 

ligger inom kraftvärmeverkets skyddsavstånd. 

Det bidrar till att det är naturligt att börja 

högst upp i Kryddgården och jobba nedåt mot 

hamnen. Detta då värmerverkets skyddsavstånd 

oförhindrar omvandling av områdets bebyggelse 

till bostadsbebyggelse. Se karta i Bilaga 1: 

Planeringsförutsättningar.

Tre strategier brukar användas för att minska 

risken för översvämning: reträtt, försvar och 

attack. Reträttstrategin går ut på att helt och 

hållet undvika områden som ligger inom risk 

för översvämning. Med försvarsstrategin byggs 

vallar eller slussar för att skydda områden mot 

översvämning. I attackstrategin handlar det om att 

jobba med vattnet som stadsbyggnadselement 

istället för att hålla det borta. De olika strategierna 

kan användas inom olika områden, något som en 

framtida översvämningsutredning får svara på. 

I Enköpings kommun ska vi, när det är ekonomiskt 

försvarbart och finns utrymme, använda oss av 

strategin attack. I fall där det är trångt, exempelvis 

på grund av närliggande bebyggelse och där 

det saknas ytor, kan strategin försvar användas. 

Reträttstrategin bör användas vid större 

nyexploateringar i översvämningshotade områden 

som ännu inte är ianspråktagna. 

En översvämningsutredning med åtgärder för hela 

Enköpingsån behöver tas fram. I samband med 

eventuella åtgärder för skydd mot översvämning 

måste hänsyn tas till markbelastning och -stabilitet. 

Skyfall
Dagvattenledningsnätet i staden är idag dimensi-

onerat för att klara av kraftiga regn, men kan inte 

och ska inte vara dimensionerat för att klara av ex-

trema skyfall. Vid extrema skyfall behöver ytvattnet 

istället ledas undan ovan mark. Mångfunktionella 

ytor kan hantera tillfälligt högt vatten. Mångfunk-

tionalitet eftersträvas därför, speciellt i urbana 

miljöer, där exempelvis en grön yta kan rymma ett 

flertal olika funktioner som exempelvis infiltration 

av regnvatten, skugga, grön infrastruktur och beva-

rande av biologisk mångfald. 

I Enköping ska dagvattnet lyftas som en tillgång 

i stadsmiljön. Lågpunkter i gaturummet kan få 

agera ytor för tillfälliga vattenansamlingar, med 

rätt utformning och med vegetation. Så kallade 

rain gardens är en genomsläpplig växtbädd 

som används för att fördröja, infiltrera och rena 

dagvatten från närliggande hårdgjorda ytor. Det 

går även att jobba med rännor som leder vattnet 

till en lämplig plats, där det finns plats. Val av 

lösning måste utgå från platsen och dess specifika 

förutsättningar.

Mångfunktionella ytor är platser som är utformade 

för flera funktioner. Det kan till exempel handla om 

en nedsänkt basketplan som vid översvämning 

eller skyfall tillfället kan fördröja dagvatten.

Människors hälsa (fokus värme)
Vissa områden i staden är särskilt utsatta under 

varma perioder, så kallade urbana värmeöar. Dessa 

platser behöver identifieras och åtgärdas. De hög-



Enköpings kommun –  Plan för  Enköpings stad 143

sta lufttemperaturerna finns i de centrala, tätbe-

byggda delarna av staden för att sedan långsamt 

avta längre ut från centrum. Parker, vattendrag och 

öppna ytor bidrar till att bilda öar av svalare luft. 

Även byggmaterial påverkar värmen i en stad. 

Genom att använda byggmaterial med hög  

förmåga att absorbera och avge energi, kan den 

urbana värmeeffekten i staden minska. Exempel på 

sådana material är naturliga material som trä och 

vegetation. 

Andra viktiga faktorer som påverkar temperaturen 

är andelen hårdgjorda ytor och mängden 

vegetation samt hur mycket värme och 

luftföroreningar som släpps ut i staden. Vid öppna 

hårdgjorda ytor som till exempel parkeringsplatser 

och grusplaner bör vegetation planteras för att 

minska solexponeringen. Skuggande vegetation 

är förstås viktig även på skol- och förskolegårdar 

liksom på torg eller andra mötesplatser. Vid 

trafikerade gator kan vegetation användas både 

för att fånga upp luftföroreningar och för att verka 

svalkande. 

Foto: Enköp
ings kom
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Andelen hårdgjorda ytor bör minska och ersättas 

med genomsläppliga material. Den svalkande 

effekten från grönområdena beror på områdets 

storlek. Stora grönområden är svalare och har 

större kyleffekt på den omgivande bebyggelsen än 

små. Därför är stora grönområden betydelsefulla 

för staden. 

Särskilt utsatta riskgrupper för värmebölja bland 

invånarna, barn och äldre, har identifierats. 

Information om hur man bör agera vid en 

värmebölja behöver tas fram. På särskilda boenden, 

skolor och förskolor bör checklistor finnas med 

råd för hur personal kan säkerställa att alla får i 

sig tillräckligt med vatten och inte vistas i solen 

under de intensivaste soltimmarna. Gårdarna till 

boenden, skolor och förskolor ska till stor del vara 

skuggade, för att agera svalkande och minska 

risken för hudcancer.

I sjukhus, omvårdnadsboenden och andra 

lokaler där sjuka eller äldre vistas eller bor bör 

avkylning vara möjlig. På sikt kommer det bli 

nödvändigt att förändra vår byggstandard 

allteftersom uppvärmningsbehoven minskar och 

avkylningsbehovet ökar. Det är viktigt att det sker 

på ett sådant sätt att det inte ökar energiåtgången.

Planeringsprinciper

• All samhällsplanering ska utgå 

från aktuella planeringsunderlag 

om klimatförändringen. 

• Vid nybyggnation eller ombyggnation 

av infrastruktur ska möjligheten 

att klimatanpassa beaktas.

• Genom att ta hänsyn till 

klimatförändringar tidigt i 

planeringsprocessen kan de negativa 

effekterna av klimatförändringarna minska 

och klimatets möjligheter tillvaratas.

• Vid genomförande av 

klimatanpassande åtgärder ska 

påverkan på naturmiljön beaktas. 

• Skyddsåtgärder för kulturhistorisk 

bebyggelse och fornlämningar 

ska regleras i detaljplan.

Översvämning

• Ingen ny sammanhållen bebyggelse bör 

placeras under 2,7 meter över havet om 

inte åtgärder samtidigt genomförs. 

• Vid förtätning eller omvandling i 

områden som ligger under lägsta 

rekommenderade grundläggningsnivå 

bör icke känsliga verksamheter som 

exempelvis garage placeras i bottenplan 

för att säkra översvämningsrisker. För 

att inte hela kvarter ska upplevas som 

folktomma bör närliggande kvarter 

innehålla funktioner som skapar rörelse. 

• Vid förtätning eller omvandling i områden 

som ligger under lägsta rekommenderade 

grundläggningsnivå ska tillgängligheten 

till byggnaders entréer säkras. 

• Åtgärder för klimatanpassning under 

1,5 meter över havet ska prioriteras 

nedifrån (i höjd över havet).
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• Åtgärder för klimatanpassning i 

samband med omvandling inom 

befintlig sammanhållen bebyggelse 

över 1,5 meter över havet ska prioriteras 

uppifrån (i höjd över havet). 

• Tillgängligheten till samhällsviktiga 

verksamheter som ligger under 

2,7 meter ska säkerställas genom 

klimatanpassningsåtgärder. 

Skyfall

• Tekniska frågor kring dagvatten ska finnas 

med från start i planeringsprocessen. 

• Andelen hårdgjorda ytor ska minska till 

förmån för mångfunktionella ytor. 

• Vid extrem nederbörd ska ytmässiga 

avrinningsvägar användas.

• Dagvatten ska där det är möjligt hanteras 

över mark och användas som en resurs.  

Människors hälsa

• Inomhusmiljöer ska utformas så att de kan 

hantera effekterna av ett förändrat klimat. 

• Direkt solexponering av känsliga 

byggnader ska begränsas genom att 

planera in mer vegetation och grönytor, för 

att på så sätt minska kylbehovet inomhus.

• Hårdgjorda ytor ska kompletteras med 

vegetation för att uppnå en avkylande 

effekt vid höga temperaturer. 

• Skugga bör skapas i redan bebyggda 

områden genom att plantera vegetation 

eller genom byggnadsteknik som skärmtak. 

Ett annat sätt att sänka temperaturen är att 

använda högreflekterande ytor och material 

för att minska värmelagringen i byggnader.

Åtgärder

• Ett förvaltningsövergripande 

nätverk som arbetar med 

klimatanpassningsfrågor ska skapas.

• Klimatanpassningsfrågorna ska integreras 

i risk- och sårbarhetsanalysen.

• En handlingsplan för 

klimatanpassning ska tas fram. 

• Rutiner för skötsel, underhåll och förvaltning 

av byggnadsminnen, kulturreservat, kyrkor 

och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, 

i ett förändrat klimat, ska tas fram. 

• En övergripande översvämningsutredning 

med tillhörande förslag på åtgärder för 

hela Enköpingsån ska genomföras. 

• Åtgärdsplaner för samhällsviktiga 

funktioner och områden som riskerar 

att svämmas över ska tas fram.

• Sårbara områden i det befintliga 

ledningsnätet ska identifieras och åtgärdas.

•  En beredskapsplan för 

värmebölja ska tas fram.  

• En inventering av skolgårdars 

skuggmöjligheter ska genomföras. 
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När planen för Enköpings stad är antagen börjar det egentliga arbetet 
med att förverkliga den. Då handlar det om att planlägga de utpekade 
nya bostads- och verksamhetsområdena samt att genomföra de 
åtgärder som behövs för att nå uppsatta mål. Rutiner för uppföljning 
av planen krävs för att säkerställa genomförandet av planen. 

Genomförande och uppföljning

Implementering och organisation 
För att planen för Enköpings stad ska få kraft att 

genomföras krävs att ställningstaganden och 

principer genomsyrar kommande planeringspro-

cesser och att de åtgärder som ska genomföras får 

genomslag i budgetarbetet. 

Genom en bred samverkan under framtagandet 

av planen säkerställs kännedom, ansvar och 

delaktighet inför kommande processer. Det är 

dock viktigt att fortsätta implementeringsarbetet 

även efter det att planen är antagen. I ett första 

steg föreslås genomförandet av ett seminarium 

med alla som varit inblandade i processen samt 

de som kan komma att bli berörda av kommande 

processer.

I ett andra steg föreslås genomförande av planen 

inom befintliga forum och processer. Inom flera 
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fokusområden föreslås åtgärder vilka kan komma 

att behöva genomföras av några eller flera från 

de olika arbetsgrupperna. Ett tydligt exempel 

är bildandet av ett förvaltningsövergripande 

nätverk som arbetar med klimatanpassningsfrågor. 

Nätverkets första uppgifter blir att genomföra de 

identifierade åtgärderna under fokusområde 7. 

Kommande processer
Nästa skede i planeringsprocessen innebär de-

taljplaneläggning av nya bostads- och verksam-

hetsområden. I vissa fall är kommunen markägare 

och kan styra mer när en sådan process ska sättas 

igång och i andra fall är det privata markägare som 

äger frågan. Det innebär att kommunen kommer 

behöva ta ställning till projekts prioritet löpande. 

De sex övergripande stategierna ska ligga till grund 

för alla prioriteringar. Detta gäller även för nya 

projekt idéer i helt nya lägen. 
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Prioriteringsordning och 
utbyggnad
För att underlätta och fokusera genomförandet av 

utbyggnaden av nya bostads- och verksamhets-

områden har områdena prioriterats. Kommunens 

markåtkomst är avgörande för hur föreslagen 

prioriteringsordning kan genomföras. Därför har 

områden spridits över prioriteringsintervallen 

utifrån bland annat markägare. Större nya områden 

kommer att byggas ut etappvis. De nya bostads-

områdena Åkersberg och Bredsandsstråket ryms 

exempelvis inom flera prioriteringsnivåer. 

Nedan redovisas vad som kommer att byggas ut 

under planens genomförandetid. När det gäller 

social infrastruktur så kommer nya skolor samt flera 

förskolor, service och aktivitetsytor att byggas ut 

kontinuerligt under hela planperioden. 

Under planeringsperioden kommer infrastruktur 

i form av felande länkar, korsningspunkter, 

säkerställandet av större samlade parkeringar, ett 

nytt reningsverk och flera dagvattenanläggningar 

att behöva byggas ut.

Prioritet hög
Många av de högt prioriterade områdena är redan 

initierade genom till exempel positiva planbesked 

eller är av sån betydelse för stadens utveckling att 

de ska genomföras som ett första steg. Inom detta 

första spann finns Åkersberg, Bredsandsstråket, 

Dr Westerlunds gata, Fannakorset samt förtätning 

inom centrum, Kryddgården och på Västerleden 

(då kraftledningen flyttas). 

Inga nya verksamhetsområden finns inom det 

högst prioriterade tidsspannet, däremot finns 

omvandling av Myran med. Detta då det finns stora 

verksamhetsområden som är planlagda och som 

beräknas fylla behovet under en tid framöver.  

Prioritet medel
Ett medelprioriterat område kan komma att inle-

das med olika initiala utredningar eller program 

och kan utifrån sin komplexitet få längre plane-

ringsprocesser. Kommunen kommer kunna driva 

medelprioriterade projekt samtidigt som de högt 

prioriterade när behov finns, men inte i samma 

takt. Inom det här spannet finns de sista etapperna 

på Åkersberg (söder om Östra länken) och Breds-

andsstråket (väster om Bredsandsvägen). Men även 

inom Boglösarondellen, Pegasus, Annelund och 

Tallbacksvägen. 

Vällinge och Östra Varghällar pekas ut som nya 

verksamhetsområden innehållande skrymmande 

och störande verksamheter inom tidsspannet. I 

Stenvreten föreslås istället mindre skrymmande 

verksamheter och/eller handel.

Prioritet låg
De områden som har prioritet låg ses i det här 

läget som en markreserv. Inom sista spannet finns 

Ullunda, Vappa och en utveckling och omvandling 

av hamnområdet. De stora verksamhetsområdena 

Sneby och Sneden ligger även de inom tidsspan-

net. 

Uppföljning och utvärdering
Att följa upp och utvärdera planen är en viktig del 

i genomförandet. Det handlar om att följa upp de 

mål och ställningstaganden som tas i planen samt 

att genom indikatorer avgöra om utvecklingen är 

på väg åt rätt håll. 

En gång om året bör en utvärdering av planen 

genomföras, förslagsvis i samband med 

nuvarande redovisning av bostadsbyggande och 

befolkningsutveckling. Relevanta indikatorer ska 

tas fram inför en första utvärdering (våren 2019). 

En större utvärdering ska genomföras inom 

aktualitetsprövningen av planen, det vill säga 

under nästa mandatperiod. 
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Begreppsförklaring
Här följer förklaring av begrepp som används i 

planen. 

Arkeologisk utgrävning - Arbete där man gräver 

fram, analyserar och katalogför lämningar från 

forna tider. I samband med utgrävningen tas 

lämningarna bort för förvaring på annan plats 

varefter marken kan bebyggas.

Avloppsreningsverk - En anläggning där 

avloppsvatten renas innan det släpps ut i naturen 

(recipienten). 

Avvattningsstråk - T.ex. planteringar där vatten 

har möjlighet att rinna ner efter regn, is- och 

snösmältning.

Barriär - Hinder i ett annars fungerande system.

Biotop - En biologisk term för en typ av omgivning, 

med naturliga gränser, där vissa växt- eller 

djursamhällen hör hemma.

Boplatslämning - En plats där det finns tydliga 

tecken på att människor historiskt bott.

Branschbredd - Totalt antal branscher som finns 

inom en kommun.

Bygglovsprövning - Det skede när en ansökan om 

bygglov granskas av kommunens handläggare, 

som utifrån det avgör om bygglovet kan beviljas.

Byggnadsinventering - En undersökning av 

en fastighet som görs för att ta reda på mer om 

fastighetens historia

Centrumändamål - Byggnader där service, 

restauranger och butiker ska finnas/finns, oftast i 

bottenplan. Skapar liv och rörelse.

Dagvatten - Det vatten som samlas på marken i 

form av av regn eller is- och snösmältning.

Dagvattenhantering - Hantering som bromsar 

upp och reducerar dagvattenavrinningen från 

våra samhällen. Detta minskar risken för skador 

vid översvämningar och minskar utsläppen av 

dagvattenföroreningar till våra vattendrag, som 

Mälaren och Enköpingsån. 

Dagvattenkulvert - Rör under jorden som tar 

hand om det vatten som kommer från regn eller is- 

och snösmältning.

Delningsekonomi - En ekonomi där du delar 

och hyr istället för att äga. Exemplevis att 

medlemmarna i en bostadsrättsförening delar på 

några bilar istället för att alla ska ha varsin.

Deponi  - En plats där osorterbart avfall lämnas.

Detaljplan - En detaljplan är ett dokument 

inom fysisk planering i Sverige och anger hur ett 

begränsat område i en kommun skall bebyggas 

och hur mark- och vattenområden får användas. 

Digitalisering - Omvandling från analog till digital 

presentation av information

E-handel - När ett företag eller konsument 

säljer, köper eller byter en produkt, tjänst eller 

information oftast över Internet eller andra 

datornätverk

Ekosystemtjänster - Sammanfattning 

Begreppet används för att visa den nytta 

människan får från naturens arbete. Pollinering, 

naturlig vattenreglering och naturupplevelser är 

några exempel. 

Enkelt avhjälpta hinder - Ta bort hinder i staden 

som minskar tillgänglighet och användbarhet 

för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga. Detta göras för att så många 

som möjligt ska kunna få tillträde till och använda 

lokaler och byggnader i staden.
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E-samhälle - Att förbättra service och information i 

samhället genom IT och digitalisering.

Exploatering - Att utveckla ett markområde eller 

en fastighet, antingen genom att bygga nytt på 

tom mark, eller att förnya och bygga om i redan 

befintlig bebyggelse

Exploateringsgrad - Ett mått på bebyggelsens 

täthet.

Exploatör - Vanligen en byggherre eller 

fastighetsägare som ansvarar för att utveckla 

(exploatera) mark eller fastighet. 

Fornlämningar - Spår efter mänsklig verksamhet. 

De kan till exempel utgöras av boplatser, gravfält, 

gruvor, kvarnar, kulturlager i medeltida städer.

Fossilfri - För att transporten ska räknas som 

fossilfri i det här sammanhanget krävs, i enlighet 

med förslaget till EU:s förnybarhetsdirektiv, att 

drivmedlet ger en utsläppsminskning på 70 

procent jämfört med fossila alternativ.

Funktionsvariation - Beskriver den fysiska, 

psykiska eller kognitiva variation som finns hos 

människor utan att värdera denna variation i 

antingen nedsatt eller fullkomlig, frisk eller sjuk.

Färdmedelsfördelning - Visar vilket trafikslag av 

gång, cykel, kollektivtrafik och bil som används i 

högst utsträckning.

Fördröjningsvolym - Ett värde på hur mycket 

regn, is- och snösmältning som fördröjs (bromsas 

upp) i dagvattenhanteringen (Se dagvatten och 

dagvattenhantering).

Förädla mark - Utveckling av mark genom 

planläggning, avstyckning, utbyggnad av 

infrastruktur etc. 

Geotekniska förhållanden - Beskriver 

markförhållandena för en plats, om det finns risk 

för erosion, ras och skred.

Gestaltningspincip - Riktlinjer för hur en plats ett 

område eller en byggnad ska se ut.

GPS - Ett system för satellitnavigering.

Grön innovation - Ny idé med miljöfokus.

Grönsläpp - Mindre grönområden som innebär 

ett system där grönskan släpps igenom staden/

bebyggelsen. 

Grönstruktur - Grönstruktur som begrepp har 

sitt ursprung i samhällsplaneringens utveckling i 

Sveriges. I spåren av en fortlöpande urbanisering 

började man se växtligheten i städerna som 

ett sammanhängande mönster. Det planerade 

gröna gick från att bestå av isolerade företeelser 

i städerna, som en stadspark och enskilda 

trädgårdar, till att bli ett grönt nätverk, en 

grönstruktur.

Grönstråk - Långsträckt zon av park- eller 

naturmark eller annan typ av grönska som 

knyter ihop grönområden och natur till en 

sammanhängande struktur.

Hållbar utveckling - Begrepp som slog igenom i 

samband med Brundtlandrapporten 1987. Målet 

är att människans liv skall kunna genomlevas på 

en planet med begränsade resurser. Begreppet 

utgörs av delarna ekologisk, ekonomisk och social 

hållbarhet. 

Högreflekterande ytor - En yta som inte 

absorberar solljus. Detta förhindrar att ytan värms 

upp.

Implementering - Genomförandet och 

förverkligandet av fattade politiska eller 

administrativa beslut och policys

Industrietablering - Ett företag startar 

upp en verksamhet och bygger till exempel 

verkstadslokaler eller lagerlokaler i ett område.  
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Infiltrationsstråk - Används för att fördröja, 

rena och avleda dagvatten. Stråken fungerar i 

flera avseende på samma sätt som nedsänkta 

växtbäddar.

Infiltrera - Det vatten från regn, is- och 

snösmältning som rinner direkt ner i jorden och 

inte fortsätter rinna längs marken.

Influensområde - Ett område som har 

verksamheter och åtgärder som kan påverka  

närliggande riksintresse.

Informationssystem - Ett system som ger IT-stöd 

som lagrar, samlar in och presenterar information.

Inkludering - Alla oavsett bakgrund, tillhörighet 

och kön ska känna att de är välkomna i ett 

sammanhang.

Innovation - En ny idé, till exempel en produkt, 

lösning, affärsidé, tjänst, kemisk formel, matematisk 

metodik eller teknologi som visar sig lovande eller 

fungerar och som är ny.

Integrerade parkeringslösningar

Paketerade lösningar på utmaningar kopplat till 

parkering, exempelvis applikationslösningar där 

man kan hitta en parkeringsplats snabbt samtidigt 

som man kan betala för sin parkering.

Integrerat transportsystem 

Holistiskt system av olika transportslag och teknik 

som samverkar och kompletterar varandra. 

Integritetsskydd - Skydd för att din identitet inte 

ska bli kapad. 

Intelligenta transportsystem - Syftar till att 

påverka trafikanten att ändra sitt beteende för att 

uppnå en förbättring i trafiksystemet.

Interagera - Påverka varandra, samspela.

Jämställdhetsperspektiv - Medvetenhet om 

skillnader mellan kvinnor och mäns möjligheter 

inom alla väsentliga områden i livet.

Järnvägsreservat - En sträcka mark som är 

reserverad för ett eventuellt framtida behov av att 

bygga järnvägsförbindelse

Kanalisation - Att gräva ner tomma rör i marken 

i vilka man senare kan dra olika typer av tekniska 

ledningar och kablar. Till exempel bredband. 

Klimatreglerande - Växter, grönska byggnader, 

m.m. som påverkar temperatur skuggning och 

luftfuktighet

Klusterbildning - Bildandet av en gruppering 

av olika aktörer som samlats runt en gemensam 

faktor. Ett exempel skulle vara om flera företag 

inom byggbranschen skulle ha sina kontor bredvid 

varandra.

Knutpunkter för kollektivtrafik - En hållplats som 

är särskilt viktig för kollektivtrafiken. Likt Gustaf 

Adolfs plan och Resecentrum i Enköping. 

Kollektivtrafikförsörja - Se till att områden har 

god möjlighet att åka med kollektivtrafik. Med 

hållplatser och lämpliga tider mellan avgångar.

Kollektivtrafikmyndighet - Region Uppsala 

som enligt lag är ansvarig myndighet för länets 

kollektivtrafik. Myndigheten består av en politisk 

nämnd och en utförande förvaltning. 

Kollektivtrafiknoder - Se knutpunkter för 

kollektivtrafik.

Kompetensmatchning - Att säkerställa att den 

arbetskraft som finns tillgänglig stämmer överens 

med den kompetens som anställande företag 

behöver. Att arbetssökande ska kunna hitta ett 

arbete och att företag ska kunna hitta den personal 

som den behöver. 
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Kompletteringsbebyggelse - Bebyggelse som ger 

ett område något det saknar. Om det skulle byggas 

en mataffär i ett område som tidigare saknat det är 

det kompletteringsbebyggelse. 

Korsningspunkt - Punkt där flera gator och 

trafikslag möts.

Kreativa näringar - Ett område som spänner över 

flera sektorer – såsom kultur, kulturarv, medier, 

näringsliv och turism. 

Kulturarv - Används inte bara för föremål, 

byggnader och fornlämningar utan också 

berättelser, traditioner och andra immateriella 

värden som vi övertar från tidigare generationer.

Kulturmiljö - En miljö som påverkats och formats 

av mänsklig aktivitet och som därigenom berättar 

om människors liv

Kulturmiljölagen - Lagrum som syftar till 

att tillförsäkra nuvarande och kommande 

generationers tillgång till en mångfald av 

kulturmiljöer

Kulturmiljövården - Samlingsbeteckning 

för verksamheter avsedda att vårda, förvalta, 

levandegöra och sprida kunskap om kulturvärden 

hos fornlämningar, bebyggelse och kulturlandskap

Kärnvärden - Grundstenar och de mest väsentliga 

aspekterna på en plats eller inom en organisation.

Linjenät - Det nät som bildas av alla busslinjer som 

går inom ett område.

LSS-Boende - En insats enligt LSS (Lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade) som 

innebär en bostad som är anpassad för personer 

med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. 

Lågpunkt - Ett område som vid ett kraftigt regn 

skulle kunna bli vattenfyllt, då marken ligger lägre 

än omgivande mark.

Läka ihop - Att genom fysisk planering ta bort eller 

minska barriärer som har delat upp en plats i två 

eller flera delar. Barriärerna kan utgöras av vägar, 

obebyggda tomter, kraftledningar m.m. 

Länsstyrelsen - Länsstyrelsen är en statlig 

myndighet som ansvarar för att beslut från 

riksdagen och regeringen genomförs i länen. 

Länstransportplan - Länstransportplanen 

görs på uppdrag av staten och är en del av 

den långsiktiga ekonomiska planeringen för 

transportinfrastrukturen i länet.

Markavvattningsföretag - En samfällighet där 

markägare har gått ihop för att torrlägga ett 

område. Oftats för att få mer odlingsbar mark.

Markbelastning - Det förändrade trycket på 

marken som kommer av ny bebyggelse eller andra 

åtgärder i ett område.

Markingrepp - Utgrävning, dikning, pålning och 

andra åtgärder som förändrar marken.

Markstabilitet - Det förändrade trycket på marken 

som kommer av ny bebyggelse kan innebära att 

markens stabilitet förändras.

Markupplåtelse - För att använda en offentlig 

plats till något den normalt inte är avsedd för krävs 

ett tillstånd, så kallad markupplåtelse

Megatrender - Långvariga, omfattande företeelser 

som förändras långsamt, ofta kopplade till 

varandra.

Miljöbalken - Lagrum som syftar till att främja en 

hållbar utveckling som innebär att nuvarande och 

kommande generationer tillförsäkras en hälsosam 

och god miljö. En sådan utveckling bygger på 

insikten att naturen har ett skyddsvärde och att 

människans rätt att förändra och bruka naturen är 

förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.
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Miljöbil - En bil som drivs av miljöbränslen som 

el, etanol, biogas eller andra förnybara drivmedel. 

En miljöbil kan även vara en väldigt bensin- eller 

dieselsnål bil.

Mobilitet - Begrepp inom transportsektorn som 

syftar till rörlighet.

Mobility management - Ett koncept för att främja 

hållbara transporter och påverka bilanvändningen 

genom att förändra resenärers attityder och 

beteenden

Målpunkt - Plats som lockar till sig människor. 

Exempelvis en badplats eller en park.

Mångfald - Att värna om alla människor oavsett 

hudfärg, sexuell läggning eller socioekonomisk 

status ska ha möjlighet och rätt att vara en del av 

samhället.

Natura 2000-område - Natura 2000 är ett nätverk 

av skyddade områden i hela EU. Natura 2000 

omfattar värdefulla naturområden med arter 

eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett 

europeiskt perspektiv.

Nyttotrafik - Den trafik som inte utgörs av 

personresor, t.ex. serviceresor och godsleveranser. 

Omgivningspåverkan - Hur ett ingrepp i den 

fysiska miljön kan påverka det omkring. Hur 

omgivningen blir påverkad.

Oskyddade trafikanter - Hit räknas gående, 

mopedister och cyklister. De är, i och med 

avsaknaden av bilens skyddande hölje, avsevärt 

mer utsatta än trafikanterna i större fordon.

Parkeringsledningssystem - En form av 

trafikinformationssystem som vägleder trafikanter 

in i staden och därefter vidare till en ledig p-plats. 

Parkeringstal - Anger beslutat antal bilplatser 

per lägenhet, per anställd, eller per kvadratmeter 

byggnadsyta vid nybyggnation. 

Personella resurser - Den arbetskraft som 

arbetsgivaren har eller den outnyttjade 

arbetskraften som är arbetslös.

Planbesked - Är ett beslut som anger att en viss 

plats ska detaljplaneläggas. 

Planläggning - Planerar användningen av marken 

för olika ändamål. I en plan reserverar man mark 

för bland annat vägar, boende, handel, industri, 

rekreationsområden

Punkthusbebyggelse - Ett hus i flera våningar 

där många personer kan bo utan att huset tar upp 

särskilt mycket yta. 

Realtid - Det faktiska tidsförloppet då en process 

pågår.

Recipient - Exempel på en recipient är Mälaren och 

även Enköpingsån. Det är platsen dit vattnet, oftast 

dagvatten, eller renat avloppsvatten, slutligen 

rinner. (Se dagvatten)

Reservvatten - Om ordinarie 

dricksvattenförsörjning av någon anledning inte 

kan användas, att det tar slut eller blir förorenat, 

behövs reservvatten.

Riksintresse för kulturmiljövården - Område som 

enligt Miljöbalken ska skyddas mot åtgärder som 

påtagligt kan skada dess kulturvärden.

Riksintresse för naturvården - Område som 

enligt Miljöbalken ska skyddas mot åtgärder som 

påtagligt kan skada dess naturvärden.

Ruttoptimering - Att finna den optimala 

lösningen på ett transportproblem givet gällande 

förutsättningar och restriktioner.
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Samhällsekonomiskt försvarbart Kostnaden att 

bygga något, som en skola eller ett sjukhus, ska ge 

tillräckligt mycket värden för samhället för att det 

ska anses försvarbart. Hushålla med pengarna och 

ganga så många som möjligt. En avvägning mellan 

allmännyttan och individuella nyttan.

Samtida konst - Synonym med postmodern konst 

eller konst som medvetet befinner sig utanför eller 

motsätter sig modernismens grunder.

Segregation - Innebär att grupper av människor 

med liknande förutsättning eller bakgrund bor 

uppdelat i samma stad. 

Sevesoanläggning - En anläggning som hanterar 

större mängder farliga kemikalier

Sevesodirektivet - Innebär att 

verksamhetsutövare som hanterar stora mängder 

kemikalier som kan orsaka allvarliga olyckor ska 

upprätta interna planer för räddningsinsatser.

Skelettjord - Ett bra sätt att skapa en fungerande 

livsmiljö för träd i hårdgjorda ytor är att anlägga 

en skelettjord. Skelettjorden flera lager där det 

nedersta mestadels är större stenar, därefter 

mindre stenar och grus. Mellan stenarna finns jord 

och där ges goda möjligheter för trädens rötter att 

breda ut sig.

Skärvstensfynd - Är ett tydligt exempel på att 

människor tidigare har vistats på platsen. Skärvsten 

och skärvstenshögar visar att människan tidigare 

har gjort upp en eld för att laga mat. Ibland finns 

rester av ben och kol samlat med skärvstenen.

Sociala dimensioner - Det finns tre sociala 

dimensioner: individ, relation och organisation. Det 

är ett sätt att göra skillnad på de sociala behov som 

en individ har jämfört exempelvis med en grupp.

Sovstadsdel - En del i staden där det kan upplevas 

som att det inte händer särskilt mycket, oftast 

eftersatt kring service och mötesplatser. Det kan 

röra sig om ett utpräglat bostadsområde utan 

andra funktioner där många invånare lämnar 

området under dagtid för att studera, arbeta, 

handla och uppleva saker i andra delar av staden. 

Stadsdelen blir ”endast” platsen man sover på. 

Spin off-effekter - En händelse som ger upphov till 

och inspirerar till andra händelser. 

Spontan aktivitet - När en eller flera personer gör 

något som de inte har planerat att göra. Exempelvis 

gunga på en lekplats. I samhällsplaneringen kan 

du underlätta för spontana aktiviteter. Exempelvis 

genom att bygga fler lekplatser.

Spänger - Spänger är plural av spång. En spång är 

en vajeranordning eller planka som gör det möjligt 

att ta sig över ett vattendrag/våtmark. 

Stadsodling - En stadsodling kan vara blommor 

på balkongen, kryddodlingen i köksfönstret eller 

rabatten i villaträdgården. Det kan också vara en 

allmän yta där du tillsammans med din förening 

kan få en plats att odla på.

Svackdike - Ett svackdike är ett grunt gräsklätt dike 

som löper utmed en väg för att rena dagvattnet 

och minska risken för översvämningar. När vattnet 

rinner av asfalten samlas grus och partiklar i diket 

innan det leds vidare till dagvattenledningarna.

Tillståndspliktig zon - Ett område ofta nära vägar 

där särskilt tillstånd krävs för att bygga.

Tillväxt - Tillväxt i en kommun sker genom fler 

invånare eller nya företagsetableringar, vilket ökar 

det ekonomiska underlaget i kommunen.

Tillväxtmotor - När nya företag etablerar sig i 

staden fungerar de som en tillväxtmotor. De leder 

till fler jobb som leder till fler sysselsatta som leder 

till fler som kan handla.
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Topografi - Beskrivning av mark och omgivningen 

utifrån höjdskillnader.

Transformatorstation - Mindre servicebyggnad 

som förändrar spänningsnivån i elnätet och 

fördelar flödet av elström. Den registrerar även att 

elnätet fungerar som det ska.

Transportsystem - System för att på ett smidigt 

sätt förflytta sig en längre sträcka.

Tvärsektoriella - Ett arbete som sker över 

verksamhetsgränser, mellan olika aktörer, men mot 

ett gemensamt mål.

Tätortsnära - För att få vara en del av en tätort 

måste nya hus vara inom 200 meter till den 

befintliga tätorten. Tanken bakom att bygga 

tätortsnära är att det ska vara nära till service, som 

skola och livsmedelsaffär.

Upplåtelseform - Sättet på vilket man förfogar 

över sin bostad. I Sverige finns upplåtelseformerna 

hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt, samt en 

mindre del kooperativ hyresrätt. 

Urbana värmeöar - Ett stadsområde som är 

påtagligt varmare än omgivningarna. 

Urbanisering - En folkförflyttning från landsbygd 

till stadsområden.

Utomhuspedagogik - Skolundervisning i 

utomhusmiljö. 

Utryckningsväg - Väg där utryckningsfordon ska 

kunna ta sig fram.

Varumärkesplattform - Ett strategiskt 

styrdokument i den varumärkesuppbyggande 

processen, innehållande element som 

organisationens vision, affärsidé, mission, 

kärnvärden, varumärkeslöfte, varumärkesidentitet 

och positionering.

Vattenverk - I ett vattenverk renas eller 

behandlas råvatten från en vattentäkt bestående 

av grundvatten eller ytvatten, som sedan blir 

dricksvatten till invånarna.

Verksamhetsområde - Ett område som är särskilt 

avsatt för verksamheter att etablera sig eller där 

vreksamheter redan är etablerade.

Värdefulla landskapsrum - Rumslighet i landskap 

som tack vare sina estetiska och upplevesmässiga 

värden ska bevaras. 

Växthusgaser - Naturliga och konstgjorda gaser 

som utgör grunden till växthuseffekten genom 

att absorbera och utstråla infraröd strålning. 

Exempelvis koldioxid. 

Yteffektiv - Att få plats med alla nödvändigheter 

inom en så liten yta som det är möjligt.
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Granskningsyttrande Länsstyrelsen i 
Uppsala län
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Plan- och bostadsenheten
Katja Saranka
010-22 33 289
katja.saranka@lansstyrelsen.se

Enköpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen

E-post: framtidsdialog@enkoping.se 

Granskning om förslag till fördjupad 
översiktsplan för Enköpings stad
Redogörelse för ärendet
Enköpings kommun har översänt rubricerat förslag till Fördjupad översiktsplan för 
Enköpings stad (FÖP Enköping stad) med tillhörande markanvändningskarta och 
hållbarhetsbedömning (inklusive miljökonsekvensbeskrivning) till Länsstyrelsen 
för granskning enligt 3 kap 12 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

Länsstyrelsen lämnade ett samrådsyttrande den 3 juli 2017 (dnr 401-2054-17).
Kommunen har kommenterat Länsstyrelsens synpunkter i en samrådsredogörelse.
Kommunen har reviderat planhandlingen, Länsstyrelsen har dock kvarvarande
synpunkter som framförs nedan.

Enligt 3 kap 16 § PBL ska länsstyrelsen i samband med utställning av översiktsplan
avge ett granskningsyttrande över planförslaget. Av yttrandet ska det framgå om:

1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken,
2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken 

inte följs, 
3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-

områden) inte är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,
4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två 

eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt (mellankommunala 
frågor), och

5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till 
människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller 
erosion.

Enligt 3 kap 20 § PBL ska länsstyrelsens granskningsyttrande fogas till den antagna 
översiktsplanen. Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss del, ska det anmärkas 
i planen. 
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Sammanfattning
Den fördjupade översiktsplanen fick i samrådsversionen kritik från Länsstyrelsen för att 
bedömningen av planens konsekvenser för miljön hade en för låg detaljeringsnivå och 
var alltför översiktlig. Genom översiktsplanens uppbyggnad har beskrivningen av om 
den fördjupade översiktsplanen innebär en betydande miljöpåverkan eller inte fått en 
alltför undanskymd roll. Beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser har till 
utställningsskedet utvecklats för de olika fokusområdena och för de delar av kommunen 
där ny bebyggelse planeras. Trots det anser Länsstyrelsen att beskrivningen av de 
betydande konsekvenser som planen innebär för miljön utifrån kravet i 6 kap 
miljöbalken, fortfarande är för vagt beskrivna i planen. Detta behöver kommunen lyfta 
fram ytterligare till översiktsplanens antagande. Miljökonsekvenserna behöver 
dessutom sammanfattas tydligare i planen. Nu återfinns tydligare beskrivning av 
miljökonsekvenserna främst under olika fokusområden.    

Vissa utredningar som inte fanns tidigare har färdigställts eller pågår, t.ex. 
dagvattenutredningen som tidigare efterfrågades. Beskrivningen av förtätningens 
konsekvenser har nyanserats samt hur olika mål och miljöaspekter påverkas har 
preciserats för de delar av kommunen där bebyggelse planeras. Främst då under 
fokusområde 1 Hållbart byggande, som omfattar ett stort antal miljöaspekter. 
Planeringsprinciper har tagits fram, dels för dessa områden samt även för övriga 
fokusområden. För vissa av de övriga fokusområdena har även åtgärder tagits fram, vilket 
Länsstyrelsen anser är positivt. Beskrivning och konsekvenser för olika intressen behöver 
ändå tydliggöras i huvudsak inom fokusområdet Robusta trafiksystem, där merparten av 
miljöaspekterna återfinns.

Länsstyrelsen saknar dock fortfarande en tydligare beskrivning av hur planerad 
utbyggnad kan komma att påverka grundvattnet. För att MKN för grundvatten inte ska 
påverkas negativt av en planerad utbyggnad bör kommunen föreslå viktiga åtaganden i 
planen. Förhållandet till MKN grundvatten ska inte enbart uttryckas i en allmän 
planeringsprincip att dricksvattenförsörjningen ska vara hållbar. Planeringsinriktningen 
med en förtätad stad kommer att ge upphov till ökande dagvattenmängder. Därför 
behöver det även bättre beskrivas hur detta inte leder till att ytvattenstatusen inte 
försämras men även ange hur statusen kan förbättras. 

Frågor kring hållbart resande har lyfts på ett berömvärt sätt i ett eget avsnitt i 
utställningshandlingarna. Kommunen har goda intentioner för hållbara 
kommunikationer, men en förtätning av staden kan påverka staden luftkvalitet. 
Länsstyrelsen anser att kommunen bör beskriva denna riskbild närmare och att MKN 
luft översiktligt bedöms i planen. 

Kommunen bör komplettera översiktsplanen med att på markanvändningskartan 
redovisa ytterligare två till tre platser för ett nytt reningsverk och inte enbart redovisa 
den lokalisering som utgör kommunens huvudalternativ. Detta eftersom samråd om 
bl.a. lokaliseringen fortfarande pågår och beslutet om vilken plats reningsverket 
kommer att etableras på avgörs först då tillståndsprövningen enligt 9 kap miljöbalken 
är genomförd. 
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Kommunen har till utställningshandlingen vidareutvecklat både kartunderlaget och i 
textinnehållet. Trots förbättringar behöver beskrivning och konsekvenser för olika 
intressen tydliggöras inom vissa områden, bl.a. behöver riktlinjer förtydligas och 
utvecklas för respektive exploateringsområde hur riksintresse för kulturmiljövård ska 
beaktas. Kartunderlaget går fortsatt att förtydliga för att få bättre tydlighet och 
upplösning till antagandehandlingen, så att det får samma tydlighet i den utskrivna 
versionen som i den digitala versionen.

De planeringprinciperna som kommunen tagit fram utgör ett bra verktyg och 
Länsstyrelsen är positiv till att kommunen även har tagit med riktlinjer för utvecklingen 
av de befintliga stadsdelarna. För tydlighetens skull bör dessa benämnas likadant i hela 
dokumentet eller förtydliga om det handlar om mål respektive riktlinjer. Vidare kan vissa 
av de föreslagna planeringsprinciperna nyanseras ytterligare genom att ge förslag på 
åtgärder eller hur planeringsprinciperna ska genomföras eller hur de ska beaktas i 
kommunens framtida arbete. 

Granskningssynpunkter 

Riksintressen 
Riksintressen för kulturmiljövården
Några av utbyggnadsområdena ligger inom och i anslutning till riksintresseområden 
för kulturmiljön. Länsstyrelsen vill lyfta att kommunens bedömningar gällande 
exploatering och dess påverkan på riksintresset för kulturmiljö fortfarande är för 
vaga. Kommunen behöver bli tydligare i sin motivering vad bedömningen grundar 
sig på inom varje exploateringsområde och hur föreslagen exploatering kommer att 
påverka alternativt inte påverka riksintresseområdet. Även riktlinjer hur riksintresse 
för kulturmiljövård ska beaktas behöver förtydligas och utvecklas för respektive 
exploateringsområde. Kumulativa effekterna bör även beaktas i arbetet.

Riksintresse för totalförsvaret
Redovisning av riksintresse för totalförsvaret med dess influensområde har en felaktig 
beskrivning (sid. 24) och felaktigt utbredning i kartunderlaget, varför detta ska revideras 
till antagandehandlingen enligt Försvarsmaktens yttrande. Det bör även framgå att delar 
av Enköping stad berörs av influensområde från riksintresse Uppsala övningsflygplats i 
form av stoppområde för höga objekt. Detta saknas i förslaget till fördjupad 
översiktsplan. Länsstyrelsen anser att kommunen till antagandehandlingen ska skriva in 
de riktlinjer som Försvarsmakten och Luftfartsverket (LFV) har lämnat in i sina yttranden 
i vilka ärendet kommunen ska remittera de båda myndigheterna.  

I bilaga 1 Planeringsförutsättningar (sid. 129) nämns vad som gäller för Försvarsmakten 
avseende flyghinder däremot saknas vad som gäller för civil luftfart. 

I Plan för Enköping stad beskrivs utbyggnadsområdet Annelund där delar av planområdet 
är beläget inom influensområde kring riksintresset för totalförsvarets militära del 
Enköpings övningsfält med skjutbanor. Planläggning inom influensområdet bör samrådas 
med Försvarsmakten, vilket bör framgå av planeringsprinciperna. 
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Miljökvalitetsnormer (MKN) 
Länsstyrelsen vill inledningsvis upplysa om vikten av att tidsgränserna för MKN 
vatten uppnås, bl.a. har domstolarna under senare år vid tillståndsgivning blivit 
alltmer restriktiva när det gäller försämringsförbudet för vattenstatus. Länsstyrelsen 
vill därför betona vikten av att kommunen i översiktsplanen förhåller sig mer 
konkret till dessa tidsgränser. 

MKN – grundvatten 
Länsstyrelsen saknar fortfarande en beskrivning av hur planerad utbyggnad kan 
komma att påverka grundvattnet. I planhandlingarna beskrivs endast vilka 
skyddsföreskrifter, normer och direktiv m.m. som gäller för grundvatten, att 
Enköpingsåsen har god kvantitativ status, men otillfredsställande kemisk status. I 
texten nämns även att en utredning pågår om dricksvattenfrågorna samt att ett nytt 
vattenverk planeras eftersom befintligt vattenverk saknar förmåga att rena råvattnet. 

För att klara skyddet av grundvatten behöver kommunen peka ut reservvattentäkter. 
Grundvatten är grunden för ett bra dricksvatten. Eftersom dricksvattenfrågorna är 
avgörande för både befintlig och planerad bebyggelse bör kommunen tydliggöra dels 
hur dricksvattenförsörjningen kan tillgodoses i planerad utbyggnad, dels att 
dricksvattenkvaliteten inte påverkas negativt av den planerade utbyggnaden genom att 
ange olika åtgärder och hänsynstaganden. För att MKN för grundvatten inte ska 
påverkas negativt av planerad utbyggnad, bör kommunen även slå fast tydliga 
åtaganden i planen och inte enbart uttryckas i en allmän planeringsprincip att 
dricksvattenförsörjningen ska vara hållbar. Förslagsvis kan detta också konkretiseras 
genom olika åtgärder som kan vidtas för att minska alternativt reducera påverkan på 
grundvattnet. 

Det finns en direkt koppling mellan uttag av dricksvatten och förorenad mark vilket 
beskrivs närmare under denna rubrik förorenad mark. 

MKN –  ytvatten
Utsläpp av dagvatten och spillvatten är väsentliga källor till påverkan på vattendrag och 
sjöar. Enligt kommunen har en dagvattenutredning färdigställts som har påverkat 
planförslaget men på vilket sätt framgår inte närmare. I bilaga 1 Planeringsförutsättningar 
(sid. 67) sägs att en handlingsplan för dagvattenhantering ska tas fram. Under 
fokusområdet ”Det gröna livsrummet” sägs också att en ny vattenplan ska tas fram för att 
hantera vattenfrågorna. Länsstyrelsen anser att det bör framgå av markanvändningskartan 
vilka ytor som behövs för att hantera och rena dagvatten från tillkommande bebyggelse 
då det är sannolikt att de befintliga vattenparker, samt de ytor som är tillgängliga i 
kommande detaljplaner, inte är tillräckliga för att omhänderta dagvatten från den 
tillkommande bebyggelsen som översiktsplanen föreslår. När det gäller vattenparker 
belyses inte hur tillkommande dagvattenhantering genom förtätad bebyggelse kan 
komma att påverka vattenstatus eller annat ytvatten som idag har otillfredsställande 
status. Existerande vattenparkers nuvarande status anges inte heller. Länsstyrelsen anser 
att denna fråga bör beskrivas och behandlas strategiskt och inte lämnas till efterföljande 
detaljplanering. 
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Vidare vill Länsstyrelsen lyfta att då den valda planeringsinriktningen med en förtätad 
stad kommer att ge upphov till ökande dagvattenmängd. Planen behöver ange dels hur 
ytvattenstatusen i befintliga vattenförekomster inte försämras, dels hur statusen kan 
förbättras. Förslagsvis kan detta uttryckas genom att exempel ges på de olika konkreta 
åtgärder som kan genomföras i den fortsatta planeringen. Planeringsprinciper som 
anger att dagvatten ska tas omhand vid källan eller att framtida högre flöden från ny 
bebyggelse ska tas om hand på ett hållbart sätt är inte tillräckliga som vägledning för 
efterföljande planering.   

MKN –  luft
Enligt planen innebär en förtätning goda förutsättningar för minskade utsläpp till luft 
från trafiken genom ökade möjligheter för cykling och gående, vilket är positivt för 
luftkvaliteten. Ett mera avstängt gaturum kan dock tvärtom innebära att 
koncentrationerna av olika luftföroreningar blir förhöjda. I planen konstateras endast 
att MKN för luft måste hanteras och att luftkvaliteten inte bedöms utgöra något större 
problem. Kommunen har goda intentioner för hållbara kommunikationer, men med 
tanke på de risker som finns vid en förtätning av staden anser Länsstyrelsen att 
kommunen bör beskriva detta närmare och åtminstone att MKN luft översiktligt 
bedöms i planen. Detta kan exempelvis hanteras inom den pågående trafikutredningen. 

Mellankommunala frågor
Vatten och avloppsförsörjning
För att bl.a. klara den förväntade befolkningsutvecklingen behöver kommunen bygga 
både ett nytt vattenverk och ett avloppsreningsverk. Kommunen har därför påbörjat en 
lokaliseringsutredning för ett nytt reningsverk. Reningsverk kräver tillstånd enligt 9 
kap miljöbalken. På markanvändningskartan har endast den lokalisering som utgör 
kommunens huvudalternativ markerats. Samråd om bl.a. lokaliseringen pågår 
fortfarande och beslut om lokalisering av reningsverket avgörs först när tillstånd 
meddelas. Markanvändningskartan bör därför kompletteras med två till tre alternativa 
platser för tänkt lokalisering.

Miljö, hälsa, säkerhet och risk för olyckor
Buller
Kommunen har höga ambitioner för att uppnå ett hållbart resande. Enligt planen 
kommer trafikbullret att minska genom lägre hastigheter i gatunätet. Detta kan   
motverkas av en ökad trafik i en tätare stad. Trafik från andra delar av kommunen 
till och från staden ger också ett trafiktillskott. Länsstyrelsen saknar underlag som 
närmare beskriver det förväntade utfallet i planhandlingarna varför Länsstyrelsen 
efterfrågar att det tas med i den ovan nämnda trafikutredningen. 

Hälsa och säkerhet, och risk för olyckor 
Länsstyrelsen anser att kommunen bör utveckla sin syn både på hur kommunen avser 
att hantera föroreningar och andra störningar från befintliga miljöfarliga verksamheter 
men även vid planering av nya verksamhetsområden om markanvändning i anslutning 
till att verksamheter förändras genom t.ex. framtida detaljplaneläggning. Kommunen 
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bör även utveckla planeringsprinciper som beaktar detta i de områden där det är 
aktuellt. Exempelvis gäller detta skyddsavstånd för buller eller andra miljörisker, 
spridning av föroreningar i samband med exploatering av, eller intill/inom 
påverkansområdet, verkstadsindustrier där det konstaterats föroreningar, kemtvätt med 
omfattande problematik med klorerade lösningsmedel i grundvatten, nedlagda 
handelsträdgårdar och nedlagda deponier, Försvarsmaktens historiska 
utbredningsområde med deponier och bränngropar m.m. Riktlinjerna ska utvecklas för 
att dels ge stöd för hanteringen av misstänkt och konstaterat förorenade områden, dels 
för skyddsavstånd till bostadsbebyggelse.   

Riktlinjer för hur avvägning mellan risk och exploatering ska göras, bör beskrivas i 
översiktsplanen. När det gäller miljörisker vill Länsstyrelsen påpeka att det krav på 
skyddsavstånd som är nödvändigt till AGA:s anläggning i kommunen ska beaktas, 
där det föreligger risk för brand och explosion. 

Länsstyrelsens övriga synpunkter och upplysningar
Kulturmiljö och fornlämningar
Översiktsplanen ska referera till rätt terminologi i gällande lagstiftning. De 
hänvisningar som finns till kulturminneslagen ska ändras till Kulturmiljölagen 
(1988:950). I bilaga 1 Planeringsförutsättningar (sid. 112) ska det även tydligt framgå 
att det handlar om en prövning där Länsstyrelsen fattar beslut om ingrepp kan tillåtas.

Under avsnittet som handlar om förändringar över tid, anser Länsstyrelsen att texten kan 
tolkas som att kulturmiljöer enbart omfattas av det byggda kulturarvet. Länsstyrelsen 
vill därför att det förtydligas att även fornlämningar är en betydande del av begreppet 
kulturmiljö.

I den fördjupade översiktsplanen nämns Enköpings rika kulturarv flertalet gånger samt 
dess betydelse för staden. Länsstyrelsen saknar emellertid en tydligare beskrivning av hur 
kommunen tänker ta tillvara på det rika kulturarvet och hur det kan lyftas fram i 
samhällsplaneringen. I de sammanfattande planeringsprinciperna för de nya 
utbyggnadsområdena (sid. 26) bör det finnas med en punkt som lyfter fram att hänsyn till 
kulturmiljöns (fornlämningar och bebyggelse) potential och värde ska beaktas vid 
förtätning. 

Kommunen skriver även att olika kulturmiljöer ska ses som en tillgång och inte en 
begränsning vilket Länsstyrelsens anser är mycket positivt. Länsstyrelsen vill också 
påtala den potential som ligger i att utveckla ett samband mellan stadens grönstråk och 
stadens kulturmiljöer vilket skulle stärka varumärkesbyggandet kring Enköpings stad. 
Parkmiljöerna som lyfts fram som viktiga för Enköpings karaktär borde med fördel 
kunna tillföras ett historiskt perspektiv (olika tidstypiska parker, olika funktioner som 
kan berätta om hur staden använts under tidigare tider, växtlighet som har anknytning 
till Enköping eller Enköping med omnejd). Genomgående gäller att fornlämningar och 
kulturmiljöer bör nämnas i samband med grönstrukturer och friluftsliv i dokumentet. 
Fornlämningar och kulturmiljöer bör även vara ett underlag som tas i beaktande vid 
urval av nya grönstråk och utveckling av gamla och nya mötesplatser. Fornlämningar 
nämns på ett par ställen i samband med grönstråk men det framgår inte att det är ett 
underlag som kommunen genomgående bör beakta tidigt i planeringen.
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Vidare står det om vikten att det ska ske en kunskapsspridning och ett offentliggörande 
av material från arkeologiska utgrävningar. Länsstyrelsen ser detta som något som 
mycket positivt och vill lyfta fram att det finns en potential i att förankra kunskapen om 
historiska skeenden i rummet. Denna förankring skulle kunna synliggöras t.ex. genom 
QR koder, märkning och skyltning av hus, informationsskyltar, plocka upp influenser 
och synliggöra dessa i gestaltning, synliggöra tidigare strukturer i staden och i 
parkmiljöer m.m.

I bilaga 3 Centrumstudien framgår det att centrumområdets utvecklingspotential har 
bedömts utifrån geografiskt läge, nuvarande byggnadsstruktur och bebyggelsens 
värden samt befintliga funktioner och stråk. Länsstyrelsen vill lyfta att det även är 
viktigt att se till kulturlagrens omfattning, bevarandevärde och potential eftersom 
omfattande grävningsarbeten riskerar att komprimera och utarma kulturlagren. Det är 
också förhållandevis dyrt att genomföra arkeologiska undersökningar av stadslager. 
Länsstyrelsen anser att arkeologi och kulturlagers bevarandevärde och risk för 
utarmning bör vägas in som ett kriterium för utvecklingspotential av de tre områdena 
som nämns i Centrumstudien och att kommunen i möjligaste mån ska säkerställa att de 
kvarvarande kulturlagren kan bevaras på ett långsiktigt hållbart sätt. 

I centrumdelen och avsnittet om dess bevarandevärden anser Länsstyrelsen att 
kommunen ska överväga att ändra bör till ska i följande riktlinjer. ”Nybyggnation bör 
anpassas till omgivningen” och ”Vid nybyggnation bör” eftersom bevarandevärdena 
har ansetts vara så höga inom det aktuella området. 

Förorenad mark och deponier
Kommunen bör visa och förtydliga vilka misstänkta och konstaterat förorenade 
områdens som finns inom planområdet och hur stor utbredning områdena har. Detta 
bör visas i plankartor med tillräcklig upplösning för exempelvis delområdena (S:t 
Ilian, Romberga, Stenvreten, Hamnen, Fanna, Bredsand m.fl.) Sådana kartor saknas 
också för deponier och f.d. handelsträdgårdar. Många förorenade områden kan ha 
en varierande historisk utbredning vilket gör att fler fastigheter, historiskt sett, kan 
beröras av föroreningar än där koordinaten på kartan är utsatt.

De aktuella problem som finns med i anslutning till Enköpingsåsen inom primärt- 
och sekundärt vattenskyddsområde med spridning av klorerade alifater och PFAS 
från S1-området och den tidigare Enköpingstvätten till vattentäkter har inte 
beskrivits i plandokumenten. Länsstyrelsen anser att detta bör göras. I planen har 
formulerats en planeringsprincip som anger att markundersökningar och eventuellt 
marksanering ska ske vid planering av ny bebyggelse. Kommunens behöver utöver 
detta även utveckla sin syn på hur exploatering av nya områden i anslutning till 
Enköpingsåsen inte ska leda till att föroreningar sprids till grundvattnet. För detta 
bör planeringsprinciper formuleras och åtgärder tas fram som förebygger att 
exempelvis pålning eller schaktning inte leder till att grundvattnet förorenas.  Ett 
flertal stadsdelar är belägna inom vattenskyddsområden, där det finns ökad risk för 
spridning av föroreningar vid exploatering. Länsstyrelsen anser dessutom att 
kommunen behöver föra en diskussion i planen om hur kommunen ser på den 
framtida risken för ökad belastning på grundvattenförekomsten generellt sett. 
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Dessutom finns även en risk för spridning av föroreningar till Enköpingsån och 
därigenom negativ påverkan på MKN för ytvatten. 

     
Natur
Länsstyrelsen uppmärksammar att kommunen till utställningsversionen har utvecklat 
texterna som berör både natur och ekologi. Särskilt positivt är bl.a. att kommunen har 
lyft fram delar av grönstrukturen som är till nytta både för människor och andra 
levande organismer, även om det senare inte är det som betonas. 

I avsnittet som beskriver skolornas närnatur i Plan för Enköping stad (sid. 117) är 
det inte fel att även nämna kulturmiljö eftersom Länsstyrelsen ser att det finns stora 
pedagogiska fördelar med att lyfta fram samspel mellan natur och kultur (biologiskt 
kulturarv). Natur kan komplettera läsbarheten till kulturlämningar och det är också 
av vikt att belysa sambandet mellan människa och natur i olika tider. 

Klimat 
Länsstyrelsen ser mycket positivt på att kommunen har utvecklat texterna och lyft fram 
klimat och klimatanpassningsaspekterna och gett det ett eget avsnitt i både bilaga 1 
Planeringsförutsättningar och i huvuddokumentet Plan för Enköping stad. Innehållet är 
mer genomarbetat och är värdefullt för framtida planering att alla olika typer av 
klimatrisker, som t.ex. översvämning, skyfall, värmebölja, ras- och skred etc., finns 
omnämnda. 

Vidare är klimatanpassning generellt inarbetat i de planeringsprinciper som är med i 
huvuddokumentet vilket är bra. Översvämningskarteringen som ska genomföras 
kommer att ge bra underlag för hur den fortsatta planeringen av framförallt 
hamnområdet ska hanteras på bästa sätt. Länsstyrelsen uppmärksammar även att 
kommunen har tagit med en karta över översvämningskarteringen av Mälaren, i 
bilaga 1 Planeringsförutsättningar, vilket är positivt.

De planeringsstrategier och efterföljande åtgärder som beskrivs i Plan för Enköping 
stad (sid. 136–137), är i högsta grad relevanta och kommer att både upprätthålla och 
utveckla kommunens arbete med klimatanpassning generellt. Bl.a. anger kommunen 
att ett förvaltningsövergripande nätverk ska arbeta med klimatanpassningsfrågorna. 
Eftersom frågor som berör klimatanpassning är ett så brett arbetsområde är 
Länsstyrelsen positiv till kommunens arbetssätt för att få genomslag gällande 
klimatanpassning.

Kraftledningar
På kartunderlaget bör det tydligare framgå vad som är stamnätsledningar och vad 
som är regionnät, då dessa anläggningar har skilda funktioner. I bilaga 1 
Planeringsförutsättningar (sid. 82) står det att flera större kraftledningar av 
riksintresse för landets elförsörjning korsar kommunen. Energimyndigheten håller 
på med en översyn om kraftledningar som ingår i stamnätet ska bli riksintresse för 
energidistribution, men eftersom detta ännu inte beslutat bör kommunen revidera 
avsnittet. 
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Miljökonsekvensbeskrivning
Hållbarhetsbedömningen 
I miljöbedömningen (hållbarhetsbedömningen) redogörs kortfattat och neutralt för 
planens konsekvenser för olika hållbarhetsmål. Bedömningen behöver dock bli ännu 
fylligare när det gäller att beskriva hur de aspekter som finns i 6 kap 2 § miljöbalken 
påverkas eftersom det är ett lagkrav och utgör syftet med miljöbedömningen. 

Deltagare
Chef för samhällsavdelningen Christel Benfalk har beslutat i detta ärende. 
Planhandläggare Katja Saranka har varit föredragande. I den slutliga handläggningen 
har också chef för plan- och bostadsenheten Annika Israelsson, naturvårdshandläggare 
Urban Westerlind, miljöskyddshandläggare Ulf Lindblom, arkeolog Ylva Stenqvist 
Millde, antikvarie Sara Zandler, klimatanpassningssamordnare Karin Gustavsson 
deltagit. 

Ärendet har hanterats med digital signering och har därför inga underskrifter.

Christel Benfalk
Katja Saranka
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