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Allmänna intressen är gemensamma för kommunens invånare, men de 
kan även vara regionalt och nationellt viktiga. Allmänna intressen kan 
vara natur- och kulturaspekter, bestämmelser och förordnanden, men 
även människors hälsa. Ofta ställer man allmänna intressen mot enskilda 
och de intressen som är av nytta för flest prioriteras högst. Kommunerna 
ska, inom den fysiska planeringen, ta hänsyn till och säkerställa de 
allmänna intressena.

Läsanvisning

Foto: M
alena Sattar

I den här bilagan redovisas de förutsättningar och 

värden som finns inom planområdet. Dessa måste 

beaktas vid beslut om mark- och vattenanvändning 

och är av stor betydelse för Plan för Enköpings stad. 

I bilagans första del redovisas regionala 

intressen att förhålla sig till samt olika 

regionala samarbeten som kommunen ingår i. 

Sedan beskrivsbefolknings-utvecklingen och 

bostadsbyggandet i kommunen och inom 

planområdet. 

Avsnittet om näringsliv börjar med att beskriva 

teorier och förhållningssätt till arbetsmarknaden. 

För att därefter beskriva läget i Enköpings stad 

och de planerade verksamhetsområden som finns.

Social hållbarhet beskrivs utifrån vad det är och hur 

kommunen arbetar med frågan.

Sedan följer avsnitt om skolor, utbildning och 

omsorg av våra invånare. I avsnittet om vatten och 

grönska beskrivs grönstrukturen i staden från stora  

skogsområden och större parker till fickparker. 

I avsnittet om kultur och fritid beskrivs stadens 

utbud av aktiviteter och anläggningar. Sedan följer 

ett avsnitt som beskriver kulturmiljöer i staden och 

hur dessa ska beaktas.

Infrastrukturfrågor lyfts i avsnitten om trafik och 

kommunikationer samt i avsnittet om teknisk 

försörjning. Sedan följer traditionella områden 

inom fysisk planering så som miljö- och riskfaktorer, 

klimatpåverkan samt redovisning av riksintressen 

och övriga förordnanden.
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Regionala intressen

Bostadsförsörjning 

Frågor om bostadsförsörjning är i allra högsta 

grad en mellankommunal fråga. I länet finns en 

avsiktsförklaring om att kommunerna tillsammans 

ska bygga 25 000 nya bostäder under en 

femårsperiod.

Den enskilda kommunen har även 

ett bostadsförsörjningsansvar enligt 

bostadsförsörjningslagen. Sedan år 2015 har 

Enköping ett bostadsförsörjningsprogram 

med tillhörande riktlinjer med fokus på 

hållbart bostadsbyggande och goda bostäder 

till alla. Kommunen samverkar även med 

kommunerna inom 4 Mälarstäder (se sidan 7) om 

bostadsförsörjningsfrågor. 

Regeringens målsättning är att det fram till år 2020 

ska byggas minst 250 000 nya bostäder. Delmålet 

för bostadspolitiken är: ”långsiktigt välfungerande 

bostadsmarknader där konsumenternas 

efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar 

mot behoven.” Delmålet för samhällsplaneringens 

roll är: 

• En tydlig roll för fysisk planering i 

arbetet för en hållbar utveckling av 

städer, tätorter och landsbygd.

• Ett regelverk och andra styrmedel som 

på bästa sätt tillgodoser kraven på 

effektivitet samtidigt som rättssäkerhet och 

medborgerligt inflytande säkerställs.

• Goda förutsättningar för byggande 

av bostäder och lokaler, etablering av 

företag och för annat samhällsbyggande 

samtidigt som en god livsmiljö tryggas.

Foto: Isab
ell Eklund

Regionala intressen och samarbeten
Det finns en rad planeringsfrågor som inte bara berör den egna 
kommunen utan sträcker sig utanför kommungränserna. I dessa frågor 
finns en möjlighet att samarbeta för en gemensam utveckling. Nedan 
redovisas regionalt viktiga planeringsfrågor och även de regionala 
samarbeten som kommunen berörs av eller är en part i. 
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Arbetsmarknad och pendling 

Arbetsmarknaden inom Stockholm-Mälarregionen 

är utbredd och under ständig tillväxt. För Enköping 

innebär den starka arbetsmarknaden att fler 

invånare kan hitta rätt arbete, utbilda sig, få högre 

inkomst och få en bostad inom rimligt avstånd 

från sin arbetsplats. Omvänt kan även de företag 

som söker specialkompetens nyttja ett större 

upptagningsområde för rekrytering. 

Infrastruktur 

De flesta infrastrukturfrågor är av regionalt intresse. 

Därför får infrastrukturen en stor plats inom 

regionala samarbeten och nätverk så som östra 

Mellansverige (ÖMS) 2050, 4 Mälarstäder och inom 

Region Uppsala. För Enköping är det främst frågor 

om Mälarbanan och ny järnväg mellan Enköping 

och Uppsala samt de större vägarna E18, riksväg 70 

och riksväg 55 som är av regionalt och kommunalt 

intresse. 

År 2009 antog regeringen en Bredbandsstrategi 

för Sverige, med målet att Sverige ska ha bredband 

i världsklass 2020. En förutsättning för att möta 

utmaningarna är att det finns tillgång till bredband 

med hög överföringshastighet i hela landet. Det 

innebär att år 2020 bör 90 procent av alla hushåll 

och företag ha tillgång till bredband om minst 

100 Mbit/s. Det är viktigt att svenska företag och 

hushåll i alla delar av landet kan dra nytta av de 

möjligheter som tillgång till kraftfullt bredband ger.

Vatten 

Vatten flyter över nations-, läns- och 

kommungränser och är en gemensam resurs att 

förvalta. Vattendirektivet (2000/60/EG) antogs 2000 

och syftar till att skydda och förbättra EU:s alla 

vatten. I Sverige infördes vattendirektivet i svensk 

lagstiftning år 2004. Arbetet med vattenförvaltning 

drivs i förvaltningscykler om sex år, där olika 

arbetsmoment återkommer. 

Den första cykeln avslutades 2009, följande 

avslutades 2015 och nuvarande 2021. En cykel 

inleds med att vatten kartläggs utifrån befintlig 

övervakning. Underlaget används sedan för att 

bedöma och klassificera vattnets tillstånd och 

påverkan, fastställa miljökvalitetsnormer och 

vilka åtgärder som behöver vidtas för att nå god 

vattenkvalitet. Förvaltningsplaner upprättas för att 

säkerställa arbetet. 

Vattendirektivet innebär att vattenfrågorna 

hanteras på ett annat sätt än tidigare, utifrån 

vattnets avrinningsområden istället för 

kommunernas och länens geografiska indelning.  

Grön infrastruktur 

Grön infrastruktur är en viktig del i Sveriges arbete 

för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 

Regeringen har gett landets länsstyrelser i 

uppdrag att fram till hösten 2018 ta fram regionala 

handlingsplaner för grön infrastruktur. De regionala 

handlingsplanerna ska både vara ett underlag för 

planering av konkreta naturvårdsåtgärder och 

för anpassning av brukande och hänsyn. Deras 

användning kommer bidra till att främja och 

samordna uppföljning och analys av miljötillstånd 

och miljömål.

Regionala samarbeten

Östra Mellansverige (ÖMS)
ÖMS är ett samarbete mellan sju regioner i östra 

Mellansverige: Stockholm, Uppsala, Södermanland, 

Östergötland, Örebro, Västmanland och Gävleborg. 

Varje region har en regional utvecklingsstrategi/-

plan där resonemang om den egna regionens 

roll beskrivs i ett storregionalt perspektiv. Med 

samarbetet vill man skapa en samsyn och en 

samordnad planering i östra Mellansverige. 

Samarbetet fokuserar främst på kommunikationer 

och kopplingar mellan Stockholm och andra delar 

av ÖMS-området. 

En systemstudie innehållande den storregionala 

strukturbilden och prioriterade infratstrukturobjekt 

togs fram under 2016, som inspel till den nationella 

planen.
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4 Mälarstäder
Enköping samverkar med kommunerna Eskilstuna, 

Strängnäs och Västerås i projektet 4 Mälarstäder. 

Projektet startade 2011 genom ett politiskt 

initiativ. Numera är samarbetet etablerat med ett 

årligt gemensamt kommunstyrelsemöte och flera 

arbetsgrupper inom olika temaområden. 

Utgångspunkterna för samarbetet är att 

stärka de fyra kommunerna som en part i 

regionen och bidra till en gemensam syn på 

långsiktiga utvecklingsfrågor. År 2013 antogs en 

avsiktsförklaring med tio prioriterade områden. 

Sedan dess har flera arbetsgrupper jobbat utifrån 

avsiktsförklaringens temaområden och flera 

handlingsplaner har tagits fram. Under 2017-2019 

pågår arbetet med en gemensam utvecklingsplan, 

vilken ska stärka samarbetet ytterligare. En egen 

strukturbild har tagits fram som en första målbild 

och ett inspel till ÖMS 2050.

Storregional strukturbild för Östra Mellansverige, 2016



8 Enköpings kommun –  Planer ingsförutsättningar

Avsiktsförklaring för 4 Mälarstäder

• Vi tar hand om vår gemensamma resurs Mälaren

• Vi utvecklar en gemensam arbetsmarknad med 

god kompetensförsörjning och mångfald

• Vi satsar på ett hållbart transportsystem och 

en modern infrastruktur runt Mälaren

• Vi utvecklar en väl fungerande kollektivtrafik 

som gynnar arbetspendling

• Vi erbjuder attraktiva och trygga boendemiljöer, 

variationsrik rekreation och ett rikt kulturliv

• Vi går i täten för en hållbar tillväxt med 

ett starkt näringsliv och underlättar för 

företagsetableringar och investeringar

• Vi utvecklar besöksnäringen

• Vi verkar aktivt för att minska klimatpåverkan 

och för att effektivisera energianvändningen

• Vi stärker gemensamt förmågan till en god 

integration inom alla samhällssektorer.

• Vi ska inom ramen för nya regionbildningar 

fortsätta att utveckla samverkan inom                     

4 Mälarstäder i frågorna i avsiktsförklaringen.

ESKILSTUNA

VÄSTERÅS

ÖREBRO

LINKÖPING

NORRKÖPING

SÖDERTÄLJE

STOCKHOLM

ARLANDA

UPPSALA

GÄVLE
FALUN

BORLÄNGE

ENKÖPING

STRÄNGNÄS

Vi vill stärka förbindelserna mellan varandra och även binda ihop hela Mälardalen i ett 
sammanhängande stråk. 

Genom att utveckla kollektivstråken skapar vi en större närhet oss emellan och 
“tidsförtätar” regionen för mer möjligheter till arbete, boende och rekretation för alla. 

Vi satsar på våra noder så att hela regionen kan växa. Genom samverkan utvecklar vi 
tillsammans utbildning, entreprenörskap och kultur i levande stadsmiljöer som stimulerar 
möten mellan människor.

Våra kommuner erbjuder tillsammans stora möjligheter för ett varierat och attraktivt 
boende i både centrum- och naturnära lägen. 

Vi tar tillsammans hand om våra gröna och blå värden där Mälaren är hjärtat i regionen. 
Vi bevarar och tillgängliggör våra natur- och kulturmiljöer för kommande generationer. 

HJÄRTAT AV MÄLAREN 
EN DEL AV STOCKHOLMSREGIONEN

STRUKTURBILD FÖR FYRA MÄLARSTÄDER

Strukturbild för Fyra Mälarstäder, 2016
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Enköpings stads framväxt
Första gången Enköping omnämns är på 1160-talet 

i ett dokument av Uppsalas ärkebiskop. Platsen 

benämns där som Enescopinge. År 1413 utfärdades 

ett privilegiebrev av Erik av Pommern som befäste 

redan rådande privilegier i staden. Exakt årtal på 

när Enköping fick stadsprivilegier är ej fastslaget.

Under Medeltiden var Enköping en blomstrande 

handelsplats vars befolkning mestadels var av 

utländsk börd, främst hantverkare från Tyskland. 

Tjugondedagsmarknaden hölls årligen tjugo dagar 

efter jul och var en av landets största marknader 

under den här tiden och en bidragande faktor till 

stadens blomstring under 1200- och 1300-talet. 

På 1400-talet stagnerade utvecklingen och un-

der 1500-talet förlorade staden sin ställning som 

handelsplats och transitort för järnhandeln mellan 

Bergslagen och Stockholm. Detta kan förklaras av 

de handelspolitiska reformer och stora skattehöj-

ningar som Gustav Vasa införde. År 1572 härjades 

Enköping av en svår brand som ödelade hela sta-

den som bestod av låga trähus. Återuppbyggnaden 

tog lång tid, detta ledde till att man vid slutet av 

1500-talet hotade borgarna med indragen tomt-

mark om de inte bebyggde den. 

Under 1600-talet gick Enköping från att vara en 

stad för handel till att huvudsakligen vara agrar. 

Trädgårdsodling uppmuntrades av Karl IX genom 

donation av mark. Under slutet av 1600- och början 

av 1700-talet drabbades staden av missväxt och 

epidemier där pesten 1710 var särskilt förödande. 

Staden som vi känner den idag tog form genom 

ytterligare en motgång. År 1799 brann stora delar 

av Enköping ner. Den snabba spridningen av bran-

den skylldes på dem smala gränderna och den täta 

Stadens bebyggelseområden och 
karaktär
Staden är en sammansättning av olika bebyggelseområden. Dessa har 
olika karaktär och prägel utifrån var i staden de är lokaliserade samt när 
de är byggda. 

Foto: Enköp
ings kom

m
un
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trähusbebyggelsen. Lösningen blev en rutnäts-

plan som togs fram år 1800 och har lagt grunden 

till dagens rutnätsstad. Två områden frångick 

den tilltänkta planen, dessa var Rådhusgatan och 

Munksundsgatan.

Under 1800-talet var den agrara näringen störst 

och främst pepparrotsodling kom att dominera 

näringen i staden. Sedan kom 1900-talet och den 

stora omvandlingen till industriverksamheter i sta-

den, med mekanisk och verkstadsindustri, med  

J.P. Johansson och Bahco som tydliga pådrivare.

Under 1960-talet gick det en rivningsvåg genom 

Enköpings stad. Det som hade byggts under tiden 

efter stadsbranden mellan 1799 till 1901 revs, eller 

”sanerades” som man benämnde det.  En förklaring 

är att många av husen var i väldigt dåligt skick, Sve-

rige hade fram till 1950-talet en av Europas sämsta 

boendestandarder. Samtidigt fanns det en ny trend 

av köpkraft, ideal och bilism. Det sistnämnda var 

förmodligen den största anledningen till att Cen-

trum omvandlades.

I dess ställe kom en bebyggelse som tog sitt 

ursprung från folkhemmet och funktionalismen. 

Tanken om det egna hemmet, genom ett rationa-

liserat bostadsbyggande, där onödiga kostnader 

i produktion och arbetskraft skulle undvikas, var 

rådande. Detta krävdes för att bygga bort den stora 

bostadsbrist som fanns i landet under den här 

tiden. Mellan 1965-1974 lyckades man i Sverige-

uppföra en miljon bostäder, genom det så kallade 

miljonprogrammet. 

Många tänker sig stora huskroppar i flera våning-

ar när de hör miljonprogrammet. Faktum är att 

åtskilliga enbostadshus också uppfördes som en 

del i programmet. Exempel på detta i Enköping kan 

vi se i: Munksundet, Fanna, Korsängen och Sankt 

Ilian. Även stadsdelarna Västerleden och Romberga 

växte fram under den här tiden.

Under 1970- och 80-talet fortsatte staden växa, nu 

i form av villabebyggelse i framför allt Bergvreten 

och Munksundet, även Myranområdet började 

växa fram. 

Under 90-talet byggdes första etappen på Gröng-

arn och nya områden i Romberga, Myran, Gånsta 

och Fanna tillkom.

Stadens utbredning och tillväxt under 2000- och 

2010-talet fortsatte på samma spår som tidigare 

med utspridning av staden i form av villaförorter 

som: Bredsand, Gröngarn och Klondyke. Samtidigt 

som förtätningsprojekt har pågått i staden, som 

den nya etappen av Sadelmakaren. Nedan beskrivs 

framväxten av stadens olika delar ytterligare. 

 1. Sankt Ilian
Sankt Ilian är beläget norr om Centrum. I den västra 

delen av Sankt Ilian finns en del flerbostadshus 

och lamellhus uppförda under 1930- till 1950-talet. 

Drottninggatan är en paradgata i staden, omgiven 

av stora och vackra villor från 1920-talet fram till 

1950-talet. Tanken var från början att Drottning- 

gatan skulle sträcka sig ända ner till ån. 

Området utmed Kristinagatan innehåller 

småskaliga välbevarade enbostadshus på stora 

tomter från 1930 och 40-talet. 

Det har även tillkommit en del ny bebyggelse, 

exempelvis påbyggnad av Hettemarkshuset, på 

Drottninggatan närmast Prästgårdsrondellen samt 

vid Långgatan. 

2. Romberga
Många av stadsdelens flerbostadshus tillkom under 

perioden 1961 till 1964 då det rådde bostadsbrist i 

kommunen. Under den perioden byggdes omkring 

1 000 lägenheter i hus om tre till tio våningar. En 

omfattande upprustning gjordes på 1990-talet. I 

området finns också enbostadshus från 1950- och 

60-talet. 

I stort sett hela östra delarna av Romberga, om-

rådet Myran, består av handel och verksamheter. 

Området består till stor del av industrier, men en 

omvandling har påbörjats mot att även innehålla 

sällanköpshandel, livsmedelsbutiker, kontor och 

inslag av bostäder. 



Fanna-Herrgården

Bergvreten-Gånsta

Romberga

Västerleden

Korsängen

Sankt Ilian

Bredsand
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Munksundet-Gröngarn

Centrum

0 2 000 4 0001 000 Meter

Stadsdelar
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Copyright Lantmäteriet

Karta över Enköpings 
stadsdelar
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3. Fanna-Herrgården
I de nordöstra delarna av Enköpings stad ligger 

Fanna-Herrgården. Området består idag till stor 

del av enbostadshus med inslag av flerbostadshus 

från 1940- och 1980-talet. Stadsdelen har sitt 

ursprung i industrietableringen runt Fannabäcken 

på 1800-talet. Herrgården, som ligger i stadsdelens 

norra del mot militärområdet, består till största 

delen av relativt stora enbostadshus från 1920-och 

1930-talet. Till byggnaderna hör uppvuxna tomter 

och området är av en småskalig karaktär. Viss 

komplettering har skett utan att nämnvärt störa 

den ursprungliga karaktären.

Särskilt dominerande inslag runt Tallbacksvägen 
är Villa Fannalund och Bahco-området. 
Båda områdena står inför en omvandling till 
bostadsområden under de kommande åren. 
I Bahco planeras cirka 900 nya bostäder i 
flerbostadshus och radhus. Gemensamt för båda 
områdena är också idén om att spara delar av 
industribebyggelsen med tegelfasaden, kontorshus 
och matsal så att dess karaktär bevaras.

Utöver omvandlingen av gamla Bahco verktyg till 

bostäder växer även ett helt nytt område fram 

bakom resecentrum, Älvdansen. Här byggs cirka 

700 nya bostäder under de närmaste åren. 

4. Bergvreten-Gånsta
Stadsdelen ligger i de sydöstra delarna av Enkö-

pings stad. De flesta bostäderna i Bergvreten-Gån-

sta byggdes under 1970-90-talet. Därefter har 

bostadsbyggandet i stadsdelen minskat. Området 

består främst av enbostadshus och radhus. Under 

2016 färdigställdes ett radhusområde vid Bog-

lösarondellen, vilket ansluter till Ekoxegatan. De 

närmaste åren kommer stadsdelen dock att växa 

rejält i och med att Åkersberg växer fram med 900 

-1200 nya bostäder. Bostäder byggs även i Husberg 

på Vitriskagatan.

5. Korsängen
Stadsdelen ligger öster om Centrum. Det kraftigas-

te bostadsbyggandet i området skedde på 1960-ta-

let. Då utlystes en arkitekttävling vilket resulterade i 

gruppbyggda enbostadshus som idag är unika och 

av arkitektoniskt värde. Området med villabebyg-

gelse är tidstypiskt och i stort sett oförändrat sedan 

dess tillkomst. På senare år har en ny detaljplan an-

tagits för området, med bestämmelser som reglerar 

för bebyggelseförändringar, baserade på områdets 

arkitektoniska värden. 

Det har även tillkommit bebyggelse mellan 1990-

2010. Främst på Sadelmakaren, den nyare delen 

av stadsdelen, där bebyggelsen varierar från 1 till 

13 våningar. 13-våningshusen färdigställs 2018 

och kommer då ge ett stort tillskott till stadsdelens 

befolkningsunderlag.

6. Centrum
Rutnätsstaden är den äldsta stadsdelen i staden. 

Efter branden år 1799 anlades rutnätsstaden enligt 

det mönster den har än idag. Spår från den stads-

struktur som fanns innan branden kan återses på 

Rådhusgatan vid museet, där rutnätssystemet från-

gås helt och gatan är krokig och går på tvären. 

Bebyggelsen inom rutnätsstaden är av blandad 

karaktär, allt från äldre trä- och stenhus till nyare 

bebyggelse. Även våningsantalet varierar, från en 

till de åtta våningar som finns på Kryddgårdens 

äldreboende som byggdes år 2007. Störst andel 

bostäder byggdes mellan åren 1950-1970. En 

rivningsvåg gick genom staden på 1960- och 

70-talet och då revs många äldre byggnader. Idag 

finns flera stora pågående projekt i stadsdelen som 

kommer utöka befolkningsunderlaget ytterligare.
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7. Munksundet-Gröngarn
Munksundet-Gröngarn ligger sydväst om Enkö-
pings centrum. Området har en homogen karaktär 
med mycket villor och äganderätter. I söder och 
väster avgränsas bostadsområdet av en skogslik 
plantering som skydd mot omgivande öppna land-
skap. Genom området går även Enköpingsån med 
omgivande åpromenad. 

Munksundet består av gruppbyggda enbostadshus  

som är uppförda mellan åren 1964 och 1975. 

Gröngarns bostadsområde består främst av 

enbostadshus som byggts ut under slutet av 

1990-talet och början av 2000-talet. 

8. Västerleden
I nordvästra delen av Enköpings stad ligger 

Västerleden. Stadsdelen består av Lillsidan, 

Galgvreten och Enögla. Inom stadsdelden 

finns flerbostadshus från mitten av 1950-, 

60- och 70-talet. Bland annat ett 10 våningar 

högt punkthus (Upplands första höghus), samt 

äldreboendet Ljunggården som genomgått 

genomgripande förändringar under 1990-talet. 

Under 2000-talets första år har några 

radhuslägenheter tillkommit i Svediaskogen, även 

bostadsrätter i flerbostadshus har tillkommit väster 

om Västerleden under 2010-talet. 

Området väster om Västerleden byggdes under 

1960-talet som en del av miljonprogrammet. Under 

åren har området rustats upp genom renoveringar 

och nya bostäder men området förknippas ofta 

med segregation och sociala problem.

9. Haga
Sydväst om Enköpings stad ligger satellitorten 

Haga. Ekudden är en del av Haga som domineras 

av fritidshus bebyggelse, men flera byggnader har 

omvandlats till permanenta bostäder. Här sker det 

även en tillökning med nya bostäder.

Orten har vuxit under de senaste åren, men inte alls 

i lika stor utsträckning som den tidigare fördjupade 

översiktsplanen hade planerat för. Anledningen 

till detta är den unika kulturmiljön med slottet och 

Mälarlandskapet som är skyddad från exploatering. 

Området ligger även lågt i förhållande till Mälaren, 

vilket medför en risk för översvämning. 

10. Bredsand
Bredsand är en satellitort söder om Enköpings 

stad. Området har från början bestått av fritids-

husbebyggelse men under senare år har allt fler 

permanenta bostäder etablerats i området. Områ-

det klassas fortfarande som en egen tätort och är 

officiellt inte en del av Enköpings stad.

Bredsands bebyggelse består främst av fristående 

villor, men ett antal radhus har byggts i området 

under senare tid.  Bredsand finns utpekat som ett 

område för nya bostäder i planen för Enköpings 

stad. Det totala området beräknas kunna inrymma 

ett tusental bostäder. 
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Befolkning och dess 
sammansättning
Idag bor cirka 44 000 invånare i kommunen. Inom 

planområdet bor nästan 25 000 invånare vilket ut-

gör ungefär 60 procent av kommunens befolkning. 

Enköping har en stor landsbygd som utgör cirka 

30 procent av kommunens befolkning. Västerleden 

är den största stadsdelen sett till antalet invånare, 

över 20 procent av stadens befolkning bor i stads-

delen. Haga, Bredsand och Korsängen har lägst 

andel invånare. 

Kommunens befolkningssammansättning 
är relativt lik rikets. Generellt kan sägas att 
kommunen har en större andel barn, en mindre 
andel unga vuxna och medelålders samt en högre 
andel äldre än riket. Befolkningssammansättningen 
skiljer sig mellan stadsdelarna där centrum sticker 
ut med en stor andel äldre (75- år). Stadsdelarna 

Sankt Ilian, Fanna, Haga och Västerleden har en 
stor andel yngre befolkning (25-44 år). I övriga 
stadsdelar är åldersgruppen 45-64 år den största. 

Utifrån de socioekonomiska förutsättningarna 
finns en tydliga skillnader mellan stadsdelarna. 
Områden som Romberga och Västerleden har 
både lägre årsmedelinkomst, utbildningsnivå 
och sysselsättningsgrad än övriga stadsdelar. 
Västerleden har den lägsta medelinkomsten på 
omkring 210 tkr om året och därefter Romberga 
och Centrum. Samtidigt är det lägst skillnad i 
årsmedelinkomst mellan könen i Västerleden, följt 
av S:t Ilian. Högst årsmedelinkomst har Bredsand 
med 380 tkr följt av Haga. I Haga och Bredsand är 
det störst skillnad i årsmedelinkomst mellan könen. 

I Haga finns flest invånare med hög 
utbildningsnivå. Nästan 65 procent har 
eftergymnasial utbildning. Därefter kommer 
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Stadens befolkning och bostäder
De senaste åren har befolkningen ökat kraftigt såväl i regionen som i 
Enköping. Befolkningstillväxten förväntas fortsätta under den närmaste 
tiden. När staden växer är det viktigt att bostadsbyggandet går hand 
i hand med befolkningsutvecklingen för att bostadsförsörjningen ska 
säkras. 
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Bredsand och Bergvreten-Gånsta med omkring 
40 procent med högre utbildning. Lägst andel 
med eftergymnasial utbildning finns i Västerleden, 
Romberga och Centrum där ungefär en fjärdedel 
har eftergymnasial utbildning.

Sysselsättningsgraden i stadsdelarna är relativt 
hög, men skiljer sig mycket åt mellan de med högst 
och de med lägst sysselsättningsrad. Romberga 
och Västerleden har lägst sysselsättningsgrad i 
staden med 70 procent och därefter Korsängen 
med 80 procent sysselsatta. Bredsand, Haga och 
Bergvreten-Gånsta har högst sysselsättningsgrad 
med omkring 90 procent.

Enköpings stad är i dagsläget väldigt bilburen, men 
det finns stora skillander mellan stadsdelarna. I 
Haga och Bredsand har ungefär 40 procent 2 eller 
fler bilar och i Bergvreten-Gånsta 30 procent. I 
Centrum, Västerleden och Romberga däremot har 
nästan hälften av invånarna inte någon bil.

Det färdmedel som invånarna i Enköpings stad 
använder i störst utsträckning är bilen. I Bredsand 
sker nästan alla resor med bil och i Fanna-
Herrgården 80 procent. I S:t Ilian och Centrum 
sker 60 procent av resorna med bil. En förklaring 
till de låga siffrorna är det centrala läget med 
utbyggt gång- och cykelvägnät och närheten till          
Gustav Adolfs plan och Resecentrum. 

Det som utmärker sig i fördelningen av de övriga 
trafikslagen i stadsdelarna är att 35 procent av 
resorna sker med gång eller cykel i Centrum och S:t 
Ilian. Detta kan jämföras med att endast 2 procent 
av resorna sker med gång och cykel i Bredsand, 
trots god cykelförbindelse in mot staden.

Andelen resor som sker med kollektivtrafik är inte 
särskilt hög i någon av stadsdelarna. I Munksundet 
där andelen är högst, ligger den endast på 10 
procent. I Bredsand sker endast 5 procent av 
resorna med kollektivtrafik. 

Befolkningsutveckling
De senaste åren har Enköpings befolkningsutveck-

ling ökat markant. Från att sedan tidigt 2000-tal 

haft en årlig befolkningsökning på omkring 0,8 

procent, slår kommunen nu årligen nya rekord. 

Befolkningstillväxten i Enköping är procentuellt 

högre än i många andra kommuner i Mälardalen. 

År 2016 ökade kommunen med 2,6 procent. Det 

är högre än samtliga kommuner inom 4 Mälarstä-

der och näst högst i länet. Endast Knivsta hade en 

högre befolkningstveckling.

Befolkningstillväxten sker främst i Enköpings 

stad, Haga och Bredsand då det är där den mesta 

nybyggnationen sker. I Enköping sker den största 

befolkningstillväxten i stadens centrala delar. 

Befolkningsprognos
I kommunens senaste prognos (2017) finns tre 

scenarion för befolkningsutvecklingen de kom-

mande åren. Enligt den kommer kommunen växa 

med cirka 800 -1 100 invånare per år. Den största 

befolkningsökningen kommer ske inom planom-

rådet, framför allt i Bredsand, Bergvreten-Gånsta, 

Fanna-Herrgården och Centrum.

Den höga befolkningstillväxten bidrar till stora 

utmaningar inom framför allt utbildning, arbete 

och bostad. Det är områden som är grundläggande 

för att utveckla välfärden. Fler aktörer kommer 

behöva samverka för att möta befolkningens 

behov. 

De förväntade stora ökningarna av antalet barn 

innebär utmaningar för staden både när det gäller 

tillgång till förskole-/skollokaler samt till rätt 

kompetens inom ett flertal yrkeskategorier. Det 

leder även till en ökad efterfrågan på fritids- och 

kulturaktiviteter. 

Ökningen av antalet äldre kommer troligtvis 

påverka efterfrågan på vård och omsorg i det egna 

hemmet. Den relativt stora generationen 40-talister 
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kommer sannolikt att efterfråga andra typer av 

boenden än de vi ser idag. Det kan leda till att 

särskilda boenden behöver byggas om för att möta 

efterfrågan.

I FÖP 2009 fanns en vision om  

50 000 invånare år 2030. Enligt nuvarande 

befolkningsprognos når kommunen 50 000 

invånare runt år 2023.  Vid planens målår 2040 

beräknas kommunen ha cirka 60 000 invånare och 

av dessa beräknas 43 000 bo inom planområdet. 

Ett skifte från att staden idag utgör 60 procent av 

kommunens befolkning till att den år 2040 utgör 

70 procent.

Bostadsbyggande 

En förutsättning för befolkningstillväxt är ett 

ökat bostadsbyggande. Antalet färdigställda 

lägenheter varierar mellan åren med rekordhöga 

418 lägenheter 2015. Det färdigställdes endast 

60 lägenheter 2016, men samtidigt gavs många 

startbesked för bostäder vilket indikerar att 2016 

var ett byggår mer än ett år för färdigställande. Av 

nyproduktionen i Enköpings kommun sker cirka 70 

procent inom planområdets gränser. 

Enköping har ett kommunalt bostadsbolag, 

Enköpings hyresbostäder (EHB). Enligt 

bostadsförsörjningsprogrammet från 2015 har 

bolaget ungefär 2 100 lägenheter som inhyser         

2 500-3 000 hyresgäster.

Varje år görs regionala analyser av 

bostadsmarknaden av Länsstyrelsen. I den 

konstateras att Enköping är en av landets 

kommuner med bostadsbrist, framför allt 

råder det brist på hyresrätter. En förklaring 

till bostadsbristen är att befolkningen och 

bostadsbyggandet inte vuxit i samma takt under 

de senaste decennierna. Just nu pågår många stora 

byggprojekt inom kommunen vilket kommer leda 

till minskad bostadsbrist på sikt. I kommunens 

bostadsförsörjningsprogram finns ett mål om att 

färdigställa 350 nya bostäder per år. 

Bostadsbeståndet består idag av cirka 20 000 

bostäder. I kommunen är äganderätter i småhus 

den vanligaste upplåtelseformen, följt av 

hyresrätter och bostadsrätter i flerbostadshus. 

Inom planområdet är uppdelningen en annan 

och fördelningen är betydligt jämnare. Inom 

planområdet är hyresrätter i flerbostadshus den 

vanligaste upplåtelseformen, följt av bostadsrätter 

och äganderätter. 

Det finns stora skillnader i bostadsbeståndet 

mellan olika stadsdelar. Störst andel hyresrätter 

finns i stadsdelarna Västerleden och Romberga 

följt av Centrum och Sankt Ilian. Bredsand består 

till nästan 90 procent av äganderätter, följt av 

Munksundet och Bergvreten. När det gäller 

bostadsrätter sticker Haga ut med nästan 65 

procent bostadsrätter följt av Centrum och Fanna 

(50-60 procent). 

Den genomsnittliga bostaden är störst i 

Bergvreten-Gånsta följt av Munksundet och minst 

i S:t Ilian följt av Romberga. Den genomsnittliga 

bostaden i kommunen är 90 kvm och 78 kvm inom 

planområdet.

53%

20%

27%

VA N L IGA S T E  UP P L ÅT E L S E FO R M E N I  KO M M UN E N
Äganderätt Bostadsrätt Hyresrätt

30%
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38%
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Företagande
Företagen i staden gynnas av den starka tillväxten 

som finns i regionen och många företag vill etable-

ra sig i Enköping. Närheten till kompetens och bra 

transportvägar då E18 och riksvägarna 55 samt 70 

möts är några saker som lockar. Prognoserna visar 

också en stark tillväxt av befolkningen i staden. Det 

är något som attraherar fler företag att etablera 

sig i Enköping, speciellt företag med inriktning på 

handel, tjänster och service.

Varumärke
En varumärkesplattform för platsen Enköpings 

kommun är framtagen och antagen av Kommun-

styrelsen. Den ska tydliggöra vad Enköping som 

plats erbjuder och vad det är som gör oss unika. 

Kommunen har haft sloganen ”Enköping–Sveriges 

närmaste stad” sedan sextiotalet och genom varu-

märkesplattformen ska den nu kompletteras med 

mjuka värden. Enköping står för så mycket mer än 

bara den geografiska närheten. Här finns en närhet 

mellan människor, en närhet till naturen och ett 

mångsidigt föreningsliv. Det finns en stark gemen-

skap i tätorten Enköping men också i kransorterna 

och på landsbygden.

En tydligare bild av vad Enköping som kommun 

har att erbjuda gynnar staden vilket bidrar till att 

fler människor tar chansen att besöka, flytta till 

eller etablera sitt företag här.  Tanken är också att 

de som bor i Enköpings stad ska känna sig stolta 

över den plats de bor på. 

Vad är en attraktiv plats?
En plats attraktivitet bygger på flera delar. I Kairos 

Futures ”Stora flytt- och boendestudie” som ge-

nomfördes 2015 har en ”platspyramid” tagits fram. 

Nyckeln för en plats attraktivitet är att kunna ge 

tillgång till hela platspyramiden. En plats behöver 

alltså inte kunna erbjuda allt själv. I botten av pyra-
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Enköpings kommun ligger mitt i tillväxtregionen Stockholm–Mälardalen. 
Det geografiska läget vid Mälaren i kombination med närheten till Stock-
holm, Uppsala och Västerås gör Enköping till en attraktiv kommun för 
näringsliv, företagande, turism och etableringar.

Stadens näringsliv och arbete
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miden finns de delar som klassas som mest viktiga 

och högst upp i pyramiden det som är mindre 

viktigt. Enköping kan med det geografiska läget 

till Stockholm, Uppsala och Västerås ge tillgång till 

hela platspyramiden vilket följaktligen gör Enkö-

ping till en attraktiv plats.

Arbetsmarknad och sysselsättning
Kommunen har i jämförelse med resten av landet 

en låg arbetslöshet på 6,1 procent (Sverigemedel är 

7,4 procent för augusti 2017). 

En förutsättning för att möta företagens behov 

av kompetens och invånarnas behov av arbete i 

närområdet är att rätt utbildningar finns tillgängli-

ga i regionen och att kommunerna samverkar kring 

detta (företrädesvis vuxenutbildning och yrkespro-

gram på gymnasiet). 

En övervägande del av de anställda finns i de 

mindre företagen och mycket liten andel i de 

största företagsklasserna. Tillväxten sker främst 

inom företag med 10-50 anställda. Flest anställda 

finns inom byggnadsindustrin följt av detalj- och 

partihandel, se stapeldiagram på nästa sida.

Jobbmultiplikatorfaktor
Vissa jobb genererar fler jobb än andra. Ett jobb 

inom den exporterande industrin föder nya jobb 

inom bland annat tjänstesektorn och har därför en 

högre jobbmultiplikator. Typiska jobb med hög fak-

tor är jobb inom tillverkning och produktion, IT och 

ingenjörsjobb samt logistik när den står på egna 

ben. Här kan man nå en multiplikatorfaktor på 2-3.  

De jobb med lägre faktor 0-1 är ofta knutna 

till konsumtion inom kommunen, temporär 

bemanning, och hantverk som bygger på att 

individer som bor där har råd att köpa tjänsterna. 

Även skattefinansierade jobb ingår i denna 

kategori.

Exporterande (utanför kommungränserna) jobb 

ger mer positiv samhällskonsekvens, nettoinflöde 

och har ofta högre jobbmultiplikator. Alla jobb är 

viktiga men får olika konsekvenser för samhället. 

Hänsyn bör därför tas till jobbmultiplikatorn i det 

strategiska arbetet med företagstillväxten.

Stabila och lättrörliga jobb
Man kan skilja på stabila och lättrörliga jobb. Tradi-

tionellt stabilare sektorer är all tillverkningsindustri 

men också nyare branscher, som IT.  Lättrörliga 

Platslowpyramiden

Stora flytt- och boendestudien: Jakten på möjligheter i en ny tid, Kairos Future 2016   

        
    
        Centrum - ”Känslan av att det är där det händer”          

                 Mycket liv och rörelse, stort nöjesutbud, många människor i min egen ålder                                   
                    många restauranger och caféer, blandad/samma etnicitet som jag, bra 
                       shopping, stort kulturutbud, att det finns platser där människor möts

                                Nära till släkt/vänner, bra utbildningsmöjligheter, nära till förskolor/skolor,
                                    Att de som bor där känner gemenskap, bra möjlighet till sport/fritid
                                       Att man kan identifiera sig med boendeplatsen

                                            Barnvänligt, bra skolor/förskolor, bra arbetsmöjligheter, billigt
                                               Nära till affärer, nära till vatten, hav eller sjö, bra kommunal service
                                                   Vackert, mycket parker/grönområden

                                                        Rent och snyggt, nära till naturen, bra kommunikationer
                                                           Tryggt/låg brottslighet, bra bostäder, att det är lugnt          
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jobb är exempelvis bemanning, detaljhandel, in-

dividtjänster och byggsektorn. Erfarenhet visar att 

lättrörliga jobb ger färre nya jobb, är mer känsliga i 

konjunktursvängningar och leder till mindre avan-

cerade jobb. Samtidigt är de viktiga instegsjobb på 

arbetsmarknaden.

Pendling
När regionen växer accepterar människor att 

pendla längre i tid och avstånd mellan bostad och 

arbetsplats. Den utvecklingen förväntas fortsätta 

vilket ställer krav på en stark och attraktiv arbets-

marknad med god tillgänglighet inom regionen. 

Vikten av att kommunikationer och utbyggnad av 

infrastruktur går i takt med regionens expansion är 

tydlig.

Många Enköpingsbor pendlar till och från en 

bostad eller en arbetsplats i Enköping. Ungefär       

8 000 personer pendlar ut från kommunen till 

Största arbetsgivare Antal anställda
Enköpings kommun 3 000

Ledningsregementet 1 325

Lasarettet 625

Martin och Servera Cirka 250 de kommande åren

Oriola 175

PJB Buisness (MC Donalds) 125

KGK 125

Nobina 125

Enköpings åkeri 89

Samhall 75

Coop 75

Sparbanken 75

Adecco 75

Basalt AB 64

Packsize AB 62

Med en varumärkesplattform på plats kommer Enköpings kommun att kunna marknadsföra sig på ett 
tydligare sätt mot olika målgrupper.  Lokala företag i kommunen kan också använda sig av 
varumärkesplattformen som komplement i sin marknadsföring och rekrytering.  

Arbetsmarknad  och sysselsättning 
Kommunen har i jämförelse med resten av landet en låg arbetslöshet på 5,4% (Sverigemedel är 
7,8%). En övervägande del av de anställda finns i de mindre företagen och mycket liten andel i de 
största företagsklasserna. Tillväxten sker speciellt inom företag med 10-50 anställda. Flest anställda 
finns inom Byggnadsindustrin följt av detalj- och partihandel, se diagram.  

 

Största arbetsgivarna (antal anställda) 
Enköpings kommun   3000 
Ledningsregementet   1325 
Lasarettet   625 
Martin och Servera   Ca 250 de kommande åren 
Oriola   175 
PJB Business (MC Donalds)  125 
Enköpings Åkeri   125 
KGK  125 
Nobina   125 
Samhall  75 
Coop  75 
Sparbanken   75 
Adecco  75 
IT‐företag   
Bilfirmor   

 

Jobbmultiplikatorfaktor
Vissa jobb genererar fler jobb än andra. Ett jobb inom den exporterande industrin föder nya jobb inom 
bland annat tjänstesektorn och har därför en högre jobbmultiplikator. Typiska jobb med hög faktor är 
jobb inom tillverkning och produktion, IT och ingenjörsjobb samt logistik när den står på egna ben. Här 
kan man nå en multiplikatorfaktor på 2-3.   
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sina arbeten i Uppsala, Stockholm och Västerås 

men också till Håbo och Upplands-Bro. Cirka 4 

000 personer pendlar in till arbete i kommunen 

i huvudsak från Uppsala och Västerås men också 

från Stockholm och Håbo. 

Näringslivets konkurrenskraft och 
tillväxt
Enköping har haft en bra utveckling sedan 2010 

med en tillväxt både i förädlingsvärde (företagens 

förmåga att förränta eget kapital), antal anställda 

och antal företag som vida överstiger rikssnittet. 

Enköping har starka kopplingar till 

Stockholmsregionens näringsliv, med logistik, 

byggverksamhet och en växande tjänstesektor 

som grund. Det finns även en växande grön näring 

(besöksnäring) sprungen ur kommunens starka 

jordbrukstradition och det faktum att hälften av 

befolkningen bor på landsbygden. 

Branschbalans
Det finns olika sätt att beskriva och analysera en 

kommuns näringsliv och välmående. En metod är 

att analysera branschbalansen där referensobjekt 

beskriver både en traditionell struktur typisk för 

landsbygdskommuner med ofta sviktande befolk-

ningstillväxt och en modern struktur typisk för 

större städer med hög tillväxt. Enköpings kommun 

har en branschbalans som ligger någonstans mitte-

mellan den traditionella och den moderna kommu-

nens struktur och trenden visar på att Enköping allt 

mer närmar sig den moderna.

Sett till antalet branscher i regionen kan vi i en mer 

övergripande mätning se att tillväxtmöjligheten 

i praktiken ökar i relation till antalet branscher på 

en plats. Analysen visar att Enköping har en stark 

position i regionen.

De jobb med lägre faktor 0-1 är ofta knutna till konsumtion inom kommunen, temporär bemanning, och 
hantverk som bygger på att individer som bor där har råd att köpa tjänsterna. Även skattefinansierade 
jobb ingår i denna kategori.  

Exporterande (utanför kommungränserna) jobb ger mer positiv samhällskonsekvens, nettoinflöde och 
har ofta högre jobbmultiplikator. Alla jobb är viktiga men får olika konsekvenser för samhället. Hänsyn 
bör därför tas till jobbmultiplikatorn i det strategiska arbetet med företagstillväxten. 

Stabila och lättrörliga jobb 
Man kan skilja på stabila och lättrörliga jobb. Traditionellt stabilare sektorer är all tillverkningsindustri 
men såväl nyare branscher så som IT.  Lättrörliga är exempelvis bemanning, detaljhandel, 
individtjänster och byggsektorn. Erfarenhet visar att lättrörliga jobb ger färre nya jobb, ökad 
medelarbetslöshet, mer känslig i konjunktursvängningar och leder till mindre avancerade jobb. 
Samtidigt som de är viktiga instegsjobb på arbetsmarknaden.  

Pendling
Idag bor cirka 43 000 personer i Enköpings kommun. Ungefär 8 000 personer pendlar ut från 
kommunen till sina arbeten i Uppsala, Stockholm och Västerås men också till Håbo och Upplands-Bro. 
Cirka 4 000 personer pendlar in till kommunen i huvudsak från Uppsala och Västerås men också från 
Stockholm och Håbo.  

Näringslivets konkurrenskraft och tillväxt 
Enköping har haft en bra position sedan 2010 med en tillväxt både i förädlingsvärde (företagens 
förmåga att förränta eget kapital), antal anställda och antal företag som vida överstiger rikssnittet.  

Enköping har starka kopplingar till Stockholmsregionens näringsliv, med logistik, byggverksamhet och 
en växande tjänstesektor som grund. Vi ser även en växande grön näring (besöksnäring) sprungen ur 
kommunens starka jordbrukstradition och det faktum att hälften av befolkningen bor på landsbygden.  

Branschbalans
Det finns olika sätt att beskriva och analyser en kommuns näringsliv och välmående. En metod är att 
analyser branschbalansen där referensobjekt beskriver både en traditionell struktur typisk för 
landsbygdskommuner med ofta sviktande befolkningstillväxt och en moderns struktur typisk för större 
städer med hög tillväxt. 

Enköpings kommun har en branschbalans som ligger någonstans mittemellan den traditionella och 
den moderna kommunens struktur och trenden visar på att Enköping närmar sig den moderna.  

 

 

 

 

 

 

ENKÖPINGS  KOMMUN  
Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande

Branschbalans i Enköping jämfört med traditionell 
landsbygdskommun och modern storstadskommun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser vi till antalet branscher i regionen kan vi i en mer övergripande mätning se att tillväxtmöjligheten i 
praktiken ökar i relation till antalet branscher på en plats. Analysen visar att Enköping har en stark 
position i regionen. 

TRADITIONELL  
LANDSBYGDSKOMMUN  

Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande

MODERNS  
STORSTADSKOMMUN

Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande

 

MODERN 
STORSTADSKOMMUN

Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande



Enköpings kommun –  Planer ingsförutsättningar  21

Handelsindex
Handeln har utvecklats i Enköpings stad och inte 

minst sällanköpsindex har ökat i takt med att han-

delsområdet i Myran växt. Handelsindex är ett mått 

på hur handeln har lyckats i en kommun i jämförel-

se med andra kommuner. Ett handelsindex på 100 

visar att det finns ett lika stort utflöde som inflöde, 

det vill säga att det invånarna handlar i andra kom-

muner, kompenseras fullt ut av det som besökare 

handlar i den egna kommunen. Kommunen har 

idag ett handelsindex på cirka 80 där dagligvaru-

handel ligger på 90 och sällanköpshandel på 70. 

Upplev Enköping
Enköpings närhet till flera storstäder och flera 

internationella flygplatser ger förutsättning för en 

väl utvecklad turism och besöksnäring. Turisteko-

nomisk statistik för Enköping visar att besöka släkt 

och vänner, lugn och ro/avkoppling, vistelse i eget 

fritidshus och idrottsevenemang utgör de största 

reseanledningarna. Flest besökare kommer från 

Stockholms län och Östra Mellansverige. Under de 

senaste åren har turismen genererat cirka 80 000 

kommersiella gästnätter. Enköping arbetar aktivt 

med turism och besöksnäring där dialog och sam-

arbete med aktörer inom näringen är en förutsätt-

ning för utveckling. 

En turismstrategi för Enköping finns sedan 

2016. I strategin är ett antal insatser fram till 

2020 identifierade. Dessa insatser är resultatet 

av dialog och ett nära samarbete med aktörer 

inom besöksnäringen, på både lokal nivå och 

på länsnivå. Som en fortsättning på det goda 

arbete som skedde under åren då turismstrategin 

arbetades fram bildades 2015 en referensgrupp 

för besöksnäring och turism. I referensgruppen 

ingår lokala aktörer från besöksnäringen; idrott, 

kaféer, restauranger, butiker och även föreningar 

och stiftelser. Referensgruppen träffas tre till 

fyra gånger per år och är bland annat delaktiga 

i framtagandet av handlingsplaner kopplade till 

turismstrategin. 

Kulturföretagande
En annan växande bransch kopplat till upplevelser 

är något som brukar kallas kulturella och kreativa 

näringar. De kulturella och kreativa näringarna 

kan bidra till att skapa ett livskraftigt och hållbart 

 

Branschbredden beräknas genom att dividera antalet branscher i kommunen med antalet möjliga branscher i 
riket. Ett högre tal ger bättre förutsättningar.  

Handelsindex
Handeln har utvecklats i Enköpings stad och inte minst sällanköpsindex har ökat i takt med att 
handelsområdet i Myran växt. Vi har idag ett handelsindex på ca 80 där dagligvaruhandel har ca 90, 
sällanköpshandel ca 70. Förklara vad det betyder.

Upplev Enköping – Besöksnäring 
Enköpings närhet till flera storstäder och flera internationella flygplatser ger förutsättning för en väl 
utvecklad turism och besöksnäring. Turistekonomisk statistik för Enköping visar att hälsa på släkt och 
vänner, lugn och ro/avkoppling, vistelse i eget fritidshus och idrottsevenemang utgör de största 
reseanledningarna. Flest besökare kommer från Stockholms län och Östra Mellansverige. Under de 
senaste åren har turismen genererat cirka 80 000 kommersiella gästnätter. Enköping arbetar aktivt 
med turism och besöksnäring där dialog och samarbete med aktörer inom näringen är en förutsättning 
för utveckling. En turismstrategi för Enköping finns sedan 2016. I strategin är ett antal insatser fram till 
2020 identifierade. Dessa identifierade insatser är resultatet av dialog och nära samarbete med 
aktörer inom besöksnäringen, på både lokal nivå och på länsnivå. Som en fortsättning på det goda 
arbete som skedde under åren då turismstrategin arbetades fram bildades 2015 en referensgrupp för 
besöksnäring och turism. I referensgruppen ingår lokala aktörer från besöksnäringen; idrott, kaféer, 
restauranger, butiker och även föreningar och stiftelser. Referensgruppen träffas tre till fyra gånger per 
år och är bland annat delaktiga i framtagandet av handlingsplaner kopplade till turismstrategin.  

Kommunens arbete med besöksnäring är förutom att samarbete med den lokala näringen, även en 
angelägenhet för kommunens nämnder och förvaltningar. Organisatoriskt finns besöksnäringen i 
upplevelsenämndens ansvarsområde men där samarbetet över förvaltningsgränser är avgörande. 
Besöksnäring ingår exempelvis som en del i övrigt näringslivsarbete och ingår även som en naturlig 
del i övergripande samhällsutveckling. 

Framtida utmaningar och trender 
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Branschbredden beräknas genom att dividera antalet branscher i kommunen med antalet möjliga branscher i riket. Ett högre tal ger bättre förutsättningar.
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näringsliv och en hållbar besöksnäring. Sedan 2017 

har kommunen ett kulturpolitiskt program. Pro-

grammet innehåller mål om att: ”Näringspolitiken 

har till uppgift att stödja kulturföretagare.”

Smart stad
För ett fungerande näringsliv som är effektivt och 

har snabba flöden krävs en smart stad. En sådan 

stad bygger mångt och mycket på internet of 

things (IOT). Internet of things innebär att saker - 

likt gatubelysning - kopplar upp sig mot varandra 

och sina användare för att kunna utbyta informa-

tion. Detta görs för att förbättra prestanda och 

användarvänlighet, samt fortbilda användaren om 

dennes vanor. Det tydligaste exemplet är aktivi-

tetsarmbandet som var årets julklapp 2014. Samma 

teknik kan användas i den bebyggda miljön där 

exempelvis sensorer som läser av rörelse kan inte-

greras med gatubelysningen i staden. Belysningen 

är på sparläge när människor inte rör sig i området 

och tänds när rörelse registreras av sensorn, som 

säger åt lampan att tändas eller lysa starkare. Ett 

effektivt sätt att spara på våra resurser då livsläng-

den på lamporna ökar och energiförbrukningen 

minskar.

Infrastrukturen som krävs för en smart stad är 

sensorer som placeras ut i staden och antenner, så 

kallade gateways, som kan samla in och behandla 

den information och data som sensorerna 

sänder ut. För att systemet ska vara hållbart 

krävs ett energisnålt trådlöst nätverk med lång 

räckvidd. Tekniken som används för detta kallas 

smalbandsradio och det internationellt spridda 

systemet kallas LoRa och LoRaWAN. Denna 

teknik är billig i drift och har en lång livslängd då 

sensorerna skickar ut små datamängder och får 

därigenom lång batteritid. Dessutom är sensorerna 

för den här tekniken förhållandevis billiga.

För vissa uppkopplade saker krävs däremot behov 

av att kunna föra över större datamängder, då finns 

lösningar som för över datan via mobilnätet eller 

WiFi, men dessa är dyrare och mer avancerade.

Befintliga verksamhetsområden
Nedan beskrivs stadens större verksamhets- och 

arbetsområden.

Södra Stenvreten
Verksamhetsområdet ligger beläget norr om 

järnvägen och väster om Annelund. Idag finns 

en blandning mellan mindre industri och handel 

främst inom bygg- och fordonssektorn. Området är 

bäst lämpat för mindre skrymmande verksamheter, 

främst handel kopplad till slutkund. Det är viktigt 

att skapa en god förbindelse mellan staden och de 

mer skrymmande verksamheterna i öster när nya 

etableringar sker i området.

Norra Stenvreten
Verksamhetsområdet är beläget norr om Södra 

Stenvreten och är redan till stora delar utbyggt och 

etablerat. De företag som redan finns är verksam-

ma inom bland annat fordonssektorn IT-sektorn 

och logistik och lager. I Norra Stenvreten är det 

liksom i Södra lämpligt med mer kontor och små-

industri,  så kallad business to business, där företag 

säljer företagstjänster till varandra, men också 

industrier som jobbar med varandra. Det ska inte 

etableras tung och skrymmande industri i området. 

Företagsparken
Området ligger norr om E18 och är under utbygg-

nad. PEAB äger området. Företag med behov av 

exponering och skyltfönster har goda möjligheter 

till detta närmast motorvägen, medan en bland-

ning mellan lite tyngre industri och verksamheter 

kan etablera sig längre in i Företagsparken. Den 

välutbyggda infrastrukturen ger goda möjligheter 

till lager och transportverksamheter. Befintliga 

verksamheter utgörs bland annat av fordons- och 

logistiksektorn.

I området ligger även AGA gas vilket avgör vilka 
nya verksamheter som är lämpliga att etablera i 
närheten.
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Norra Varghällar
Området utvecklas av Kilenkrysset industri. Det 

finns mark kvar att exploatera för företag som söker 

goda skyltningslägen.

Södra Varghällar
Området ligger insprängt mellan E18 i norr och 

järnvägen i söder. Idag finns bland annat företag 

inom lager och distribution, logistik och fordons-

sektorn. Närmast motorvägen finns det några 

platser kvar för etableing för företag med behov av 

läge mot E18

Myran
Området ligger i de östra delarna av Romberga och 

är främst inriktat på handel och mindre skrymman-

de verksamheter och industri. Det finns ett antaget 

utvecklingsprogram från 2015 som beskriver hur 

området bör omvandlas från industriområde till 

handels- och kontorsområde på sikt. Det finns 

mark kvar att exploatera längs med E18.

Fagerudd
Området är beläget i den sydvästra delen av 

Bredsand. I dagsläget bedrivs det en 

konferensanläggning med närhet till 

Fageruddsåsens naturreservat och andra 

friluftsområden.

Haga slott
I dagsläget bedrivs det även här en konferensan-

läggning i det restaurerade Haga slott, med närhet 

till naturreservatet Haga ekbackar. 

I Haga finns även ett tegelbruk med gamla anor. 

Det är det enda återstående tegelbruket med 

tegelproduktion vid Mälaren. På tegelbruket 

tillverkas fasadtegel och även marktegel. Ett 

Återbruk är beläget i tätorten där invånarna kan 

återvinna och hjälpa till att skapa ett hållbart 

samhälle.

Bårskär
Det finns idag en antagen detaljplan för att bygga 

och utveckla en motorsportanläggning i området, 

när detta sker är ännu ej fastställt. 

Totalförsvaret
Området brukas av Försvarsmakten som är en av 

dem största arbetsgivarna i Enköpings stad med 

cirka 1300 anställda. Här finns ledningsregementet, 

men militären har betydligt mycket mer mark för 

till exempel övning, så kallat influensområde.
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Genom samhällsplanering kan förutsättningar skapas för ett integrerat 
samhälle där individer och grupper möts. Att planera för varierade be-
byggelseområden är en nyckelfråga för såväl integration som jämlikhet. 
Tillgång till parker och grönområden bidrar till fysisk aktivitet och gynnar 
folkhälsan och erbjuder spontana mötesplatser. Arbetet med tillgänglig-
het är ett konkret område där kommunen kan påverka människors vardag 
positivt.

Social hållbarhet
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Definition och innehåll 

Begreppet social hållbarhet kommer ursprungligen 

från Brundtlandskommissionens rapport ”Vår 

Gemensamma Framtid” där hela begreppet 

hållbar utveckling definieras. Inom ramen för 

hållbarhet ryms social, ekonomisk och ekologisk 

hållbarhet. Begreppet hållbar utveckling definieras 

som: ”En hållbar utveckling är en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov.”

Social hållbarhet anses ofta vara den aspekt 

som är svårast att definiera. Det finns inte heller 

någon allmän definition av begreppet. Trygghet, 

jämlikhet, tillgänglighet, demokrati och folkhälsa är 

några aspekter av den sociala dimensionen. 

Att bygga en socialt hållbar stad innebär att sätta 

människan i fokus, såväl den lilla människan som 

individ som människan som grupp. Livet utspelar 

sig i husen och i mellanrummen mellan husen. 

Det är alltså utformning, innehåll och organisation 

av den fysiska strukturen som skapar de rumsliga 

förutsättningarna för livet. 

Människor är olika, har olika behov, olika kultur och 

gör olika prioriteringar. Därför är det mycket viktigt 

att inte generalisera och komma med sociala 

patent-lösningar. En plats unika historia, karaktär 

och speciella förutsättningar bör utgöra basen för 

utvecklingsförslag. 

Människor är också lika. Vi rör oss ungefär lika fort 

till fots (även om vissa gör det med hjälpmedel), 

vi har då och då behov av att sitta ner en stund 
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och vila oss eller vänta på någon. Forskning 

visar att människor vill vara där andra människor 

är och det ställer krav på välkomnande och 

omsorgsfullt utformade stadsrum. Offentliga 

rum bör också innehålla utrymme för avskildhet 

och lugn. Stadsplaneringen är en av många 

samhällsfunktioner som påverkar utvecklingen och 

skapar miljöer med förutsättningar att stötta social 

hållbarhet. 

Kommunal organisation
Under 2016 tillkom en särskild enhet för hållbar 

utveckling i Enköpings kommun. Denna gör det 

möjligt att fokusera på att arbeta med alla tre 

hållbarhetsperspektiven som en helhet. Satsningen 

innebär även att den lokala demokratin kan ut-

vecklas och fördjupas för att skapa en representativ 

delaktighet och tillit. 

Kommunen arbetar med social hållbarhet 

genom olika processer och projekt. Bland annat 

genom sociala investeringar. Syftet är att minska 

riskerna för utanförskap. Kommunen arbetar med 

förebyggande insatser som kan ge minskade 

kostnader i samhället och få medborgarna att må 

bra och utvecklas. 

Demokrati
I Sverige fastställs alla människors lika värde och 

rättigheter samt möjligheten att vara med och 

bestämma direkt i grundlagen. Där står det att all 

offentlig makt utgår från folket och att riksdagen är 

folkets främsta företrädare. Riksdagen är på så sätt 

en mycket viktig del i den svenska demokratin.

Enköpings kommun har en positiv tradition 

av att genomföra dialoger med invånarna 

sedan flera år tillbaka. Genom en enkät har 

kommuninvånarnas vilja att vara med och påverka 

undersökts. Enkätsvaren visar att det främst är 

vardagsnära frågor som gator, barnens skola och 

upplevelseutbud som man vill vara med och 

påverka. Utvecklingen av Enköpings centrum 

känns också angelägen att vara delaktig i för 

många. 

För att stärka den lokala demokratin genomförs 

en nulägesanalys som ska resultera i ett nytt 

system för den lokala demokratin. Av systemet ska 

det framgå hur kommunen arbetar systematiskt 

och långsiktigt med medborgardialog samt hur 

utvärdering och återkoppling ska ske. 

 

Nationella folkhälsomål
Sverige har en nationell folkhälsopolitik med 

elva målområden. Målområdena omfattar de 

bestämningsfaktorer som har störst betydelse 

för den svenska folkhälsan. Det övergripande 

målet är att skapa samhälleliga förutsättningar 

för en god hälsa för hela befolkningen.

1. Delaktighet och inflytande i samhället

2.  Ekonomiska och sociala förutsättningar

3.  Barns och ungas uppväxtvillkor

4.  Hälsa i arbetslivet

5.  Miljöer och produkter

6.  Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

7.  Skydd mot smittspridning

8.  Sexualitet och reproduktiv hälsa

9.  Fysisk aktivitet

10. Matvanor och livsmedel

11. Tobak, alkohol, narkotika, doping och spel
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Trygghet 
Trygghet är ett grundläggande behov. Trygghet är 

att ha god tillgång till service och stödfunktioner 

som fungerar och uppfyller människors behov 

i ett livscykelperspektiv. En god start i livet, 

en välfungerande skolgång, en stimulerande 

arbetsmarknad och ett gott omhändertagande är 

alla aspekter som bidrar till trygghet och tillit. 

Trygghet är en subjektiv känsla som människor 

upplever i olika hög grad. Enligt Nationella 

trygghetsundersökningen (Brå, 2010) uppger var 

sjätte person att de känner sig otrygga på kvällen 

när de vistats ute i området där de bor. Kön är den 

mest avgörande faktorn när det gäller upplevelse 

av otrygghet, men många gånger samverkar 

kön med andra faktorer. Otryggheten får ofta 

större konsekvenser för kvinnor, som oftare än 

män uppger att otryggheten får dem att ändra 

sitt beteende. Även ålder har stor påverkan på 

upplevelsen av otrygghet och idag känner många 

äldre sig otrygga. 

Ofta hänger inte den upplevda otryggheten ihop 

med brottsstatistiken då många män i åldern 20-25 

upplever att de är trygga samtidigt som de faktiskt 

är den mest utsatta gruppen i brottsstatistiken. 

Känslan av otrygghet kan också påverkas av 

faktorer som etnicitet, funktionsvariation, 

socioekonomiska förutsättningar eller var du bor. 

I den fysiska miljön kan en ökad trygghetskänsla 

skapas på många sätt. Exempelvis genom 

skötsel och underhåll av människors närmiljö, 

överblickbara allmänna ytor, god belysning och 

utformning av gång- och cykelstråk. Dessa åtgärder 

motverkar många gånger även den faktiska 

brottsligheten. Miljöer som befolkas dygnet runt 

upplevs ofta som tryggare. Genom att blanda 

bostadsbebyggelse med service, arbetsplatser och 

fritidsanläggningar skapas ett mer levande och 

därmed tryggare samhälle.

Jämlikhet och tillgänlighet 

Jämlikhet utgår från alla människors lika värde. 

Att skapa ett jämlikt samhälle ska genomsyra 

all kommunal verksamhet. Det innebär att ge 

förutsättningar och möjligheter för lika rättigheter 

och att motverka diskriminering. Jämlikhet handlar 

om förhållandet mellan individer och grupper 

medan jämställdhet är det ord som används när 

man talar om förhållandet mellan kvinnor och män.

För att skapa ett jämlikt samhälle krävs ökade 

krav på tillgänglighet, det vill säga att miljöer är 

anpassade så att personer med funktionsvariation 

kan nyttja dem i samma utsträckning som 

andra. Det är viktigt för jämlikheten och för den 

enskilda individen att man kan klara sig själv och 

inte behöver tillkalla hjälp för att ta del av olika 

samhällsfunktioner. 

Inom den svenska handikappolitiken har olika 

fokusområden tagits fram för att nå målen om 

tillgänglighet. Boverket har tagit fram föreskrifter 

om enkelt avhjälpta hinder. Bland annat ska 

man vid planering av nya miljöer utgå från att 

alla människor är olika och planera utifrån olika 

behov. Vad gäller redan befintliga miljöer ska dessa 

genom olika åtgärder bli mer tillgängliga där så är 

möjligt.

I Enköping har arbetet med att inventera och ge 

förslag till åtgärder för förbättrad tillgänglighet 

genomförts både i allmänna utrymmen i de 

fastigheter där kommunen bedriver verksamhet 

samt i en del av stadskärnan. Det finns ett 

uttalat fokusområde i den övergripande 

verksamhetsplanen för 2017 som handlar om att 

öka tillgängligheten till kommunens verksamhet 

och allmänna platser.  

 

Kommunala Handikapprådet och direkta kontakter 

mellan företrädare för handikapprörelsen och 

kommunens nämnder och förvaltningar säkrar 

ett effektivt arbete för bättre tillgänglighet i 

kommunen.
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Jämställdhet 

Jämställdhet innebär att kvinnor och män är lika 

värda och har samma rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter att forma samhället och sina egna 

liv.  Samhällsplaneringen behöver utgå från mäns 

och kvinnors olika sätt att organisera vardagslivet. 

Exempel på olikheter kan vara att män kör bil i 

större utsträckning än kvinnor som istället nyttjar 

kollektivtrafik i högre grad. Kvinnors arbetsplatser 

ligger vanligtvis närmare bostaden än mannens. 

Mäns resande förknippas oftare med arbete och 

kvinnors med att hämta barn samt inköps- och 

serviceärenden.

En viktig förutsättning för en jämställd 

samhällsplanering är kvinnors trygghet i stadens 

offentliga miljöer. Forskning visar att kvinnor i 

stor utsträckning anpassar sitt rörelsemönster 

och tillvägagångssätt beroende på hur trygg eller 

otrygg en väg känns.

Integration och inkludering 

Integration handlar om att känna tillhörighet 

i samhället. Det betyder att alla ska känna sig 

som en del av det svenska samhället. Integration 

handlar om att olika grupper i samhället möts och 

har ett utbyte med varandra. 

För att ge nyanlända en bra integration i Enköping 

arbetar kommunen bland annat med följande:

•  Samordna boende och eventuell 

förskola/skolgång

•  Vara behjälplig med samhällsinformation

•  Förmedla initiala kontakter med myndigheter

•  Ge stöd och råd under den aktiva 

etableringsperioden (två år)

• Aktiviteter i form av Elviragruppen, 

systuga, språkcafé, språkvän, barnteater, 

slöjdworkshop, fotbollsträning, simning, 

boule, föreläsningar, körkortsteori, cykelkurser 

och workshop på asylboenden. 
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Nationella jämställdhetsmålen
1. En jämn fördelning av makt och inflytande. 

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möj-

lighet att vara aktiva medborgare och att forma 

villkoren för beslutsfattandet.

2. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska 

ha samma möjligheter och villkor i fråga om ut-

bildning och betalt arbete som ger ekonomisk 

självständighet livet ut.

3. Jämn fördelning av det obetalda hem- och 

omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma 

ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge 

och få omsorg på lika villkor.

4. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor 

och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och 

möjlighet till kroppslig integritet.
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På ”Möjligheternas Mötesplats för integration 

och mångfald” finns kommunens handläggare 

tillgängliga för besök efter tidsbokning. I lokalerna 

finns utrymme för olika aktiviteter och café.

Elviragrupper syftar till att öka nyanlända kvinnors 

möjlighet till egen försörjning. En viktig del är 

att träna ”vardagssvenska”. I Systugan lär sig 

Elviragrupperna att sy på maskin, sticka och virka. 

De som redan är kunniga i sömnad ges, i mån av 

plats, möjlighet till praktik. I Systugan tillverkas 

bland annat egendesignade tygväskor med märket 

Elvira of Sweden. 

Språkvän är en aktivitet där svensktalande matchas 

med nyanlända. Syftet är att prata svenska 

samtidigt som man gör trevliga saker tillsammans. 

Genom Språkvän bildas ett ”kompisskap” och 

deltagarna lär känna varandras kulturer.

Enköpings kommun samverkar med civilsamhället 

genom organisationer och det lokala föreningslivet 

samt studieförbund för att anordna aktviteter för 

nyanlända. 

Sedan 2017 arbetar en integrationsstrateg med 

övergripande arbete med integration i kommunen. 

Barn och ungas perspektiv
Begreppet barnperspektiv är ett överordnat be-

grepp som innefattar både barnets egna perspektiv 

och ett perspektiv med barn i fokus. Barnperspek-

tiv kan vara att uppmärksamma konsekvenserna 

för barn av olika beslut och att få bättre redskap 

och underlag inför förändringar. Det kan också 

vara att ta ställning för en svag eller underprivile-

gierad grupp i samhället och konsekvent verka för 

denna grupps intressen. Ett tredje har med den 

vetenskapliga kunskapsbildningen att göra; att se 

ett fenomen ur flera perspektiv, från flera aktörers 

utgångspunkt. Då handlar det om både vuxnas 

perspektiv på barn och deras villkor och om barns, 

ungas och vuxnas perspektiv på sin omvärld och 

sina villkor. Inom politiken har perspektivet ofta 

nära koppling till begreppet barnets bästa.

Att utgå från ett barnperspektiv syftar till 

att tillgodose barnes behov och inte låta ett 

vuxenperspektiv dominera. Det borgar för att 

barns rättigheter tas tillvara. Genom att tala om 

barns perspektiv istället för barnperspektiv gör 

man en tydlig poäng av att det handlar om att 

låta barnen komma till tals. Det finns dock en risk 

med att hävda att barns perspektiv är den enda 

möjligheten att tillämpa barnperspektiv. Det är inte 

alltid så att barn ska tillfrågas och barnperspektiv 

kan innebära att man försöker fånga barns 

erfarenheter och villkor på andra sätt än genom 

direkta frågor till dem. Barn kan inte alltid på ett 

oproblematiskt sätt vara informatörer om de egna 

villkoren.

Den fysiska planeringen har genom tiderna haft 

olika problem att lösa och olika förutsättningar att 

utgå ifrån. Barn och barns livsmiljöer har i skiftande 

omfattning funnits med och prioriterats när staden 

har utvecklats. Det var först en bit in i 1900-talet 

som barns livsmiljö på ett medvetet sätt fanns med 

när bostadsmiljöer planerades och byggdes. Det är 

helt klart att stadens fysiska struktur påverkar barns 

rörelsefrihet och möjligheter till samspel och lek, 

vardagsliv, identitet samt hälsa och säkerhet.

Under 2017 kommer ett förslag att tas fram 

som ska underlätta kommunens införande 

av barnkonventionen i sin styrning. En statlig 

utredning föreslår att konventionen blir lag 2018.
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Skolan lägger grunden för livslångt lärande. I Sverige har alla barn rätt att 
gå i skolan. Välutbildade medborgare är en välfärdsfaktor och viktigt för 
kommunens utveckling. En attraktiv förskole- och skolkommun måste 
kunna hävda sig i en allt hårdare nationell och internationell konkurrens.

Stadens skolor och utbildningar
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Förskola och grundskolor 

Barns utveckling och lärande sker hela tiden. Det 

pedagogiska rummet har ett vidare perspektiv idag 

och är inte enbart fokuserat kring klassrummet. Det 

innefattar också utemiljön och den virtuella miljön. 

Skolan är en spegling av samhället. Informations- 

och kommunikationssamhället med dess krav på 

teknisk utrustning ställer krav på skolan. Att arbeta 

med entreprenöriellt lärande är väl utvecklat i 

Enköpings grundskolor och i gymnasieskolan.

Att gå i förskola eller skola i sin närmiljö skapar 

trygghet. I Enköpings stad finns både kommunala 

och fristående skolor. Inom planområdet finns 17 

kommunala förskolor och sju fristående förskolor. 

Det finns sex kommunala grundskolor och sju 

fristående grundskolor. 

Barn och ungdomar med funktionsvariation 

som inte bedöms kunna uppnå grundskolans 

kunskapsmål har rätt att gå i särskola. I Enköping 

erbjuds särskola från årskurs 1 till 9. Särskolans 

verksamhet bedrivs vid två skolor i kommunen, 

Korsängsskolan och Bergvretenskolan. Elever 

som gått ut grundsärskolan kan läsa vidare på 

gymnasienivå då gymnasiesärskola bedrivs på 

Westerlundska gymnasiet.

Flexibel skola
Med tiden har det blivit allt tydligare att olika barn 

och elever har olika sätt att ta till sig kunskap och 

färdigheter. Detta ställer krav på framtidens skola 

att vara flexibel och nyttja olika arbetssätt och mil-

jöer för att ge våra barn och ungdomar de insikter 

och förmågor som behövs i samhället. Ett exempel 

på ett arbetssätt i skolverksamheten är Enabygdens 

naturskoleverksamhet, som finns som resurs för 

skolorna i Enköpings kommun. Dess verksamhet 

har tre grundstenar, utomhuspedagogik, folkhälsa 

och hållbart samhälle. 
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Kulturskolan är en annan viktig del som 

erbjuder undervisning i bland annat sång, dans, 

musikskapande, teater och film. Undervisning sker 

såväl i egna lokaler som i kommunens grundskolor. 

Kulturskolans verksamhet bedrivs i nära samarbete 

med det estetiska programmet på gymnasiet.

Genom satsningen ”skapande skola” används 

kulturens olika uttrycksfomer som en del i 

lärandet. Skapande skola är regeringens satsning 

på samverkan mellan skolan och kulturlivet. 

Enköpings kommun har arbetat med skapande 

skola i de kommunala grundskolorna sedan 2008.

Trafik i skolmiljö
Alla barn och elever som bor i Enköpings tätort ska 

kunna erbjudas förskoleplats och skolgång inom 

tätorten. Enköpings kommun arbetar aktivt för att 

elever på ett enkelt och säkert sätt ska kunna ta sig 

till skolan på egen hand via gång- och cykelvägar, 

bland annat genom projektet ”Säkra skolvägar” där 

elevernas väg till skolan analyserats. Trots detta är 

fortfarande andelen elever som skjutsas med bil 

stor.

Skolans utemiljöer
Barn vistas en stor del av sin vakna tid på förskolor 

och skolor med tillhörande gårdar. I tätorten leker 

många barn på skolgården även på fritiden. Natio-

nellt tenderar skolgårdar i centrala lägen att minska 

i storlek till följd av tryck från bostadsmarknaden. 

Numera finns dock rekommendationer både från 

Boverket (Gör plats för barn och unga) och i plan- 

och bygglagen om hur skolans utemiljöer ska ut-

formas, vad som prioriteras högst och vilken storlek 

de ska ha. 

Det är inte bara storleken på ytan som avgör 

om den är bra eller inte utan även dess innehåll. 

Det finns mycket forskning på hur skolgårdar 

bör utformas samt bullerrekommendationer 

från världshälsoorganisationen WHO. Ytterligare 

en viktig fråga att beakta är möjligheten att 

skydda barnen från solens starka strålar. Detta 

sker lämpligast genom en utemiljö med mycket 

växtlighet där lekplatser placeras i skuggområden.

Högre utbildningar
Med högre utbildning menas den verksamhet som 

inte är obligatorisk för elever. Vi kan idag se att en 

större andel av de som går ut gymnasiet väljer att 

studera vidare på universitet, högskola eller annan 

eftergymnasial utbildning, särskilt kvinnor.

De högre utbildningarna som finns i Enköping 

är Enköpings Vuxenutbildningscentrum, 

Komvux och Enköpings Yrkeshögskola som 

erbjuder YH-utbildningar som exempelvis 

Trädgårdsmästarutbildning.

Svenska för invandrare (Sfi)
På svenska för invandrare (Sfi) studerar deltagar-

na det svenska språket. De lär sig att läsa, skriva, 

tala och förstå svenska. Sfi är för den som inte har 

svenska som modersmål, är bosatt i Sverige och 

saknar grundläggande kunskaper i det svenska 

språket. Alla studerar i sin egen takt och har en 

egen studieplan. Inom Sfi finns tre olika studie-

vägar. Vilken studieväg man ska gå beror på hur 

mycket man har studerat tidigare och vad man ska 

göra när man studerat färdigt. Utbildningen finns 

på Komvux och man får börja senast tre månader 

efter att man lämnat in sin ansökan.
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Oavsett om du är ung eller gammal är en väl fungerande vård och omsorg 
viktig. Äldre människor och personer med funktionsvariation har rätt att 
få hjälp och stöd från kommunen. Inom den fysiska planeringen kan kom-
munen arbeta med att skapa förutsättningar för exempelvis goda och 
attraktiva boendemiljöer för allas behov och ge stöd till bättre anpassning 
av offentliga miljöer. 

Omsorg om stadens invånare
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Hälso- och sjukvård 

Inom landstingsvården finns flera 

sjukvårdsmottagningar i Enköpings stad varav den 

största är Enköpings lasarett. Lasarettet är viktigt 

för Enköping, dels vad gäller närheten till vården 

och dels som en stor arbetsgivare i kommunen. 

I staden finns ett antal vårdcentraler, dels de 

som drivs av landstinget och dels genom privata 

aktörer.

 Äldreomsorg 

Syftet med kommunens äldreomsorg är att 

äldre personer ska kunna leva ett kvalitativt och 

självständigt liv i trygghet. Många vill bo kvar 

hemma så länge som det är möjligt. Idag finns 

stora möjligheter att bo kvar i hemmet med stöd 

från samhället, som exempelvis hemtjänst och 

olika former av anpassning av boendet. Det finns 

många sätt att hjälpa fler att bo kvar hemma på 

ålderns höst. Ett tydligt exempel är tillgängliga 

lägenheter som förebygger olyckor och skador. 

Skador som i vissa fall skulle innebära att man inte 

kan bo kvar hemma. Den som bor i eget boende 

och som har behov av att snabbt kunna tillkalla 

hjälp kan ansöka om trygghetslarm. Vidare finns 

träffpunkter för social samvaro samt anhörig- och 

närståendecentrum

Omvårdnadsboenden
Om äldre människor får ett behov av vård och 

omsorg och inte kan bo kvar hemma finns boen-

deformen omvårdsboenden som ett alternativ. 

Omvårdnadsboende erbjuder boende med dygnet 

runt-vård. För att få en plats krävs biståndsbedöm-

ning. Inom planområdet finns fyra kommunala 

omvårdnadsboenden och tre privata. 
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Korttidsboenden
Kommunens korttidsboenden är till för personer 

som vid enstaka tillfällen är i behov av tillfällig vård 

och omsorg dygnet runt. En biståndshandläggare 

bedömer om ett sådant behov finns. Korttidsbo-

enden är bemannade dygnet runt av vårdperso-

nal. Korttidsplatser finns på Åsundagårdens och 

Trögdshemmets omvårdnadsboende (utanför 

planområdet). 

Senior- och kategoriboenden
Seniorboende eller kategoriboende har blivit van-

ligare och fått tydligare koncept och målgruppsin-

riktning. I ett seniorboende bor man och äger (ofta) 

sin egen lägenhet men kan ta del av gemensamma 

mötesplatser och aktiviteter. I Enköping finns ett 

antal olika senior- och kategoriboenden. Det senast 

tillkommande är Bovieran som är ett typiskt kate-

goriboende för personer över 55 år. 

Trygghetsboenden
Trygghetsboende är en annan typ av kategoribo-

ende som än så länge inte finns i Enköping. Trygg-

hetsboende innebär en egen lägenhet i ett hus där 

det finns en trygghetsvärd och en samlingslokal 

där man kan äta gemensamma måltider. Effekterna 

av trygghetsboenden har visat sig vara att vissa 

grupper aldrig behöver flytta till ett omvårdnads-

boende. Det kan i många fall vara ensamhet och 

otrygghet som gör att man vill bo gemensamt och 

då passar ett trygghetsboende bra. 

Trygghetsboenden kräver ingen 

biståndsbedömning men ibland finns en undre 

åldersgräns. Det är vanligt att privata aktörer 

bygger trygghetsboenden med bidrag från 

staten. För kommunen kan trygghetsboenden 

leda till besparingar då kostnader för exempelvis 

äldreomsorg och hemtjänst kan undvikas då en 

person kan bo i ett trygghetsboende. Sedan 2016 

finns antagna riktlinjer för att stimulera byggnation 

av fler trygghetsboenden i kommunen. 

Omsorg om personer med 
funktionsnedsättning 

Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) innehåller bestämmelser 

om insatser för särskilt stöd och särskild service 

åt personer med utvecklingsstörning, med 

betydande och bestående begåvningsmässigt 

funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder samt 

personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska 

funktionshinder som uppenbart inte beror på 

normalt åldrande.

För att ett boende ska få betecknas som en bostad 

med särskild service inom LSS så ska den vara 

utformad så att den som bor där kan leva ett så 

självständigt liv som möjligt med en omvårdnad 

utifrån personens behov. 

Det finns två slags boenden för personer med fysisk 

och psykisk funktionsnedsättning i kommunen: 

gruppbostad eller servicebostad. 

Individ- och familjeomsorg (IFO) 

Socialnämndens verksamheter omfattar 

kommunens individ- och familjeomsorg. Till 

socialnämnden kan alla kommuninvånare vända 

sig som på olika sätt befinner sig i svåra och utsatta 

livssituationer och som är i behov av individuellt 

stöd. Det kan gälla barn som inte får sina behov 

tillgodosedda, människor med missbruksproblem 

eller människor i behov av ekonomiskt bistånd.

Individanpassat arbete
Det är med respekt och utgångspunkt för den en-

skilda människans resurser, förutsättningar, behov 

och gällande lagstiftning som styr vad individ- och 

familjeomsorg (IFO) hjälper till med. Dessutom ska 

Socialförvaltningen utforma hjälpen så den stärker 

möjligheterna till ett självständigt liv. I arbetet med 

enskilda eller grupper är barnets bästa alltid i fokus.

IFO har ett särskilt ansvar för vissa grupper som 

anges i Socialtjänstlagen. Dessa grupper är 

barn och unga, missbrukare och brottsoffer. I 
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övrigt ansvarar socialnämnden för verksamheter 

inom familjerätt och familjerådgivning, 

öppenvårdsmottagning för missbrukare, 

familjebehandling och föräldrautbildning, budget- 

och skuldrådgivning och tillstånd för servering av 

alkohol.

Flyktingmottagning  
Enligt bosättningslagen är varje kommun skyldig 

att efter anvisning ta emot ett visst antal nyanlända 

som har beviljats uppehållstillstånd. Syftet med 

lagen är att nyanlända snabbt ska få bosättning i 

en kommun för att därmed börja sin etablering på 

arbetsmarknaden och i samhällslivet.  

Enköpings kommun tog under 2016 emot drygt 

130 personer via anvisning (ABOS). Utöver dessa 

flyttar nyanlända som ordnat bosättning på egen 

hand (EBOS) till kommunen. Under 2016 flyttade 

172 personer till Enköping efter att först ha skaffat 

ett eget boende. 

Kommunerna ansvarar för undervisning i Sfi, 

samhällsorientering, annan vuxenutbildning samt 

för barnomsorg, förskola, skola och andra insatser 

för barn och ungdomar. Kommunerna ansvarar 

också för försörjning för dem som inte har rätt till 

etableringsplan.

Ensamkommande flyktingbarn
Migrationsverket skriver avtal med Sveriges kom-

muner om mottagande av ensamkommande 

asylsökande barn. Länsstyrelsen förhandlar om 

antal platser i varje kommun. Kommunerna ansva-

rar därefter för att erbjuda bostäder för barnen och 

för deras omvårdnad. Mottagandet ställer krav om 

olika typer av boendeformer så som familjehem, 

HVB-hem samt lägenheter för utflytt efter gymna-

siet. Det är Socialförvaltningen som är ansvarig för 

handläggning och uppföljning av de ensamkom-

mande flyktingbarn som kommer till kommunen. 

Grupper med bostadssociala 
behov 

I samhället finns grupper som har svårt att få 

och behålla ett ordinarie boende utifrån sociala, 

psykiska och/eller missbruksproblem. För att 

säkerställa dessa personers bostadssituation 

och motverka hemlöshet finns inom 

socialförvaltningen ett 100-tal så kallade sociala 

kontrakt där socialförvaltningen hyr lägenheterna 

av Enköpings hyresbostäder (EHB) och skriver 

kontrakt med hyresgästen.

Grundprincipen för att få ett socialt kontrakt är att 

en person är i behov av insatser, ekonomiska eller 

sociala, för att kunna få en lägenhet eller behålla 

boendet. Lägenheten ses inte som en långsiktig 

lösning utan när behovet av insats är tillgodosedd 

avslutas insatsen och kontraktet med EHB kan 

förhoppningsvis övergå direkt på personen.

För de grupper som inte är redo att få ett socialt 

kontrakt eller komma ut på den ordinarie 

bostadsmarknaden finns andra bostadslösningar 

inom socialförvaltningens ansvarsområde.

För våldsutsatta grupper behövs skyddade 

boenden med så kallat yttre skalskydd. Det kan 

innebära särskilda krav på lås och larm, utformning 

av gemensamma ytor i flerbostadshus till exempel 

trapphus och tvättstugor, insyn med mera. 

I Enköpings kommun finns inget eget skyddat 

boende för våldsutsatta kvinnor. Socialnämnden 

har dock fattat beslut om att hyra lägenheter via 

EHB för detta ändamål. 

Kvinnojouren Gertrud är en ideell förening med 

cirka 20 aktiva medlemmar och en heltidsanställd. 

Kvinnojouren hjälper fysiskt, psykiskt och/eller 

ekonomiskt misshandlade kvinnor med stödsamtal, 

kontakt med myndigheter samt skyddat boende. I 

jourens skyddade boende finns som mest plats för 

tre kvinnor åt gången, ofta har dessa kvinnor även 

med sig barn. 
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Härbärge
År 1999 öppnade ett härbärge i Enköping. Härbär-

get var menat att vara en tillfällig lösning under 

tiden som arbete och planering pågick att få fram 

en mer permanent bostad. På härbärget finns nio 

platser fördelade på tre rum. Frivilliga volontärer 

arbetar tillsammans med anställda och håller här-

bärget öppet nattetid.

På senare tid har man upplevt ett ökat antal 

i behov av att sova på härbärget. Den största 

anledningen till det är den rådande bostadsbristen. 

Bostadsbristen leder även till att fler blir kvar på 

härbärget under en längre tid.

Kommunen har ingen framtagen strategi eller 

handlingsplan för hur arbetet med hemlöshet och 

utanförskap på bostadsmarknaden ska hanteras. 

Detta är dock en fokuserad åtgärd i kommunens 

bostadsförsörjningsprogram från 2015.
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Enköping är en känd parkstad med en välbevarad grönstruktur som binder 
samman stadens delar med varandra. Grönstrukturen erbjuder värden för 
stadens invånare ger naturmiljöer med ett rikt djur- och växtliv, en rik biologisk 
mångfald. Grönskan hjälper också till med en rad olika funktioner och 
ekosystemtjänster som behövs för en hållbar stadsutveckling. 

Stadens vatten och grönska

Ekosystemtjänster
Flera ekosystemtjänster är grunden till att vi ska 

kunna leva på jorden. Ekosystemtjänster levererar 

produkter och tjänster som människan får gratis 

av naturen. Dessa brukar delas in i fyra grupper: 

försörjande, kulturella, reglerande och stödjande. 

På senare år har klimatförändringarna och 

naturkatastrofer blivit allt mer påtagliga genom 

temperaturökning, översvämningar och 

skogsbränder, därför är det viktigt att arbeta med 

ekosystemtjänster på ett aktivt sätt. I planeringen 

och arbetet gäller det dels att skydda och 

bevara befintliga system men också att skapa 

förutsättningar för nya ekosystem att byggas upp. 

Sett ur en ekonomisk synvinkel finns det mycket att 

vinna på att arbeta med ekosystemtjänster.

Försörjande ekosystemstjänster
De försörjande tjänsterna levererar produkter som 

människor får från ekosystemen till exempel mat, 

vatten, trä och fiber, bränsle och genetiska resur-

ser. Exempel på försörjande ekosystemtjänster i 

Enköpings stad är vattentäkter, jordbruket, gröna 

områden i staden vilka bland annat är viktiga för 

den biologiska mångfalden. 

Kulturella ekosystemtjänster
Naturen erbjuder även rekreation, estetik och kun-

skapsförmedling, vilket räknas som kulturella eko-

systemtjänster. Dessa tjänster är tydligast i urbana 

områden där många människor har sina naturkon-

takter. Kulturella tjänster bidrar till vårt välbefin-

nande. Exempel på kulturella ekosystemtjänster i 

Enköpings stad är parker, tätortsnära skogar och 

naturområden, friluftsområden, förskolornas och 

skolornas närnatur, Mälaren, Enköpingsån, kultur-

miljöer och andra vackra platser. 
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Att vistas i naturen skänker oss människor ro, 

avkoppling, rekreation och motion. Hos den 

enskilde, minskas stress, trötthet och inbjuder 

till fysisk aktivitet. På befolkningsnivå kan man 

säga att naturen erbjuder aktiviteter som främjar 

folkhälsan. Enligt forskning så kan det räcka med 

att titta på naturen från ett fönster eller en balkong 

för att öka välbefinnandet.

Reglerande ekosystemtjänster
Reglerande ekosystemtjänster innebär förmåner 

som kommit från reglering av ekosystemtjänster. 

Exempel på reglerande ekosystemtjänster är luftre-

ning, pollinering och klimatreglering.

Stödjande ekosystemtjänster
Stödjande ekosystemtjänster är nödvändiga för 

produktionen av alla andra ekosystemtjänster. 

Dessa kan vara processer som fotosyntes, produk-

tion av syre och jordmånsbildning.

Vattenmiljöer
Staden grundlades längst in i en Mälarvik. Genom 

landhöjningen har viken omvandlats till låglänta 

marker kring Enköpingsån. Förutom Svinnegarnsvi-

ken i planområdets södra del och Enköpingsån 

finns inga större vattendrag eller sjöar inom plan-

området. Landskapet kring Enköping är påverkat 

av markavvattning såsom dikning. Mindre arealer 

våtmark finns kring ån, som mindre våtmarker i 

skog och som några anlagda dagvattendammar. 

Genom staden sträcker sig den grundvattenföran-

de rullstensåsen Enköpingsåsen. Enköpingsåns 

och Svinnegarnsvikens vatten påverkas av markan-

vändningen uppströms i avrinningsområdena. Ån 

och sjön bedöms vara påverkade av övergödning, 

orsakad av näringsläckage bland annat från jord-

bruksmark och enskilda avlopp.

Vattendirektivet och 
Miljökvalitetsnormer för vatten
Sedan 2004 övervakas vattnets status genom EU:s 

vattendirektiv med tillhörande åtgärdsprogram. 

Direktivet har sin grund i insikten om att ”Europas 

invånare måste vårda sina vattenresurser bättre om 

inte framtida generationer ska få sänkt levnads-

standard”. 

Numera är förvaltningen av våra vattenresurser 

inskrivet i svensk lagstiftning. Åtgärder behöver 

genomföras för att förbättra vattenkvaliteten och 

statusen på vattenförekomsterna. Bland annat 

behöver näringsbelastningen minska och i slutän-

den säger man att våra vattenförekomster behö-

ver uppnå miljökvalitetsnormen god status, till 

ett visst målår, olika för olika vattenförekomster.

Vattenförvaltningen sker löpande i sexårscykler där 

förvaltningsplaner och åtgärdsprogram föreskriver 

olika åtgärder som myndigheter såsom kommunen 

behöver genomföra.

Vatten är gränslöst och samarbete över 

nationsgränser såväl som andra administrativa 

gränser måste ske för att försäkra en god 

tillgång på bra vatten. Praktiskt innebär det att 

vatten ska förvaltas utifrån avrinningsområden 

vilket ställer krav på kommunövergripande 

samarbeten, ett exempel på samarbete är Mälarens 

vattenvårdsförbund. 

Mälaren och Enköpings kommuns övriga 

vattendrag tillhör Norra Östersjöns vattendistrikt 

som är ett av vattendirektivets områden i Sverige. 

Indelningen baserar sig på avrinningsområden och 

allt vatten inom Norra Östersjöns vattendistrikt.

Arbetet med vattenkvalitet och vattendirektivet 

intensifieras för varje år och i slutet av 2016 

fattades beslut om ny förvaltningsplan och ett nytt 

åtgärdsprogram. Programmet ställer ytterligare 

krav på kommunens vattenvårdsarbete. 
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Målet med vattendirektivet är att de olika 

vattenförekomsterna ska uppnå ”god vattenstatus” 

senast innan ett för varje vattenförekomst beslutat 

årtal. Målåret varierar för olika vattendrag. 

Vattendirektivets statusklassning formuleras lite 

olika beroende på vilken typ av vatten det handlar 

om. För sjöar och vattendrag, så kallat ytvatten, 

finns statusklassning för kemisk och ekologisk 

status. För grundvatten består klassningen av 

kemisk och kvantitativ status.

Den ekologiska statusen utgår främst ifrån växt- 

och djurlivets förutsättningar medan den kemiska 

statusen baseras på koncentrationer av olika 

skadliga ämnen i vattnet. Den kvantitativa statusen 

baseras på mängden grundvatten som tas ut i 

relation till hur mycket grundvatten som nybildas.

Mälaren
Mälaren är Sveriges tredje största sjö med ett 

tillrinningsområde som motsvarar fem procent av 

Sveriges yta. Mälaren med stränder och öar är en 

unik landskapstyp med mycket höga naturvärden 

och en stor artmångfald. Mälarområdet har en 

lång historia med sjöfart, fiske och en omfattande 

livsmedelsproduktion på bördiga lerjordar.

Mälarens vattenyta är reglerad vilket innebär 

att naturliga nivåförändringar under året 

har begränsats. Detta har betydelse för 

strandvegetationen på så sätt att bland annat 

igenväxning av strandängar ökar.

Mälaren tar emot såväl renat som orenat 

avloppsvatten från Mälardalens befolkning och 

förser även en stor del av Mälardalens befolkning 

med dricksvatten. Mälarens vatten är påverkat 

av näringstillförsel som främst kommer från 

markanvändning inom alla olika tillrinnande 

vattendrags avrinningsområden. Situationen 

är dock bättre om man jämför situationen på 

1960- och 1970-talen. Mälaren är viktig som 

sjötransportled, för yrkesfisket, för fritidsfisket, för 

friluftslivet och som boendemiljö.

Miljöövervakning av Mälaren sker genom Mälarens 

vattenvårdsförbund där Enköpings kommun är 

medlem. Sedan något år är Enköpings kommun 

även medlem i samarbetsprojektet ”Mälaren - en 

sjö för miljoner”.

Enköpingsån
Enköpings stad har tidigare varit en hamnstad 

vid Mälarens strand. Genom landhöjningen har 

Mälaren från 1500-talet och framåt dragit sig allt 

längre från staden till det läget som sjön har idag. 

Enköpingsån förbinder Mälaren med staden och 

båtar kan ta sig upp till hamnen i centrala delen 

av staden. Mellan staden och Mälaren är ån en 

muddrad och breddad farled. Enköpingsån har 

även ett värde för biologisk mångfald med exem-

pelvis lekvandrande fiskpopulationer som tar sig 

från Mälaren och flera kilometer upp i ån. Sedan 

något decennium hindras mycket av fiskarnas 

lekvandring vid ett dämme i centrala staden. Detta 

dämme skall åtgärdas så att fiskfaunan åter kan ta 

sig uppströms i vattendraget. De låglänta marker-

na väster om ån, Dyarna är ett rikt naturområde av 

stort värde för biologisk mångfald och som rekrea-

tionsområde.

Mitt i staden, norr om ån, finns Åpromenaden. 

Åpromenaden är ett välanvänt gångstråk som 

knyter ihop  hamnen och Klosterparken med 
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Drömparken och Åpromenaden uppströms genom 

staden.

Som i många andra städer med vattenkontakt 

har området närmast hamnen och ån använts för 

industriändamål, då det tidigare fraktades gods 

utmed vattenvägarna. Industriområdet öster om 

ån inhyser idag både avloppsreningsverk och 

kraftvärmeverk. Hamnen har dock fler funktioner. 

Den innehåller småbåtsplatser, gästplatser och 

möjlighet för större båtar att angöra. Hamnen 

är tillsammans med hamnmagasinen och 

Klosterparken en viktig plats för rekreation och 

möten mellan människor.

Grönska
Stadens grönstruktur utgörs av all mark som inte 

är bebyggd eller hårdgjord. Staden har vuxit fram 

ur ett tidigare kultur- och naturlandskap av jord-

bruks-, skogs-, ängs- och hagmarker. Delar av detta 

landskap finns kvar som dagens grönstruktur inne 

bland stadsdelarna. Grönstrukturen utgörs av allt 

från gräsmattor och tomtmark till anlagda parker, 

öppen mark, gröna stråk, hagmarker och större 

skogsområden. Sammantaget bidrar grönstruktu-

ren och stadens bebyggelse till att skapa en vacker, 

hälsosam och rik stad att bo och leva i.

Grönstrukturen har många stora värden, ur 

rekreativ synpunkt, för rörelse och lek såväl som för 

en stunds lugn och ro. Stadens parker och natur 

utgör också viktiga mötesplatser för dess invånare.

Grönstrukturen är också ett viktigt 

stadsbyggnadselement som hjälper oss att förstå 

och uppleva staden. Parker, alléer och planteringar 

skapar rumslighet, kan visa på historiska 

sammanhang, på viktiga riktningar och stråk i 

stadsmiljön.

Grönstrukturen har stor betydelse för biologisk 

mångfald då den inhyser livsmiljöer för många 

arter. Tätortsnära natur kan ibland till och med 

vara viktigare för biologisk mångfald än det 

kringliggande mer intensivt brukade landskapet. 

Träd i tätortsnära skogar tillåts bli riktigt gamla 

och avverkas inte lika tidigt som i rationellt 

brukad skogsmark. Större sammanhängande 

naturområden är avgörande för att värna och 

utveckla de ekosystemtjänster som tidigare 

beskrivits. 

Viktiga grönstråk
Grönstråk är sammanhängande grönytor som be-

står av både parker och naturmark. Dessa, stadens 

gröna fingrar, binder samman viktiga parker i sta-

den med naturområden utanför staden och gör det 

möjligt att röra sig utmed längre sträckor i gröna 

miljöer, helst utan att behöva passera stora vägar 

eller andra barriärer. Obruten grönstruktur fungerar 

som korridorer inom staden och ut i landskapet 

och dessa är lika viktiga för spridningen av djur och 

växtarter som för människans rekreation.

I Enköping finns flera viktiga grönstråk som är mer 

eller mindre sammanhängande och tillgängliga. 

Kungsbron och Vattenparken kan sägas vara två 

viktiga förbindelsepunkter för de större stråken i 

staden med kopplingar till: 

• Gröngarnsåsen – Dyarna – Haga – Haga Ekbackar

•  Åpromenaden – längs Enköpingsåns 

bägge sidor ut till Ullunda

•  Åpromenaden – Lillsidan – 

Svediaskogen – Fagerskogen

•  Drömparken – Hamnspåret – via St 

Olofs kyrkogård – Fagerskogen

•  Fisktorget – Hamnmagasinen – Reningsverket 

– allén vidare ut till Bredsand längs cykelväg

•  Kyrkåsen med Skolparken – 

Järnvägsstationen – Militärområdet

•  Korsängens vattenpark - Vattentornsskogen 

- Militärområdet längs Upplandsleden

•  Vattenparken - skogsstråk i Husberg-Bergvreten-

Åkersberg-Golfbanan 
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•  Gånstagården – Brännskogen –Storskogen – 

söderut till Bredsand längs Upplandsleden

Gång- och cykelvägar bidrar till att förstärka 

de gröna stråken. Nätet är relativt väl utbyggt 

i Enköping och ambitionen är hög vad gäller 

planteringar längs dessa. Brister finns dock i 

möjligheten till säker trafikmiljö ut ur staden för 

oskyddade trafikanter, något som kommunen 

arbetar med att förbättra. 

Sedan 2008 finns även motionsspåret Hälsans 

stig, där man kan promenera i omväxlande gröna 

miljöer med varierat inslag. Slingorna är minst fyra 

kilometer långa och stigen är ett steg mot ökad 

folkhälsa i kommunen. Upplandsleden sträcker 

sig genom hela kommunen, från norr till söder  

och passerar genom Enköpings tätort. Leden går 

söderut från staden via Brännskogen till Mälaren 

och vidare till Boglösa-Hemsta-Rickeby längs en 

avstickare och Boglösa-Lillkyrka till Upplandsledens 

slutpunkt Härjarö naturreservat, samt norrut 

via Vattentornsskogen förbi Åkerby och 

militärområdet vidare norrut längs Enköpingsåsen, 

förbi flera naturreservat och ut ur kommunen norr 

om Skattmansöådalens naturreservat.

Parkstaden Enköping
Enköpings parker har uppmärksammats under 

ett flertal år. Målet med parkerna är att locka 

människor i alla åldrar till utevistelse i olika former 

under hela året och därmed bidra till livskvalitet 

och folkhälsa för alla. Som besöksmål i Enköping 

utgör parkerna en huvudattraktion. Under som-

marhalvåret anordnar kommunen guidningar i de 

mest centralt belägna parkerna. 

Förutom den grundläggande parkdesignen 

försöker kommunen i sina anläggningar utnyttja 

växtmaterialets möjligheter till variation och 

dynamik för att skapa atmosfär och nyfikenhet. 

För att göra parkerna till mötesplatser finns 

lekplatser och aktivitetsytor i eller i anslutning till 

flera av parkerna som är allt från små fickparker till 

idéträdgårdar och större parkstråk.

En anledning till att Enköping blivit känt för sina 

parker är att man arbetat på ett annorlunda 

sätt jämfört med andra städer. Det man gjort 

annorlunda är att man tidigt gick från traditionella 

busk- och sommarblomsplanteringar till att 

använda perenner. Anledningen var dels att 

det är mer kostnadseffektivt men även att det 

ger gestaltningsvärden under hela året. Till 

detta finns ett stort internationellt kontaktnät 

vilket bland annat möjliggjort Enköpings mest 
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kända park Drömparken, som är designad 

av den internationellt erkända nederländske 

trädgårdsarkitekten Piet Oudolf. 

Fickparker (små enheter)
Enköping har på senare år blivit känt för sina karak-

täristiska fickparker. En fickpark har en 

tät häck som skapar en tydlig rumslighet, sittplat-

ser och ofta någon form av vatten, till exempel en 

fontän eller en damm.

Parkerna ska fungera som inspirerande 

trädgårdsrum med många spännande växtarter. 

Tack vare den tydliga rumsligheten som häckarna 

skapar kan besökaren uppnå känsla av avskildhet 

och rofylldhet. Fickparkerna i Enköping fungerar 

som bostadsnära parker för boende i centrum 

och i andra stadsdelar där många invånare 

bor i lägenhet. Fickparkerna lockar besökare 

från hela kommunen och turister från andra 

städer och länder. Några exempel på Enköpings 

fickparker är Blombergs park, Fridegårdsparken, 

Munksundskällan, Rådhusgården och Pastor Spaks 

park som är typiska för hur en fickpark ska vara och 

kan se ut.

Park- och naturområden (mellanstora 
enheter)
En mellanstor park eller naturområde i Enköpings 

stad är tillräckligt stor för att inbjuda till promena-

der, naturupplevelse, lek och skolans och försko-

lans uteverksamhet. De ligger cirka 300 meter från 

bostäder.

De större parkerna i staden är tydligt designade 

och innehåller främst trädgårdsarter. Skogarna är 

till största delen skogar som sparats när stadsdelar 

byggts ut eller naturlika planteringar, ibland med 

en lekplats.

Exempel på sådana park- och naturområden 

är Klosterparken med namn efter det 

Franciskanerkloster som funnits på platsen. 

Idag markeras klostrets läge med stenrader 

och bokhäckar. Parken består av stora öppna 

gräsytor omgärdade av träd, buskar och 

perennplanteringar. Genom hela parken, längs 

Enköpingsån, löper en strandpromenad, kallad 

Åbrinken, fram till småbåtshamnen i söder.

Drömparken är Enköpings mest kända park, med 

besökande både från andra städer i Sverige och 

utlandet. Parken anlades 1996 efter ritningar av 

Piet Oudolf och parken utökades under början 

av 2000-talet. Parken består av mjukt böljande 

grusbelagda gångstråk mellan stora öar av 

perenner. Som arkitektoniska element fungerar 

höga cylinderformade bokhäckar. Tyngdpunkten 

ligger på stora frodiga perenner och höga sirliga 

gräs som ger en vildvuxen karaktär åt parken.

Strömparterren är Enköpings gamla stadspark 

som anlades 1910. På 50- och 60-talen bebyggdes 

delar av parken med medborgarhuset Joar Blå och 

kommunhuset. Idag är parken en skuggig oas med 

stora träd. I rabatterna växer mestadels vintergröna 

buskar och frodiga perenner.

Skogen kring Pilotbacken och 

Husbergssluttningarna är ett exempel på 

ett medelstort naturområde. Pilotbackens 

nordsluttning används vintertid för pulkaåkning. 

Skogsområdet är viktigt för flera av stadens skolor 



Enköpings kommun –  Planer ingsförutsättningar  47

Foto: Thom
as H

enriksson

och förskolor i sin undervisning. Skogen är även 

välnyttjad av kringboende och den genomkorsas 

av stigar. Skogen är också värdefull för biologisk 

mångfald med grovstammiga tallar, rikligt med 

hassel och lövträd samt en nyckelbiotop beskriven 

av Skogsstyrelsen. Skogen hänger samman med 

kringliggande grönområden åt öster och mot 

Gånstagården.

Större parker, skogar och naturlika 
planteringar
En större park eller skog i Enköpings stad utgörs av 

de lite större och mer välanvända naturområdena 

som även innehåller orörd natur. Områdena ligger 

cirka 500 meter från bostäder.

Exempel på en större park är Skolparken 

på Kyrkåsen, som är en skogbeklädd del av 

Enköpingsåsen. I områdets södra del ligger 

Vårfrukyrkan med kyrkogård. Kyrkåsen har gott 

om stigar och gångvägar som används flitigt. 

Åsen har även en del naturvärden som exempelvis 

torrängar med Backsippa, äldre tallar, ädellövträd 

och en förekomst av den mycket ovanliga 

Fältsippan. I den sydvästra delen av Kyrkåsen 

ligger sekelskiftesparken Skolparken. I parken finns 

många äldre lövträd, en lekplats och en friluftsscen 

där många arrangemang hålls under sommaren. 

Parken är för många Enköpingsbor förknippad med 

traditioner och minnen som skolavslutning och 

student. 

Gröngarnsåsen och den fågelrika betade 

strandängen Dyarna är ett annat exempel på större 

naturområden som ligger mitt i staden. Området 

omfattar sammanlagt cirka 80 hektar men en stor 

del av Dyarna utgörs av otillgänglig våtmark och 

vass. Inom området finns ett flertal promenadstigar 

som erbjuder möjligheter till naturupplevelser 

och rekreation. I den södra delen av åsen har ett 

tätt blandskogsområde, kallat ”Urskogen” och 

skogen på övriga åsen är lättillgänglig via stigar 

och motionspår. Gröngarnsåsen erbjuder utsikt 

över Dyarna och landskapsrummet kring ån, 

bland annat från Himlabacken och en utsiktsplats 

nära lasarettet. Tack vare stigar längs ån och 

anlagda spänger kan man ändå röra sig runt hela 

betesmarken på Dyarna. I söder ger ett fågeltorn 

utblick över våtmarken med staden i bakgrunden.

Dyarna är en fågellokal med arter specialiserade 

på naturtypen våtmarker  med vassar. Här häckar 

sångsvan, ibland trana och brun kärrhök. Vår och 

höst rastar en del fågelarter i betesmarken. En 

spångad stig ger framkomlighet över de sanka 

markerna och en bred tillgänglighetsanpassad 

spång ger flera målgrupper god tillgänglighet att 

ta sig ned till Enköpingsån.
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Strövområden
Strövområde är i detta sammanhang ett samman-

hängande naturområde beläget inom cirka 2,5 

km från bostäder. Förutom det faktiska avståndet 

för användare är också hur man angör området 

mycket viktigt. Om det finns goda möjligheter att 

nå området till fots, cykel, kollektivt eller med bil 

så ökar tillgängligheten. Strövområdena inbjuder 

till promenader, löparrundor, utflykter, bär- och 

svampplockning, skolaktiviteter, orientering med 

mera.

Fagerskogen är ett exempel på ett välanvänt 

och lättframkomligt skogsområde inom 

promenadavstånd från staden. Skogen är 

framförallt viktig för bostadsområdena Romberga, 

S:t Ilian och Galgvreten. Elljusspår, stigar och flera 

rastplatser finns i skogen. Flera förskolor och skolor 

använder området för naturstudier, löpning och 

orientering. Skogen ägs av Enköpings kommun 

och är brukad med hänsyn till att området har 

tätortsnära rekreativa värden och skogen har 

även  höga skogliga naturvärden. Flera våtmarker 

i skogen ger variation i de skogliga naturtyperna, 

ökar artrikedomen och skapar ett upplevelse- och 

variationsrikt skogsområde.

Brännskogen och Storskogen utgörs huvudsakligen 

av ganska lättframkomliga strövmarker inom 

promenadavstånd från staden. Elljusspår utgår från 

Gånstagården till Brännskogen. Upplandsleden 

passerar genom Brännskogen och Storskogen 

på vägen till Bredsand. Brännskogen är stadens 

mest kompletta rekreativa skogsområde med 

elljusspår, mountainbikespår, ridstig, grillplatser, 

ett uteklassrum och en äventyrsbana. Skogen 

är både rekreativ och har partier med höga 

naturvärden då skogen både är varierad i ålder och 

sammansättning. Sammantaget är detta det största 

sammanhängande skogsområdet nära staden och 

har genom sin storlek en mängd olika skogstyper 

och erbjuder upplevelser av ”vildmarkskaraktär”.

Skyddade naturområden 

Ett fåtal områden inom planområdet är skyddade 

som naturreservat eller utpekade som Natura 

2000-områden. Nedan följer en kort beskrivning av 

dessa områden och dess värden.

Haga Ekbackar
Haga ekbackar är ett Natura 2000-område  i plan-

områdets sydvästra hörn. Huvuddelen av området 

är även naturreservat, förutom en mindre del när-

mast fritidshusbebyggelsen vid Ekudden. Området 

utgör ett karaktäristiskt inslag i det ädellövrika, 

mindre intensivt utnyttjade herrgårdslandskap 

som präglar delar av Mälardalen. De ekdominerade 

backarna har sin uppkomst i godset Hagas skötsel 

av sina marker under historisk tid. Området har 

mycket höga naturvärden och hyser många hotade 

och sällsynta arter knutna till främst ek men även 

till andra ädellövträd. Området bedöms också ha 

högt värde för friluftslivet. 

Fageruddsåsen
Fageruddsåsen är skyddad som naturreservat och 

är dessutom ett Natura 2000-område. Reservats-

bildningen syftar till att bevara rullstensåsen med 

representativ vegetation samt att utveckla ett att-

raktivt strövområde. På krönet växer äldre tallskog 

och i sluttningarna dominerar gran.
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Naturtypen kallas åsbarrskog och är tämligen 

ovanlig och är därför betydelsefull för biologisk 

mångfald, flera sällsynta arter finns i området. 

Fageruddsåsen ligger i anslutning till de välbesökta 

områdena Bredsand, Fagerudd konferenscenter 

och en stor fritidsbåthamn. 

Hemsta 
De artrika betade backarna i naturreservatet Hem-

sta är även ett Natura 2000-område. Hemstas hagar 

är ett fint exempel på hur naturvärden förstärker 

kulturlandskapets värden, och vice versa. Hemsta 

ligger i en trakt som under bronsåldern hade en 

särskild betydelse för dåtidens skärgårdsbefolk-

ning. Här finns åtskilliga hällar med ristningar från 

bronsåldern och Hemstahällen är särskilt figurrik. 

Hemstas betesbackar är också ett fint exempel på 

hur det äldre jordbrukslandskapet kunde se ut över 

stora delar av Mälardalen. Kornas bete i en natur-

betesmark skapar en artrik flora som inte finns i ett 

rationellt produktionslandskap där betesbackarna 

ofta lämnats att växa igen till skogsmark.

I Hemsta finns en informationsplats som berättar 

om traktens bronsåldershistoria. Genom reservatet 

löper Upplandsleden som binder samman flera 

intressanta bronsåldershällar.

Övriga skyddade områden, 
biotopskydd 

Ett mindre biotopskyddsområde, beslutat av 

Skogsstyrelsen, finns norr om Ullunda. 

Generellt biotopskydd enligt Förordning 

om områdesskydd gäller för ett antal 

landskapselement i odlingslandskapet såsom 

åkerholmar, odlingsrösen, stengärdesgårdar, alléer, 

källa med omgivande våtmark i jordbruksmark, 

småvatten och våtmark i jordbruksmark.

Värdefulla landskapsrum 

Landskapsrummen ger utblick, vyer och 

upplevelser av ett öppet landskap. De värdefulla 

landskapsrummen är ofta stora öppna 

jordbrukslandskap, som slätter, öppna dalgångar 

eller vatten. Landskapsrummen ramas in av 

omgivande skogsbackar, bryn, gårdsmiljöer och 

byar i dess periferi.
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Det är känt att kultur, idrott och friluftsliv ger stora positiva hälsoeffekter. 
Ett rikt kultur- och fritidsutbud är också en faktor som påverkar människ-
ors val av bostadsort. Därför är det viktigt att tillhandahålla en väl fung-
erande infrastruktur inom dessa områden. Utöver kommunen har även 
föreningslivet en stor betydelse för såväl kultur-, idrotts- och fritidsliv. 

Kultur och fritid i staden
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Kultur
Kulturens uppgift är att ge invånarna tillgång till 

upplevelser som exempelvis konst, teater och 

konserter men även att få uppleva och lära sig om 

kulturarv och kulturmiljö. 

Det är viktigt att konst, kultur, kulturarv och 

kulturmiljöer tillskrivs ett värde i sig och inte bara 

får ett värde när den blir till nytta inom andra 

områden. Det brukar beskrivas som att värna 

kulturens egenvärde.

Kommunen ansvarar för det lokala kulturlivets 

infrastruktur. En kulturell infrastruktur innebär 

satsningar på till exempel:

•  folkbibliotek och kulturskola

•  kommunala kulturinstitutioner, så som 

kulturhus, museum och arkiv

•  satsningar på barn och ungas fritid, i form av 

exempelvis kulturverksamhet på fritidsgårdar

•  olika typer av stöd till det fria kulturlivet, 

föreningslivet och folkbildningen. 

I större kommuner och på regional nivå är en stor 

del av den konstnärliga verksamheten knuten 

till institutioner, så som länsmusik, stads- eller 

länsteatrar och -museum. Enköpings kulturliv 

berikas också av regional kultur, bland annat 

genom institutionerna länsbiblioteket, Musik 

i Uppland och i länsteaterverksamhet genom 

Riksteatern och Upplandsmuseet. De regionala 

scenkonst-, konsert- och litteraturkarusellerna 

bidrar också till det lokala programutbudet. 

I kommunen är antalet institutioner få, och 

en stor del av den professionella konstnärliga 

verksamheten bedrivs genom det fria kulturlivet. 
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Det utgörs av professionella kulturskapare inom 

olika konstarter, vilka bedriver sin verksamhet som 

uppdragstagare eller som företag, så kallade KKN-

företag (kulturella och kreativa näringar). 

Det ideella kulturlivet är ofta arrangörer och har 

därför stor betydelse för att sprida konst, kultur, 

kulturarv och kulturmiljö till fler, och på fler platser. 

Även religiösa samfund bedriver betydande 

kulturverksamhet, ofta i egna lokaler som många 

gånger även har ett kulturhistoriskt värde.

Konst, kultur och bibliotek
Kommunens verksamhet inom konst, kultur och 

bibliotek skapar förutsättningar för möten och 

kulturupplevelser för alla. Verksamheten bidrar till 

kreativitet och eget skapande. 

Biblioteken stödjer det demokratiska samhället 

och individens utveckling genom att bidra 

till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. 

Biblioteksverksamheten främjar också litteraturens 

ställning, intresset för läsning, bildning, utbildning 

och forskning och kulturell verksamhet. 

Vid ny-, om- och tillbyggnationer tillämpas, enligt 

beslut i kommunfullmäktige, enprocentregeln 

där en procent av byggbudgeten går till 

offentlig gestaltning. Kommunen erbjuder även 

kulturgaranti och skapande skola för barn och 

unga och kultur i vården. 

Museum och turism
Verksamheten Museum och turism ansvarar för 

kommunens kulturhistoriska samlingar, Enköpings 

museum och pedagogisk verksamhet som riktar sig 

både till barn och vuxna. Därtill kommer förvaring, 

inventering och vård av kommunens konstsam-

ling. Hos museet finns också byggnadsantikvarisk 

kompetens som arbetar för att kulturmiljövärden 

av olika slag och ålder beaktas genom aktivt delta-

gande i olika planeringsprocesser.

Kultur för barn och unga
Kommunens arbete med upplevelser för barn och 

unga är verksam inom flera viktiga områden. Att 

erbjuda Enköpings barn och unga en kreativ fritid 

med ett brett utbud är en betydelsefull samhällsin-

sats. Inkluderande verksamhet där barn och unga 

med olika bakgrund möts är en viktig del, vilket 

bidrar till att färre hamnar i utanförskap. Inom kom-

munen finns verksamheterna Kulturskolan, fritids-

gårdar och korttidstillsyn enligt lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS). Verksam-

heterna samarbetar på olika sätt med varandra och 

andra enheter. 

Kulturskolan genomför verksamhet inom musik, 

dans, teater och film. Elever vid skolor utanför 

tätorten erbjuds undervisning på skolan. Lektioner 

hålls i skolan och under skoldagen. Detta ger en 

möjlighet att delta i verksamheten utan att resa till 

Kulturskolans lokaler i centrala Enköping. 

Fritidsgårdar och klubbverksamhet finns i ett 

antal lokaler runt om i kommunen. Förutom 

verksamhet under skolåret erbjuds även olika 

arrangemang under skolloven för barn och unga 

i hela kommunen. Kommunen erbjuder även 

fritidsgårdsverksamhet för barn och unga med 

funktionsvariation. 
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Idrott
I Enköpings kommun finns flera kommunala spor-

tanläggningar. I staden ligger Korsängsfältet och 

Idrottshuset som är kommunens största sportan-

läggning. Här finns även friidrottsanläggningen 

Enavallen. En ny ishall byggdes under 2017 och en 

ny simhall beräknas vara klar 2019/2020.

I staden finns två näridrottsplatser, en i Romberga 

och en på Västerleden, som ska skapa möjlighet för 

spontanidrott. För att öka den fysiska aktiviteten 

hos stadens invånare är det viktigt att områden 

för spontanidrott och friluftsområden finns inom 

rimligt avstånd från där människor bor och rör 

sig. Kommunens ambition är att bygga ett antal 

näridrottsplatser även i kommunens övriga 

delar i samarbete med till exempel skolorna och 

Enköpings Hyresbostäder (EHB).

I Enköpings stad finns många naturgräs- 

och grusplaner. Ambitionen är att en del av 

grusplanerna i framtiden ska byggas om till 

konstgräsplaner. 

I kommunen finns även större privata 

idrottsanläggningar som Enköpings golfklubb 

och Friiberghs golfklubb, flera ridhus och 

hästsportanläggningar, motorstadion, boule- och 

tennishall, skytteanläggning med mera. 

Aktivitetsytor
Närheten till fritidsanläggningar är viktiga för det 

spontana idrottandet och lekandet, framför allt för 

barn. En aktivitetsyta kan vara allt från en idrotts-

plats, utegym, en utescen, bmx-bana, skatepark, 

parkour och militärhinderbana. Det vida begreppet 

friluftsliv har en stor påverkan på befolkningens 

nivå av fysisk aktivitet då det innefattar alla aktivi-

teter som bedrivs utomhus i natur- och kulturland-

skapet. 

För att underlätta utvecklingen av aktivitet 

behöver planeringsarbetet bygga på grundtanken 

att det hälsosamma valet är det lätta valet. 

För kommunens förvaltningar innebär det att 

samordna och medvetet nyttja de små och stora 

insatser som görs. Det skapar synergieffekter som 

ger ett bättre resultat än om varje insats eller 

aktivitet utförs för sig. 

Fritid

Lekplatser och skolgårdar
Enköpings tätort har idag 36 kommunala lekplat-

ser, varav 30 är närlekplatser, tre är områdeslekplat-

ser och tre är temalekplatser. Lekplatsen ”Öriket” 

anlades 2004 i anslutning till Drömparken och 

är den största av lekplatserna i staden. Förutom 

de kommunala lekplatserna finns även privata 

lekplatser på privata gårdar. Skolgårdar har ofta 

anordnade lekområden som är tillgängliga även för 

allmänheten på kvällar och helger. Även park- och 

naturområden är viktiga resurser för barns lek.

Fritidsgårdar och fritidsklubbar
Fritidsgårdarnas verksamhet är öppen för ungdo-

mar som börjat sjuan till och med den dag man 

fyller 20 år. Fritidsgårdarna är till för unga som vill 

uttrycka sin kreativitet, se film, baka, laga mat, 

spela, sporta och umgås. Målet med verksamheten 

är att:

•  Stimulera till meningsfull 

sysselsättning på fritiden.

•  Skapa positiva förebilder och ge förutsättningar 

för en gynnsam personlighetsutveckling.

•  Motverka segregation i upptagningsområdet.

Inom planområdet finns tre fritidsgårdar i 

kommunal regi, V-boden vid Västerleden, 

Rombergagården och Ungdomens hus. 

I Enköping finns även två fritidsklubbar, 

Romberga fritidsklubb och V-boden fritidsklubb. 

Fritidsklubbarnas mål är att de som besöker 
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klubben ska känna sig trygga, respekterade och 

få en meningsfull fritid. Klubbarna erbjuder olika 

aktiviteter, bland annat kan du umgås med vänner, 

träffa engagerade vuxna, spela spel, pyssla, få hjälp 

med läxor, vara med i olika tävlingar, åka på roliga 

utflykter och mycket annat. 

Träffpunkt Oasen är en levande mötesplats för 

personer som har en funktionsvariation. Här kan 

man spela sällskapsspel eller pyssla, spela boll eller 

tv-spel, eller bara fika och umgås.

Friluftsområden
Allemansrätten ger oss möjlighet att ta oss fram 

till fots, cykla, rida, åka skidor och tillfälligt vistas i 

naturen om vi inte riskerar att skada gröda, skogs-

plantering eller annan känslig mark.

För en växande stadsbefolkning är inte 

allemansrättslig natur tillräckligt. Stora 

besöksantal till begränsade arealer natur kräver 

tillgänglighetsåtgärder, inordningställda leder, 

spår och målpunkter såsom grillplatser och andra 

enklare anläggningar.

Mälaren kan delvis sägas vara en friluftsarena 

och om man räknar med iordningställda 

bad, parkeringar, gästhamnar, fiskemöjlighet, 

grillplatser, möjlighet till kanothyra och 

plogade isbanor på sjöis vintertid så kan man 

säga att Bredsand och Svinnegarnsviken är ett 

friluftsområde.Vid Bredsand finns en omtyckt 

stor badplats, grillplatser, beachvolleybollplan, 

camping, restaurang, kiosk och vandrarhem. 

Bredsands friluftsområde är det största 

friluftsområdet i kommunen. Området omfattar 

badplats, grillplatser, beachvolleybollplan, 

camping, restaurang och kiosk. Anläggningen 

Gånstaspåret och Brännskogen är ett naturområde 

som också är ett välanvänt friluftsområde medan 

Fagerskogens motions- och elljusspår saknar 

ännu övriga faciliteter som skulle göra området 

till ett utvecklat friluftsområde. Båda områdena 

har dock potential att utvecklas till mer kompletta 

friluftsområden.

Vandrings- och cykelleder
Genom kommunen och planområdet går vand-

ringsleden Upplandsleden, som Upplandsstiftelsen 

ansvarar för. Leden är märkt med orange ringar på 

träd eller stolpar, samt en symbol speciellt fram-

tagen för leden. Genom kommunen och planom-

rådet går den skyltade cykelleden Mälardalsleden 

som är anlagd av Svenska Cykelsällskapet.

Motionsspår
Motionsspårens attraktivitet är beroende av flera 

faktorer. Närheten till bostad, tillgänglighet i övrigt, 

kvaliteten på spår, belysning och även naturmiljön 

och estetiska kvaliteter i anslutning till spåren. 

Motionsspåren inbjuder till allt från jogging, 

skidåkning, promenader, naturupplevelser till 

svamp- och bärmarker. 

I Enköping finns flera områden med motionsspår. 

Vid Gånstaspåret och Brännskogen finns stadens 

mest välbesökta elljusspår. Fagerskogens elljusspår 

är viktigt för norra och nordöstra stadsdelarna. 

Vid Gröngarnsåsen finns motionsspår utan 

belysning. Hälsans stig går mer centralt i staden, 

främst på gång- och cykelvägar. Vandringsleden 

Upplandsleden ger en längre motionsslinga som 

utgår från Gånstagården och via Brännskogen, 

Storskogen, fram till Bredsand och tillbaka till 

Gånstagården via cykelvägar.
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Småbåtshamnar/gästhamnar
Tätorten växer ned mot Mälaren vilket innebär att 

fler människor kommer att bo sjönära i framtiden. 

Det kommer att öka efterfrågan på småbåtsplatser, 

en efterfrågan som redan idag är stor. Förutom själ-

va båtplatsen ökar behovet av områden för säker 

vinterförvaring av båtarna. 

Idag finns det en stor båtuppläggningsplats för 

vinterförvaring av småbåtar. Anläggningen ligger 

väster om Enköpingsån inne i tätorten. Området 

har både uppläggning utomhus och under tak. 

Det finns dock behov av ytterligare nya platser för 

vinteruppläggning.
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Förändringar över tid
Med tiden förändras vår omgivning, på vissa ställen 

går det snabbare, på vissa ställen tar det längre 

tid. De olika tidsepokerna avspeglar sig i bebyg-

gelsemönstret och arkitekturen och blir en del 

av kulturmiljön. Det är viktigt för stadens historia 

att kunna se tiden avspegla sig i stadsbilden, det 

ger årsringar åt staden. Kulturmiljö är således allt 

från de gamla 1800-tals byggnaderna, sekelskif-

teshusen, funkishusen till miljonprogramshusen, 

70-tals-husen och dagens arkitektur.

Kulturmiljö har i stadsplaneringen tidigare varit 

detsamma som kulturhistoriskt bevarandevärda 

byggnader och miljöer som ska skyddas för 

framtiden. I planeringen av staden är det viktigt att 

värna om kulturmiljön och samtidigt ge möjlighet 

till utveckling och förändring av staden.

Kulturmiljön och kulturarvet som 
kunskapskälla
En välbevarad kulturmiljö kan berätta om stadens 

förflutna. Den utgör material för historisk forskning 

och kan användas i skolundervisning. Bara under 

de senaste decennierna har många nya rön kommit 

fram om Enköpings historia genom arkeologiska 

undersökningar.

Detsamma kan gälla stadsplanering och befintlig 

bebyggelse. Det handlar alltså inte bara om att 

bevara gamla hus och gator, utan om att bidra med 

en förståelse kring samhällets utveckling också 

utanför dess fysiska gestaltning.

Moderna och historiska uttryck i form av landskap och byggnader, liksom 
kommande ännu inte avsatta avtryck är det som skapar Enköping. I sta-
den och i omgivande kulturbygd finns spår av det som har format staden. 
Här finns byggnader som utgör landmärken, här finns ett gatunät med 
kvarter och torg och här finns fornlämningar som berättar om alla tidigare 
epoker i Enköpings utveckling. 

Stadens kulturmiljöer
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Kulturmiljön, kulturarvet och 
besöksnäringen
Kommunens kulturmiljöer har genom åren i hög 

grad varit attraktiva platser för besöksnäringen. 

Genom att aktivt använda dessa platser i turism-

sammanhang kan kommunen presentera sitt 

förflutna för en intresserad allmänhet. På så vis har 

också besöksnäringen ett pedagogiskt uppdrag att 

skildra och beskriva kommunens historia på ett bra 

sätt.

Detta är möjligt endast om stadens 

kulturarvsplatser hålls i gott skick och är 

föremål för långsiktigt bevarande. Platserna ska 

tillgängliggöras också på ett fysiskt vis, så att 

människor med funktionsvariationer så enkelt som 

möjligt kan ta del av dem. 

Välskötta och tillgängliga kulturmiljöer kan fungera 

som motor också för det lokala näringslivet. 

Stadens attraktivitet kan grundas i kulturen vilket 

får effekter också för handeln. Däremot ska det 

kommunala värnandet av kulturarvet inte endast 

fylla denna funktion. 

Skydda områden och objekt

Riksintresse kulturmiljövård
Planområdet innehåller två områden som är av 

riksintresse för kulturmiljön:

C56 Boglösa

Området är ett odlingslandskap med ett rikt inne-

håll av fornlämningar och bebyggelse bland annat 

en av landets största och mest koncentrerade 

fornlämningsmiljöer från bronsåldern, utgörande 

kärnan i det så kallade centrala hällristningsområ-

det. Speciellt utmärkande är Boglösa medeltidskyr-

ka samt Hemsta reglerade radby.

C57 Enköpings-Näs med herrgårdslandskapet 

sydväst om Enköping

Området består av ett herrgårdslandskap i förhisto-

risk centralbygd med ett flertal herrgårdar av med-

eltida ursprung. Exempelvis Hjulsta med medeltida 

fatbur samt underlydande torpmiljöer. 
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Kyrkor och kyrkomiljöer
I Enköpings stad finns det tre kyrkobyggnader där 

Vårfrukyrkan, som är från medeltiden med mål-

ningar, inventarier och klockstaplar, kanske är den 

mest kända och framträdande. Samtliga kyrkor 

och kyrkogårdar med tillhörande byggnader, som 

tillkommit före år 1940, är skyddade enligt kultur-

miljölagen och får inte ändras på något väsentligt 

sätt utan Länsstyrelsens tillstånd. Även byggnader 

och landskap i kyrkans närmaste omgivning är av 

stor betydelse för upplevelsen av kyrkomiljön. 

Fornminnen
Fornlämningar är lämningar efter människors verk-

samhet under forna tider, exempelvis boplatsläm-

ningar, gravar, resta stenar, inskrifter och ristningar 

i bergytor.

Den bördiga Mälardalen har varit boplats för 

människor sedan stenåldern och i trakterna 

kring Enköping är spåren från bronsåldern 

och järnåldern särskilt rika. Via det offentliga 

informationssystemet för fornsökningar (FMIS) 

på riksantikvarieämbetets hemsida finns tillgång 

till information om kommunens alla fasta 

fornlämningar.

I kulturmiljölagen anges grundläggande 

bestämmelser och skydd för viktiga delar av 

kulturarvet. Lagen innehåller bland annat 

bestämmelser för skydd av värdefulla byggnader 

liksom fornlämningar, fornfynd, kyrkliga 

kulturminnen och vissa kulturföremål.

Foto: A
nders Lindholm
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Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken framhålls främst som ett alternativ 

till biltrafiken ur miljösynpunkt. Kollektivtrafiken 

kan även vara ett alternativ till biltrafiken ur privat-

ekonomisk aspekt samt ett alternativ med tanke på 

möjligheten att spara tid.

Många Enköpingsbor pendlar med kollektivtrafik 

till ett arbete på annan ort, liksom flertalet 

personer pendlar till sin arbetsplats i Enköping. 

De större allmänna vägarna trafikeras av buss 

i linjetrafik mot Strängnäs, Uppsala, Västerås, 

Bålsta och Arlanda. Linjen Enköping-Uppsala har 

hög turtäthet och många resande, liksom linjen 

Enköping- Västerås och Enköping-Bålsta.

Det finns dock en del brister i busstrafiken framför 

allt när det gäller kvällar och helger. Det gör att 

det är svårt för invånare att ta sig till och från sina 

fritidsaktiviteter kollektivt och ta del av stadens 

utbud. 

Sedan ett antal år tillbaka ansvarar 

kollektivtrafikmyndigheten (landstinget) för all 

kollektivtrafik i kommunen. Ett nära samarbete 

med myndigheten syftar till att kontinuerligt 

förbättra för alla kollektivtrafikresenärer. 

Kollektivtrafikmyndigheten tar vart fjärde år fram 

ett trafikförsörjningsprogram som pekar ut mål 

och åtgärder för utveckling av kollektivtrafik i hela 

länet. Under 2016-2018 pågår även en översyn av 

stadstrafiken inom Enköpings stad. Kommunen 

ansvarar fortsatt för färdtjänst, sjukresor och 

skolskjuts.

Enköpings stad har ett bra kommunikationsläge med stora städer som 
Stockholm, Uppsala och Västerås inom en timmes pendlingsavstånd. Bra 
kommunikationer är viktiga för kommunens sysselsättning. Det är också 
viktigt att kunna transportera sig inom staden och då är våra gång- och 
cykelstråk extra viktiga såväl som en väl fungerande kollektivtrafik. 

Trafik och kommunikationer i staden 
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Gång- och cykelvägar
Ett väl utbyggt och sammanhängande cykelnät är 

bra både ur miljö- och hälsosynpunkt. Cyklisterna 

kan delas upp i tre huvudgrupper; arbets- och 

skolpendling, pendling till fritidsaktiviteter samt 

turismpendling. Några avgörande faktorer för hur 

mycket cykeltrafik som finns på en väg är sträckans 

längd mellan målpunkter och trafiksäkerheten.

Idag finns ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät i 

delar av staden. Andra delar av cykelnätet utgörs 

av lokalgator. Det finns dock en del felande länkar 

som behöver byggas ut. Flera av de större vägarna 

i kommunen, exempelvis riksväg 55 och riksväg 70, 

upplevs som osäkra för cyklister. 

Enköpings kommun har en cykelplan från 2014 

som belyser både infrastrukturen runt cykling 

och de positiva effekterna ett ökat användande 

av cykeln har på miljön, hälsan och ekonomin. 

Genom en nulägesbeskrivning identifieras framtida 

behov och satsningar i form av nya cykelvägar, 

förbättrade cykelvägar (separerade), trygga och 

säkra cykelparkeringar och så vidare. Planens 

mål är att skapa ett attraktivt, tryggt, funktionellt 

och sammanhängande cykelvägnät som lockar 

fler människor att cykla och som leder oss vidare 

mot ett hållbart transportsystem och en hållbar 

utveckling.

Järnväg
Genom Enköpings stad passerar Mälarbanan som 

idag har dubbelspår från Enköping till Stockholm. 

Järnvägen är viktig för både persontrafik och god-

stransporter. En väl fungerande järnväg med en 

turtät och pålitlig trafik är en mycket viktig faktor 

för att kommunen ska vara attraktiv för boende och 

verksamheter.

För regionens del är det viktigt att Mälarbanan 

breddas mellan Kallhäll–Tomteboda från dagens 

två spår till fyra spår, för att åtgärda den flaskhals 

som råder på sträckan idag. Utbyggnaden av 

Mälarbanan samt den pendeltågstunnel genom 

centrala Stockholm (Citybanan) som blev färdig 

sommaren 2017. I och med detta kommer 

kapacitet för regionaltågen öka vilket är positivt för 

Enköpingspendlarna. Kommunen har ansett detta 

projekt så viktigt för kommunens utveckling att 

man varit med och medfinansierat Citybanan.

I Enköpings kommun har ett markområde 

reserverats för en ny järnväg mellan Enköping 

och Uppsala, den så kallade Aroslänken (se 

markanvändningskartan). Frågan är den högst 

prioriterade infrastrukturfrågan i kommunen.  

De transportpolitiska målen
Det nationellt övergripande transportpolitiska 

målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt 

effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörj-

ning för medborgarna och näringslivet i hela 

landet. Därutöver har riksdagen beslutat om ett 

funktionsmål om tillgänglighet och ett hänsyns-

mål om säkerhet, miljö och hälsa. 

Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglig-

het för människor och gods. Transportsystemet 

ska ge alla en grundläggande tillgänglighet med 

god kvalitet och användbarhet samt bidra till 

utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet 

ska också vara jämställt genom att likvärdigt 

svara mot kvinnors respektive mäns transport-

behov.

Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och 

hälsa som är viktiga aspekter av ett hållbart 

transportsystem. Transportsystemets utform-

ning, funktion och användning ska anpassas till 

att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det 

ska också bidra till det övergripande genera-

tionsmålet för miljö och att miljökvalitetsmålen 

uppnås, samt bidra till ökad hälsa.
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Statliga vägar
Inom staden finns ett statligt vägnät bestående 

av nationella och regionala vägar som Trafikver-

ket är väghållare för. Vägarna är viktiga för per-

sontransporter men har även stor betydelse för 

godstransporter genom och till staden. De större 

vägarna som går genom kommunen fungerar som 

viktiga länkar inom regionen. Den största vägen 

är E18, som har motorvägsstandard genom hela 

kommunen sedan hösten 2010.

I nord-sydlig riktning går Mälardiagonalen, 

riksväg 55, från Norrköping till Uppsala. Riksväg 

55 är att se som en yttre förbifart till Stockholm. 

Mot nordväst startar riksväg 70 i Enköping som 

förbinder regionen med Dalarna. Alla tre vägar är 

av riksintresse.

Ytterligare en viktig förbindelse för boende och 

verksamma både i Enköpings kommun och i västra 

och mellersta Mälardalsregionen är länsväg 263 

mot Arlanda. 

Kommunala vägnätet
Kommunen arbetar långsiktigt för att få en trafiksä-

ker och väl fungerande struktur av gator och gång- 

och cykelvägar i kommunens tätorter. Vägnätet 

ska koppla samman stadens olika delar och även 

erbjuda alternativa färdvägar, dels för att ge möj-

lighet för utryckningsfordon att ta sig fram till alla 

platser, dels för att fördela trafikmängden. Ett antal 

nya vägar har byggts under de senaste åren för att 

koppla på nya bostadsområden men även till stor 

del för att avlasta stadens mer belastade trafikplat-

ser.

Kommunen arbetar med trafiksäkerheten genom 

utformningen av gator och vägar som exempelvis 

hastighetsbegränsningar och gatubelysning. Ett 

annat viktigt sätt att förbättra trafiksäkerheten är 

att påverka trafikanternas attityder och beteenden. 

Kommunen kan även ställa trafiksäkerhetskrav vid 

upphandling av exempelvis skolskjutsar, färdtjänst 

och lokaltrafik.

Under 2017 togs en trafikstrategi fram för staden.    

I den finns strategier och insatsområden för att öka 

det hållbara resandet i staden.

Parkering
Plats för bilparkering är en återkommande fråga 

inom all tätortsplanering. När kommunen växer 

med bostäder och verksamheter sker det i tätbe-

byggda områden, ofta på mark som tidigare har 

använts för till exempel parkeringsändamål. Då 

parkeringsplatser försvinner, samtidigt som staden 

förtätas ställer det höga krav på dels planeringen 

av nya parkeringsplatser men även andra mobili-

tetslösningar så som utbyggt gång- och cykelnät 

eller kollektivtrafik. 

Vid nyproduktion av till exempel 

bostadsbebyggelse ställs idag krav på att parkering 

ska ske på den egna tomten. Detta regleras 

normalt i detaljplaner. 

Under 2017 togs en parkeringspolicy fram. I den 

finns riktlinjer för flexibla p-tal vid nybyggnation, 

boendeparkering, parkeringsköp, tid och 

avgiftsreglering. 

Foto: Isab
ell Eklund



Foto: N
am

n Efternam
n

0 1 000 2 000500 Meter

Trafik och kommunikationer
Viktiga noder för kollektivtrafik

Busshållplatser

Järnväg

Gång- och cykelvägar

Kommunalt vägnät

Allmänna vägar

Farled

Järnvägsreservat

Copyright Lantmäteriet



64 Enköpings kommun –  Planer ingsförutsättningar

Flyg
Från Enköping når man tre flygplatser inom en 

timme, Arlanda, Bromma flygplats och flygplatsen i 

Västerås.

Båttrafik
Enköpings stad har tidigare varit en hamnstad vid 

Mälarens strand. Genom landhöjningen har Mäla-

ren, från 1500-talet och framåt, dragit sig allt längre 

från staden. Enköpingsån förbinder fortfarande 

Mälaren med staden och fritidsbåtar kan ta sig upp 

till den centrala delen av staden via ån. 

Mälaren har en allmän farled, 901, som är av 

riksintresse mellan Södertälje och Västerås. Den 

farleden nås från Enköpings stad genom farled 923.

Bredband
Elektronisk kommunikation och IT har stor bety-

delse för Sveriges och Enköpings utveckling. Väl 

fungerande elektronisk kommunikation är en förut-

sättning för näringslivets utveckling såväl som för 

den enskilde medborgarens kommunikation och 

strömning av information och media.

Väl fungerande elektronisk kommunikation är till 

viss del redan idag en avgörande förutsättning och 

kommer att bli det inom många andra områden 

i framtiden. Utvecklingen av nya tjänster och 

användningsområden går fort inom områden som 

E-skola, E-hälsa och den uppkopplade staden. 

Detta innebär att ha mer eller mindre ständig 

tillgång till väl fungerande kommunikation blir en 

rättvisefråga. Alla ska ha samma förutsättning att 

nyttja allmän service.

För att möta den ökade efterfrågan på befintliga 

och nya tjänster som nyttjar nät med hög 

överföringshastighet finns stora behov av 

investeringar i utbyggnad och uppgradering 

av fibernät (målsättning är en heltäckande 

fiberinfrastruktur 2020), mobilnät och lokala 

publika WiFi-nät.

Post- och Telestyrelsen genomför en årlig 

kartläggning av bredbandsinfrastrukturen i 

Sverige. Nedan visas andelen i befolkningen och på 

arbetsställen som 2015 hade tillgång till bredband 

via fibernät i riket, länet, kommunen samt inom 

och utanför tätorter. 

Befolkning (%) Arbetsställen (%)

Hela riket 60 53

Uppsala län 57 46

Enköpings kommun 49 33

Inom tätort 61 48

Utanför tätort 11 15

Andel invånare och arbetsställen som hade tillgång till bredband via fibernät 2015.
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Vatten och avlopp
Sedan instiftandet av EUs vattendirektiv har den 

kommunala vattenplaneringen fått fler och mer 

omfattande dimensioner än planeringen traditio-

nellt haft genom till exempel plan- och byggla-

gen. Nationell och internationell forskning och 

åtgärdsplanering påverkar kommunerna och ställer 

krav på kompetens inom nya områden och fram-

tagande av nya planer och policydokument. Ett av 

kraven som ställs på kommunen är framtagande av 

vatten- och avloppsplaner (VA-planer). 

Enköpings kommun antog en VA-plan under 

2015. VA-planen fungerar som ett verktyg för 

budgetarbetet och beskriver var, när och i vilken 

ordning den allmänna VA-utbyggnaden ska ske. 

Den beskriver också hur kommunen ska hantera de 

områden som inte kommer omfattas av allmänt VA. 

Kommunalt dricksvatten 

Inom det kommunala verksamhetsområdet för 

vatten ansvarar kommunen för att distribuera 

dricksvatten av god kvalitet. Cirka 70 procent 

av kommunens invånare är anslutna till det 

kommunala vatten- och avloppsnätet. 

I Enköping tas dricksvatten i form av grundvatten 

ur Enköpingsåsen. Grundvatten är det vatten 

som finns i marken och som ständigt fylls på 

av nederbörden. För att det ska vara möjligt 

att använda grundvattnet som dricksvatten får 

det inte vara förorenat av avlopp eller innehålla 

skadliga halter av naturliga ämnen eller kemiska 

miljögifter. 

För att skydda dricksvattnet från föroreningar 

finns ett instiftat vattenskyddsområde i tätorten. 

Kommunen ansvarar även för drift och underhåll 

Rent vatten, att kunna spola i toaletten, avfallsinsamling, värme och 
el till hushållsapparaterna är numera självklara förutsättningar för 
en fungerande vardag. Bakom dessa förutsättningar finns dock väl 
utvecklade försörjningssystem och infrastruktur. 

Stadens tekniska försörjningssystem  
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av vattenverk och ledningar samt kontinuerlig 

vattenprovtagning för att garantera kvaliteten på 

dricksvattnet.

I dagsläget pågår utredningar om den framtida 

dricksvattenförsörjningen, antningen genom ett 

nytt vattenverk i kommunen eller i samarbete med 

grannkommuner. 

Kommunal avloppsrening
Kommunen ansvarar för att avloppsvattnet inom 

det kommunala verksamhetsområdet för avlopp 

tas om hand och renas. Avloppsvatten består av 

spill- och dagvatten. Spillvatten är det förorenade 

vattnet som kommer från hushåll och verksam-

heters bad, disk, tvätt och toaletter. Avloppsvatt-

net inom tätorten renas i avloppsreningsverket. 

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på 

ytan av hårdgjorda ytor, exempelvis tak, vägar, torg 

och parkeringsplatser. Dagvattnet renas till viss del 

i dagvattenparker och till viss del når det, orenat, 

sjöar och vattendrag. 

Det pågår även en process för etablering av ett nytt 

reningsverk i kommunen, vilket redovisas i Plan för 

Enköpings stad och kapitlet om ”robusta och säkra 
försörjningssystem”.

Enskilda vatten- och 
avloppsanläggningar 

Utanför de kommunala verksamhetsområdena 

sker vattenförsörjningen genom privata 

vattentäkter. Flera hushåll kan använda samma 

vattentäkt. I områden där flera använder samma 

vattentäkt kan det komma att behöva upprättas 

förordnandeanläggningar och skyddsföreskrifter.

Utanför det kommunala verksamhetsområdet 

ansvarar den enskilde fastighetsägaren för att 

avloppsvattnet tas om hand på ett riktigt sätt.

Utsläpp av bristfälligt renat avloppsvatten 

innebär en risk för förorening av dricksvatten 

och badvatten, med smittspridning som följd. 

Utsläppen bidrar också till övergödningen av våra 

vattendrag. Många äldre avloppsanläggningar 

uppfyller inte dagens krav på efterföljande rening 

efter slamavskiljning.

Fritidsbostäder omvandlas i stor utsträckning 

till permanentbostäder vilket medför en 

hårdare belastning på avloppsanläggningen. 

Miljömyndighetens krav på avloppsanläggning för 

en fritidsbostad motsvarar numera kraven för en 

anläggning för permanentbostad. Områden med 

tätare bebyggelse och med dålig avloppssituation 

kan i framtiden komma att anslutas till det 

kommunala avloppsnätet.

Kommunen arbetar med att se över och ställa 

krav på de enskilda avloppsanläggningar 

som inte klarar gällande miljökrav. En enskild 

avloppsanläggning bedöms ha en livstid på 

uppskattningsvis 20 år. Med nuvarande åtgärdstakt 

är det ett större antal avloppsanläggningar som 

blir gamla och uttjänta än det antal som renoveras 

eller byts ut varje år. För att få en hållbar situation 

för de enskilda avloppsanläggningarna behöver 

åtgärdstakten öka.

Dagvatten
Dagvattnet har tidigare betraktats som relativt rent 

och ofarligt för våra vattendrag och sjöar men så är 

det inte idag. Genom användningen av produkter 

innehållande tungmetaller och organiska kemika-

lier i bebyggda områden sprids dessa till vattenmil-

jön. Ökad trafik och allt fler hårdgjorda ytor i vårt 

samhälle bidrar också till ökade föroreningshalter 

och ökade flöden. 

Av den anledningen har Enköpings kommun 

sedan början på 2000-talet arbetat aktivt med 

dagvattenhanteringen. Idag finns det två 

dagvattenreningsanläggningar (vattenparker). 

Korsängens vattenpark, som anlades 2000, tar 

emot dagvatten från halva Enköpings stad och 

Paddeborgsparken, som invigdes 2014, tar emot 

dagvatten från en mindre del. 
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Utöver VA-planen finns en dagvattenpolicy som 

syftar till att genom övergripande mål skapa 

en samsyn för en hållbar dagvattenhantering i 

Enköpings kommun. Dagvattenpolicyn antogs i 

kommunfullmäktige 2015. Nästa steg i arbetet är 

att ta fram en handlingsplan för dagvatten.

Energi
Energiförsörjning är en av de grundläggande bygg-

stenarna i dagens samhälle. I tider av miljöproblem 

och klimatförändringar orsakade av koldioxidut-

släpp från fossila bränslen ökar trycket på förnyel-

sebara energikällor så som solenergi, vindkraft och 

biobränsle. Kopplat till alla energisystem finns ett 

antal utmaningar som måste tacklas i den övergri-

pande planeringen, exempelvis störningar av olika 

slag, visuell påverkan och den allmänna acceptan-

sen för de nya systemen.

Värmepumpar
De förr mer traditionella värmepannorna alstrade 

värme från elektricitet eller eldning av olja, kol eller 

ved utan ackumulatortank. Dessa pannor bidrar 

bland annat till föroreningar av luften varför andra 

alternativ är att föredra. Ett miljövänligare alter-

nativ är att till exempel elda med pellets eller att 

elda med ved mot en ackumulatortank och kanske 

komplettera med solfångare för att slippa elda för 

tappvarmvatten under sommarhalvåret. Denna typ 

av eldning kan dock innebära störande röklukt hos 

närboende. 

Värmepumpar däremot hämtar energi från berg, 

jord, sjö eller inomhusluft, som sedan avger 

värme till bostaden. Fördelen här är att det inte 

ger upphov till lokala utsläpp. Det går även att 

komplettera med att köpa förnyelsebar el och/eller 

med solceller på det egna taket.

Fjärrvärme
Det kommunala energibolaget ENA Energi AB 

levererar fjärrvärme till hushåll och verksamheter 

i Enköpings tätort. Sedan starten 1972 har majo-

riteten av alla fastigheter inom tätorten anslutits 

till fjärrvärmenätet. Inriktningen på biobränsle och 

kombinerad el- och värmeproduktion. Biobränslet 

är bland annat rester från avverkning, spill från 

sågverk och pappersfabriker, energiskog, bygg-, 

rivnings-, plastavfall och gummi.

Kraftledningar
Distribution av elektricitet sker i ledningar i luften, 

marken eller vattnet. Olika ledningar har olika 

strömkapacitet och vanligast är 400, 220, 130, 70 

samt 40 kilovolt.

För starkströmsledningar krävs nätkoncession för 

att få transportera ström i systemet. Nätkoncession 

kan vara av två slag, dels för överföringsledningar 

som går långa sträckor (linjekoncession) och dels 

för ledningar som förser ett avgränsat område med 

elektricitet (områdeskoncession). Koncessioner 

beslutas av regeringen och handläggs av 

Energimyndigheten. 

Kraftledningar avger ett magnetfält som i vissa 

lägen riskerar att påverka människors hälsa 

negativt. 

Laddinfrastruktur
I takt med att utbudet av elbilar blir större ökar 

behovet av laddningsmöjlighet i stadens rum och 

längs stora infrastrukturstråk. Leverans av laddin-

frastruktur är en starkt växande bransch och staden 

byggs ut med laddstolpar genom samarbeten 

mellan kommunala och privata energibolag.

Materialförsörjning
Värdefullt material är till exempel grus- och berg-

kross som används inom byggnadsindustrin och 

vid anläggningar av vägar. Naturgrus är en icke-för-

nyelsebar resurs som kommer att bli en framtida 
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bristvara. En inventering av naturgrustillgång i 

länet har visat att tillgången är ojämn, på vissa håll 

är naturgruset till och med helt slut. Täktverksam-

het för att utvinna naturgrus för kommersiellt bruk 

behöver tillstånd enligt miljöbalken.

I vissa fall är det möjligt att ersätta naturgruset 

med krossat berg exempelvis som användning till 

rörgravsgrus och halkbekämpning. I kommunen 

finns gott om bergskross och utvinning sker från 

två täkter, Sneby och i Bortomta.

Masshantering
Vid byggnation av områden och vägar uppstår 

grävmassor som måste forslas bort från byggplat-

sen. Massorna kan bestå av matjord, blandade 

jordarter, förna, grus och sten, men även material 

som stora stubbar med mera. Massorna ska inte 

vara belastade med miljöfarliga ämnen. Förorena-

de massor ska skickas till deponi på särskilt utpeka-

de anläggningar, eller annan lämplig plats, beroen-

de av halten av föroreningar.

Överblivna massor måste transporteras till nya 

förvaringsplatser eller platser för sortering av 

massorna. För kommunen är det bra att kunna 

erbjuda platser för uppläggning av massor, på 

flera ställen inom kommunen. Kommunen har 

bland annat egna massor som måste tas om hand 

vid till exempel byggnation av vägar, vatten- och 

avloppsledningar och fjärrvärmeledningar. 

Avfall och återvinning
Mängden hushållsavfall per person och år ökar 

fortfarande stadigt i Sverige. Glädjande är dock att, 

även om avfallsmängderna totalt sett ökar, så blir 

vi allt bättre på att ta tillvara resurserna i avfallet. 

Det omvandlas till nyttoprodukter såsom bränsle, 

gödsel och andra material som ersätter ändliga ma-

terial. Trots att transporterna ibland ökar på grund 

av insamlingen av avfall är nettoeffekterna och 

miljövinsterna stora.

Avfallshantering
VafabMiljö är ett Kommunalförbund bildat av kom-

munerna i Västmanlands län samt Heby och Enkö-

pings kommun. Förbundet arbetar med hållbar och 

miljöriktig avfallshantering och återvinning. Inom 

regionen bor cirka 300 000 människor och här finns 

över 10 000 företag som genererar avfall.

Förbundets uppdrag är att ta hand om detta avfall 

på ett miljöriktigt sätt. Målet är i första hand att 

avfallsmängderna ska minskas, det återstående 

avfallet ska betraktas som en resurs och återvinnas 

så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. 

Återvinning
Efterhand som återvinningen ökar kan avfallet mer 

och mer ses som resurser. Problembilden är fortfa-

rande att mängderna ökar av framförallt grovavfall, 

elektronik och farligt avfall. Vad gäller källsortering-

en är den helt beroende av allmänhetens engage-

mang och kräver att det är relativt enkelt att bli av 

med avfallet på ett sätt som möjliggör återvinning. 

Enköpings kommun arbetar för förbättrad källsor-

tering av hushållsavfall med till exempel system 

för matavfall, lättillgängliga återbruk/återvinnings-

centraler för grovavfall och farligt avfall, samt fasta 

avlämningsplatser för förpackningsavfall och bat-

terier. Ditt avfall kan du ta med dig till Återbruket 

som ligger centralt i staden.
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Miljöskydd
En översiktsplan ska redovisa de miljö- och riskfak-

torer som bör beaktas vid beslut om användningen 

av mark och vattenområden. Redovisningen ska ge 

vägledning för beslut som rör den framtida an-

vändningen, antingen det handlar om att förebyg-

ga miljöproblem, åtgärda miljöhot, eller ta till vara 

miljövärden.

Miljömål
Sveriges riksdag har beslutat om 16 nationella mil-

jökvalitetsmål, som i huvudsak ska vara uppnådda 

till år 2025. Enköpings kommun har i sin tur beslu-

tat om 12 lokala miljömål, Enabygdens miljömål, 

som går i linje med Sveriges nationella miljömål 

fast med en lokal anpassning. Under 2017 kommer 

de lokala miljömålen uppdateras. 

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer syftar till att skydda 

människor och miljö samt uppfylla krav som ställs 

genom Sveriges medlemskap i EU. Till skillnad från 

de miljökvalitetsmål som kommunen ska förhålla 

sig till är miljökvalitetsnormer lagstiftade mått på 

hur mycket föroreningar det får finnas i luft och 

vatten samt även för omgivningsbuller. Miljökvali-

tetsnormerna regleras i miljöbalken.

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluften gäller 

i hela landet och finns för ämnena: kväveoxid, 

kvävedioxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, 

partiklar (PM10), ozon och bensen. Från och med 

den sista december 2012 gäller även normer 

för arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. 

Inom Enköpings tätort överskrids sannolikt 

inga av miljökvalitetsnormerna. Beräkningarna 

av luftkvaliteten görs utifrån data från trafik, 

förbränningsanläggningar och industrier. 

Den fysiska planeringen kan bidra till att förebygga men även skydda mot 
störningar och risker som bland annat uppstår av buller, vibrationer och 
föroreningar. Även människors hälsa måste beaktas i samhällsplaneringen 
för att säkerställa att den inte försämras av stadsbyggandet.

Miljö- och riskfaktorer i staden   
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För vatten består miljökvalitetsnormerna av det 

så kallade Vattendirektivet som beskrivs under 

”Stadens vatten och grönska”.

Buller
Buller påverkar människors hälsa negativt. Det kan 

exempelvis leda till sömnproblem, koncentrations-

svårigheter, hörselskador och ge effekter på hjärt- 

och kärlsystemet. Därför är det viktigt att skapa 

tysta miljöer av både hälsosynpunkt och komfort-

synpunkt.

Omgivningsbuller, det vill säga buller från 

bilar, tåg, flyg och byggverksamheter, har ökat 

kraftigt de senaste årtiondena. EU behandlar 

omgivningsbuller som ett av de allvarligaste 

miljöproblemen. Enligt den svenska förordningen 

(2004:675) om omgivningsbuller, som bygger 

på EU direktiv, finns en skyldighet att genom 

kartläggning av buller och upprättande av 

åtgärdsprogram, sträva efter att omgivningsbuller 

inte medför skadliga effekter på människors hälsa. 

Regeringens riktvärden för buller (2015) innebär: 

”Buller från spårtrafik och vägar inte bör överskrida 

55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads 

fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA 

maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska 

anordnas i anslutning till byggnaden.

För bostadsbyggnader om högst 35 kvadratmeter 

bör bullernivån 60 dBA ekvivalent ljudnivå 

kombinerat med uteplats om högst 50 dBA och 70 

dBA maximal ljudnivå inte överskridas.

Om bullret vid en bostadsbyggnads fasad ändå 

överskrids bör en skyddad sida uppnås där bullret 

uppgår till högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 

maximal ljudnivå mellan kl. 22.00 och 06.00 uppgår 

till högst 70 dBA vid fasad och som minst hälften 

av bostadsrummen är vända mot.”

Effekterna av de förändrade riktvärdena har ännu 

inte analyserats. 

Verksamheter med 
omgivningspåverkan
I miljöbalken finns föreskrifter om vilka miljöfarliga 

verksamheter som är tillstånds- eller anmälnings-

pliktiga. Vid tillståndsgivning görs en lokalise-

ringsprövning där hänsyn tas till verksamhetens 

miljöpåverkan och villkor meddelas för att minska 

riskerna för störande utsläpp, buller eller minime-

ring av risk. Tillstånd för verksamheten prövas av 

länsstyrelsen med kommunen som remissinstans. 

Efter att tillstånd getts blir miljö- och byggnads-

nämnden tillsynsmyndighet. Nedan redovisas 

exempel på anmälningspliktiga verksamheter.

Vägar och järnvägar
Större vägar och järnvägar påverkar närmiljön i En-

köpings kommun genom till exempel buller och vi-

brationer. På en del av vägarna transporteras även 

farligt gods vilket medför risker för föroreningar, 

brand och explosion vid en eventuell olycka.

Bensinstationer
Vid bensinstationer finns risk för brand och explo-

sion, (även om sådana olyckor är mycket ovanliga). 

Boverket har ett riktvärde på skyddsavstånd för 

bensinstationer på 100 meter till bebyggelse, där 

50 meter motiveras av riskhänsyn och resterande 

skyddsavstånd beror på buller, lukt, ljusstörningar 

och luftföroreningar.

Kraftledningar
Genom planområdet korsar ett antal större och 

mindre kraftledningar som kan påverka närboende 

genom ljud och magnetfält. Läs mer om magnet-

fält nedan.
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Industrier som hanterar farligt gods och 
explosiva ämnen
Inom kommunen finns ett stort antal verksamhe-

ter som hanterar så kallat farligt gods. Farligt gods 

är ämnen eller föremål som har egenskaper så 

att de, om de inte hanteras rätt, utgör en risk för 

människor, djur eller omgivande miljö. Exempel är 

explosiva ämnen och brandfarliga ämnen.  

Några industrier i Enköping hanterar så stora 

mängder farliga ämnen att de klassats som så 

kallade Sevesoanläggningar. Dessa har särskilda 

avstånd att ta hänsyn till vid planering av nya 

områden i närheten av dem. Avstånden varierar 

beroende på vad för typ av verksamhet som 

etableras i närheten av Sevesoanläggningarna. 

Hälsoskydd
Hälsoskydd handlar om att förebygga och undan-

röja olägenheter för människors hälsa. Olägenheter 

kan till exempel vara för låg inomhustemperatur, 

buller, lukt, fukt, bristfällig ventilation, mögel, ra-

don eller luftföroreningar.

Luftföroreningar
Luftföroreningar utomhus är en betydande orsak 

till ohälsa. Luftföroreningar består av ämnen som 

inte naturligt ingår i atmosfären eller som uppträ-

der i högre koncentrationer än normalt. Exempel 

på orsaker till luftföroreningar är vägtrafik, eldning 

av avfall samt utsläpp från industrier. 

Enköpings kommun är medlem i Stockholms 

och Uppsalas läns Luftvårdsförbund som 

är en ideell förening. Föreningens mål med 

verksamheten är att samordna arbetet med 

luftmiljöområdet i de två länen med hjälp av ett 

luftmiljöövervakningssystem med mätningar, 

emissionsdatabaser och spridningsmodeller. 

De viktigaste åtgärderna för att minska utsläpp av 

luftföroreningar och klara miljökvalitetsnormerna 

omfattar vägtrafiken. Medborgarna själva kan bidra 

genom att till exempel välja kollektivtrafik, att köra 

bränslesnålt och att välja dubbfria vinterdäck. 

Förorenade områden
Inom planområdet finns många områden med 

förorenad mark. Föroreningarna är främst orsakade 

av utsläpp till marken från industrier och verksam-

heter, som exempelvis bensinstationer, kemtvättar, 

bilverkstäder och deponier. Nedlagda deponier har 

inventerats och riskklassificerats i kommunen. 

Kommunen har tillgång till en förteckning på 

Länsstyrelsen över förmodade förorenade områden 

(MIFO-databasen). Förteckningen uppdateras 

kontinuerligt. Beroende på hur förorenat ett 

område är, kan detta komma att påverka hur 

marken kan nyttjas i framtiden.

Radon
Radon är en ädelgas som bildas när det radioakti-

va grundämnet radium faller sönder. Radon är en 

luktfri, smaklös och ofärgad gas som fastnar i luft-

vägar vid inandning. Radon orsakar cirka 500 fall av 

lungcancer per år i Sverige.

Mälardalens urberg har en naturligt 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.

Magnetiska fält från kraftledningar
Magnetfält finns ständigt i vår närmiljö och är star-

kast närmast källan, alltså i närheten av till exempel 

kraftledningar eller elektriska apparater.

För att skydda allmänheten mot hälsoeffekter vid 

exponering av magnetfält finns referensvärden från 

Statens strålskyddsinstitut (2002). Däremot finns 

inga byggregler för elektromagnetiska fält då det, 

enligt socialstyrelsen, ännu inte finns tillräckligt 

vetenskapligt underlag för att sätta riktvärden för 

elektriska och magnetiska fält.



74 Enköpings kommun –  Planer ingsförutsättningar

Enligt miljöbalken ska försiktighetsprincipen 

tillämpas vid planering av sådant som kan påverka 

människors hälsa negativt. Det finns åtgärder som 

kan vidtas för att minska styrkan på magnetfält. 

Exempelvis kan kraftledningar grävas ner i marken 

och transformatorstationer flyttas och delvis 

skärmas av.

Krisberedskap
Enköpings kommun arbetar för att minska risker 

och sårbarheter samt förbättra förmågan att han-

tera samhällsstörningar inom den egna verksam-

heten och det geografiska området. Arbetet sker 

genom planering, upprättande av rutiner, övning 

av den egna krisorganisationen och samverkan 

med andra aktörer. 

En god förmåga att hantera olyckor, oförutsedda 

händelser och brott utgår från en planering av 

samhällets utveckling men naturligtvis också från 

en god samverkan med och mellan de hanterande 

aktörerna inom räddningstjänst, ambulans och 

sjukvård samt polisen.

Räddningstjänst
Räddningstjänsten i Enköping har mellan 400-600 

utryckningar per år och en arbetsstyrka på ungefär 

20 brandmän och befäl. Sedan 2008 har Enköping 

och Håbo kommun en gemensam räddningstjänst. 

Det finns fyra brandstationer i Enköpings kommun, 

huvudbrandstationen är placerad i Enköpings stad, 

övriga brandstationer finns i Fjärdhundra, Örsunds-

bro och Veckholm.

Räddningstjänsten ägnar sig inte bara åt 

räddningsinsatser. En stor del av verksamheten är 

det olycksförebyggande arbetet. Utbildning, tillsyn 

och informationsspridning är vanliga aktiviteter. 

Ambulans och sjukvårdare
Enköping och Bålsta har gemensam ambulans-per-

sonal och de utgår från ambulansstationen som är 

belägen i Stenvretens industriområde i Enköping. I 

dagsläget finns tre akutambulanser tillgängliga per 

dygn varav en är stationerad i Bålsta. Alla ambu-

lanser är bemannade med en sjuksköterska och 

en ambulanssjukvårdare. Via lasarettet i Enköping 

finns tillgång till akutsjukvård.

Polis
Polisen i Enköping utgår från polisstationen vid 

Korsängsgatan i centrala Enköping. Polisdistriktet 

omfattar även delar av Heby kommun och Håbo 

kommun. Polisdistriktet tillhör polisregion Mitt, 

som består av Gävleborgs län, Uppsala län och 

Västmanlands län. Huvudort för polisregion Mitt är 

Uppsala. Kommunen har ett nära samarbete med 

lokala polisen och har upprättat samverkansöver-

enskommelser med åtaganden för att öka trygghe-

ten i kommunen.
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De senaste 150 åren har atmosfärens halt av koldioxid ökat till följd av 
mänskliga aktiviteter. Det har bidragit till att jordens medeltemperatur 
har ökat. Ökningen har accelererat de senaste 25 åren. Genom den fysiska 
planeringen kan stadens sårbarhet för klimatpåverkan förebyggas och 
samhället anpassas utifrån förändringar i klimatet.

Klimatets påverkan på staden

Foto: Johan W
ahlb
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Klimatförändringar 

Forskning talar för att klimatet håller på att 

förändras utöver den naturliga variationen. 

Genom att studera långa mätserier av både 

globala och regionala data går det att se både 

temperatur- och nederbördsförändringar. Den 

globala medeltemperaturen har under den senaste 

100-årsperioden (1906-2005) ökat med drygt 0,7 

grader vilket kan betraktas som en stor och snabb 

ökning. Andra tecken på förändringar är minskning 

av istäcket i Arktis, stigande havsnivåer och 

förändrade nederbördsmönster.

Klimatets tidigare variationer tyder på att klimatet 

är ett känsligt system. Vi vet också att atmosfärens 

sammansättning är betydelsefull för klimatet. 

Människan påverkar atmosfärens sammansättning 

genom utsläpp av av växthusgaser och partiklar. 

Historiska och nutida utsläpp kommer att fortsätta 

påverka atmosfärens sammansättning och därmed 

klimatet under lång tid framöver.

Så förändras klimatet 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

(SMHI) har under 2015 tagit fram en klimatanalys 

för Uppsala län. Analysen visar på de förväntade 

klimatförändringarna för länet fram till år 2100. 

Analysen utgår från observerade värden från åren 

1961-1990 samt från två framtidsscenarion, ett som 

bygger på begränsande utsläpp av växthusgaser 

och ett med accelererande utsläpp. 

Enligt klimatanalysen kommer länets 

medeltemperatur att öka från dagens fem 

grader till runt nio grader i slutet av seklet.

Medelnederbörden beräknas ökar med cirka 20-30 

procent jämfört med idag. Detta innebär att vi 

kommer att få fler värmeböljor och skyfall i länet 

och under vintern kommer nederbörden främst 

att bestå av regn. Det sistnämnda gör även att det 

kommer att bli högre flöden i vattendragen under 

vintern men mindre vårflod och mindre flöden i 

vattendragen under sommaren. Samtidigt som 
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perioder med torka (låg markfuktighet) ökar så 

kan vegetationsperioden, den frostfria perioden 

då växter växer öka med 50-90 dagar per år till år 

2100.

Översvämning
Enligt plan- och bygglagen ansvarar kommunen för 

att planera bebyggelsen på ett lämpligt sätt utifrån 

risken för översvämning. Risken för översvämning 

påverkas av havsnivåförändringar, ändrade nivåer 

i sjöar och grundvatten, ökade flöden och ökad 

nederbörd. Översvämning kan delas upp i tillfälligt 

höga flöden (skyfall) och långsiktigt framtida hot 

till följd av höjda vattennivåer. 

I och med Slussen i Stockholms ombyggnad 

kommer Mälarens reglering att ändras vilket gör 

det möjligt att tappa mer än dubbelt så mycket 

vatten från Mälaren till Saltsjön jämfört med 

idag. När den nya regleringen införs minskar 

därmed risken för översvämning runt Mälaren 

kraftigt till slutet av seklet. Forskning visar dock 

att havsnivåhöjningen kommer att fortsätta under 

lång tid framöver. Det leder i sin tur till att det blir 

svårt att hålla Mälaren inom de nivåer som den 

föreslagna tappningsstrategin anger. I och med 

att samhällsplaneringen är ett långsiktigt verktyg 

måste långsiktiga lösningar för Mälaren hanteras 

redan nu. 

Enköping är en av Sveriges äldsta städer och 

låg under medeltiden längst in i en Mälarvik. 

Denna stadsvik drog sig genom landhöjning 

och uppgrundning av låglänta marker successivt 

längre bort från staden. Staden kunde inte följa 

med eftersom åns nedre lopp omges av låglänta 

våtmarker. Staden har vuxit ner mot ån kring 

nuvarande hamnområdet vartefter Mälaren 

sjunkit till följd av landhöjningen. Under 1700-talet 

förlorades den direkta mälarkontakten men i och 

med att Enköpingsån muddrades fram som en 

kanal genom stadsviken kunde Enköpings hamn 

åter utvecklas under 1800-talet. I detta område 

växte då den nuvarande stadsdelen Kryddgården  

fram och fylldes ut med fyllnadsmassor parallellt 

med att Mälaren reglerades för att minska risk för 

översvämningar. Kryddgården har idag därför till 

stora delar markhöjder på 2-2,5 meter över havet 

(RH2000).  

Utifrån rådande översvämningsrisker 

har Länsstyrelserna runt Mälaren tagit 

fram rekommendationer för lägsta 

grundläggningsnivå för ny sammanhållen 

bebyggelse. Rekommendationerna innebär 

att ingen ny sammanhållen bebyggelse samt 

samhällsfunktioner av betydande vikt ska 

placeras under nivån 2,7 meter (RH2000). Enstaka 

byggnader av lägre värde bör placeras ovan nivån 

1,5 meter (RH2000).

Skyfall
Med klimatförändringarna ökar risken för skyfall. 

Dagvattennätet i staden kan inte och ska inte vara

dimensionerat för att klara av extrema skyfall utan

åtgärder ovan mark behövs för att leda undan

ytvatten.

I FÖP-området finns det två dagvattenpaker 

med fokus på att rena dagvattnet. Det finns även 

anläggningar som kan fördröja dagvatten, vid 

behov, genom att fungera som en tillfällig damm 

vid exempelvis ett skyfall. Fördröjningsdammar 

finns idag vid Åkersberg, Hagalund västra, östra 

länken, Varghällar, Mästergatan och Romgatan. 

Värmebölja
I och med klimatförändringarna ökar risken för fler 

och längre perioder med extrem värme (värmeböl-

jor). Människors hälsa påverkas negativt av extrem 

värme. Särskilt utsatta riskgrupper är:

•  Små barn – speciellt spädbarn

•  Personer över 80 år

•  Personer i särskilt boende

•  Personer med vissa kroniska sjukdomar såsom, till 

exempel KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom), 
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hjärt- och kärlsjukdomar, njursvikt, diabetes, 

Parkinson, demenssjukdom och psykisk sjukdom

•  Personer som tar vissa läkemedel (bland annat 

antikolingerika, vätskedrivande, psykofarmaka)

De högsta lufttemperaturerna finner man i de 

centrala, tättbebyggda delarna av staden. Rent 

generellt avtar värmen långsamt i intensitet ju 

längre ut från centrum man kommer. 

Andra viktiga faktorer som påverkar temperaturen 

är andelen hårdgjorda ytor och mängden 

vegetation samt hur mycket värme och 

luftföroreningar som släpps ut i staden. Öppna 

hårdgjorda ytor utan skugga, till exempel 

parkeringsplatser och grusplaner för fotboll är 

särskilt utsatta områden.

Dricksvattenförsörjning
Klimatförändringarna kan i betydande grad leda 

till kvalitetsbrister i det råvatten som används 

för dricksvattenframställningen. Förutom direkta 

fysiska påfrestningar som kan drabba ledningsnät 

och andra installationer, förutses att kemiska och 

mikrobiologiska hälsorisker ökar i omfattning. 

Föroreningar och organiskt material förs genom 

markavrinning redan i dag ut till vattendrag och 

vattentäkter. Klimatförändringarna kommer att öka 

denna uttransport.

Effekterna blir sannolikt tydligast på 

ytvattentäkter, men även tillgång och kvalitet på 

grundvattnet kan påverkas. Förändringarna ökar 

behovet av förebyggande arbete för att säkra 

vattenförekomster, täkter och beredningsprocesser.

Skred- och rasrisker
Skred och ras är snabba massrörelser i jordtäcket 

eller i berg och kan orsaka stora skador dels på 

mark och byggnader inom det drabbade området 

och dels inom det nedanförliggande markområde 

där skred- och rasmassorna slutligen hamnar. Ett 

skred eller ras är i många fall en följd av en naturlig 

erosionsprocess, men kan också utlösas av mänskli-

ga ingrepp i naturen. En gemensam nämnare är att 

både skred och ras kan inträffa utan förvarning. 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har gjort 

en kartläggning av skred och raviner som visar på 

känsliga områden i kommunen. Kartläggningen 

redovisar dock inga områden inom planområdet. 

Däremot är de geotekniska förhållandena inom 

planområdet mycket varierande och består delvis 

av finkorniga lösa jordarter. I samband med 

angöring av eventuella skydd mot översvämningar 

måste kommunen därför ta hänsyn tas till 

markbelastning och markstabilitet.

Klimatanpassning 

Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa 

samhället till ovan nämnda förändringar i klimatet, 

både vad gäller de förändringar vi märker av redan 

idag och de som kommer ske i framtiden. 

Den samhällsstruktur vi har idag är skapad efter 

dagens klimat. För att kunna möta ett förändrat 

klimat är det viktigt att redan nu studera hur olika 

delar av vårt samhälle kan komma att påverkas 

och börja planera för ett förändrat klimat. För 

det behöver system och områden som idag är 

utsatta och som kan bli än mer utsatta i framtiden 

identifieras. Samtidigt måste en bedömning göras 

av när en risk blir stor nog för att åtgärder ska 

vidtas. Klimatanpassning av samhällsplanering och 

våra nuvarande system är av stor vikt då det som 

byggs idag kommer att vara över många decennier 

framöver. 

Det är Länsstyrelsen som samordnar det 

regionala arbetet med att anpassa samhället 

till ett förändrat klimat. Kopplat till det har en 

regional handlingsplan för klimatanpassning 

tagits fram i samarbete med kommunerna i 

länet. Handlingsplanen innehåller åtgärder 

för klimatanpassning uppdelat på områdena: 

övergripande, samhällsbyggnad, kulturmiljö, 

vatten, areella näringar och naturmiljö.
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Riksintressen pekas ut av statliga verk och myndig-

heter men deras avgränsning sker i samråd med 

kommunen i översiktsplanen. Det är kommunerna 

som i sin planering ska se till att riksintressena tas 

tillvara. Länsstyrelsen har tillsynen över att detta 

sker. 

Det råder inget byggförbud inom 

riksintresseområdena, men de ska skyddas så att 

påtaglig skada på områdets värden inte uppstår. 

I planeringssammanhang ska riksintressen väga 

tyngre än andra intressen. När ett område är av 

riksintresse för flera oförenliga ändamål görs en 

avvägning, enligt Miljöbalken, av vilket riksintresse 

som ska få företräde. Enköpings kommun berörs 

av ett antal olika riksintressen och i vissa delar 

överlappar de varandra. 

Hushållning med mark- och 
vattenområden (Miljöbalken 
kapitel 3 och 4)
Det som redogörs i MB 3 kap. är grundläggande 

bestämmelser för mark- och vattenområden, med-

an kapitel 4 redogör för särskilda bestämmelser 

kring specifika områden.  

Naturvården
Inom planområdet finns ett riksintresseområde 

för naturvården, Hemsta. Sedan 2001 är även alla 

Natura 2000-områden klassade som riksintresse 

varför även Fageruddsåsen och Haga Ekbackar är 

riksintresseområden för naturvården. Miljöbalken 

säger att områden som är av riksintresse för natur-

vården skall skyddas mot åtgärder som påtagligt 

kan skada natur- eller kulturmiljön.

Ett riksintresse är ett område, en plats eller ett enstaka objekt som är 
särskilt viktigt att skydda ur ett nationellt perspektiv. Skyddet kan syfta till 
både bevarande och nyttjande och det regleras i miljöbalken.

Riksintressen i staden   
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Natura 2000
Natura 2000 är ett nätverk av skyddsvärd natur 

inom EU. I Sverige är Natura 2000-områden både 

riksintressen och förordnandeområden enligt 

Miljöbalken.

För varje område finns en bevarandeplan 

som beskriver arter, bevarandestatus och 

bevarandemål. Det krävs tillstånd om någon vill 

bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som på 

ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 

2000-område. Detta kan också gälla verksamheter i 

anslutning till Natura 2000-områden.

Riksintresse friluftsliv     
(Miljöbalken 3:6)
Områden utpekade som riksintresse för friluftslivet 

ska enligt lag skyddas mot åtgärder som påtagligt 

kan skada naturmiljön. Områden av riksintresse för 

friluftslivet har så stora värden att de är eller kan bli 

attraktiva för besökare från hela landet och världen. 

Allmänhetens tillgänglighet till områdena spelar en 

avgörande roll. Värderingen hänger samman med 

hur stort och ostört ett område är och om natur- 

och kulturföreteelserna är särskilt attraktiva för en 

nationell publik, till exempel genom att området 

har tilltalande utsiktspunkter och utflyktsmål.

I Enköping är större delen av Mälarens 

vattenområde riksintresse för friluftsliv. Detta 

område ska därför användas för det eller de 

ändamål för vilka områdena är mest lämpade 

med hänsyn till beskaffenhet och läge samt 

föreliggande behov. Företräde ska ges sådan 

användning som medför en från allmän synpunkt 

god hushållning.

Mälaren med öar och 
strandområden (Miljöbalken 4:2)
Mälaren med öar och strandområden är, med hän-

syn till de natur- och kulturvärden som finns, i sin 

helhet av riksintresse enligt MB 4:2. Det är ett områ-

de där turismens och friluftslivets intressen särskilt 

ska beaktas. Ingrepp i miljön får endast komma till 

stånd om det sker på ett sätt att det inte påtagligt 

skadar områdenas natur- och kulturvärden samt 

om turismens och friluftslivets intressen särskilt 

beaktas. Utvecklingen av befintliga tätorter eller 

av det lokala näringslivet eller för anläggningar för 

totalförsvaret ska inte hindras av denna bestäm-

melse. 

Kulturmiljövården 
Inom planområdet finns två områden som är 

riksintresse för kulturmiljövården, Boglösa och 

Enköpings-Näs. Främst återfinns de i dem stor-

skaliga jordbruksbygderna med lång kontinuitet i 

boende och markanvändning. Jordbruksbygderna 

med sin landskapsbild, som formats under lång tid, 

är karakteristiskt för kommunen. Den är en del av 

kommunens identitet. 

Vägar och järnvägar
De större vägarna inom kommunen är av riksintres-

se; E18, riksväg 55 och riksväg 70. Sedan öppnan-

det av motorvägen mellan Enköping och Sagån har 

den gamla sträckningen av E18 förbi Hummelsta 

övergått till riksväg. Befintlig järnväg är av riksin-

tresse. Med dessa vägar tillkommer förordnanden 

om skyddsavstånd som ska råda.

Farled och yrkesfiske
I området som berörs av den fördjupade över-

siktplanen finns farled 923 som sträcker sig från 

Mälaren in till hamnen. Farlederna som nyttjas för 

transporter till hamnarna i Västerås och Köping 

samt mellan Ytterholm och Bålsta är av riksintres-

se. Befintlig farled regleras av farledslagen. Inom 

kommunen är Mälarens vattenområde av riksin-

tresse för yrkesfisket. Riksintresset ska så långt som 

möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 

försvåra bedrivande av näringen.
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Tele- och kraftledningar
Genom kommunen finns flera teleledningar som 

är av riksintresse. Läget för dessa redovisas inte i 

kartan.

Flera större kraftledningar av riksintresse för 

landets elförsörjning korsar kommunen. Enligt 

miljöbalken ska försiktighetsprincipen tillämpas vid 

planering av sådant som kan påverka människors 

hälsa negativt. 

Totalförsvaret
Område för totalförsvaret är av riksintresse. År 

1943 organiserades Göta pansarlivgarde (P1) och 

förlades i Enköping norr om dåvarande riksvägen 

mot Stockholm. Sedan dess har olika försvarsbeslut 

under åren inneburit att försvarsmaktens verksam-

heter i Enköping förändrats och utvecklats.

Inom Enköpings stad finns Enköpings övningsfält 

som är av riksintresse för totalförsvaret. 

Utanför planområdet finns tre större mark- och 

vattenområden som också är av riksintresse för 

totalförsvaret. Dessa är Veckholms skjutfält, ett 

område söder om Fjärdhundra samt Skogstibble 

skjutfält. Alla dessa områden ska så långt möjligt 

skyddas mot åtgärder som påtagligt kan motverka 

totalförsvarets intressen. 
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Strandskydd (Miljöbalken 7:13)
Stränder längs vattendrag och sjöar är en betydel-

sefull naturtillgång. För att långsiktigt hushålla med 

dessa värden finns en strandskyddslagstiftning. 

Strandskyddets två syften är att långsiktigt bevara 

möjligheterna till allemansrättsligt friluftsliv nära 

vatten samt att bevara goda livsvillkor för växt- och 

djurliv som lever i anslutning till stränder.

Strandskydd råder vid hav, sjöar och vattendrag. 

Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet 

intill 100 meter från strandlinjen vid normalt 

vattenstånd. Regeringen, eller av regeringen 

utsedd myndighet, kan även utvidga 

strandskyddsområden på upp till 300 meter om det 

behövs för att tillgodose något av strandskyddets 

syften.

Inom strandskyddsområde får varken 

byggnader eller förberedelse för byggnader 

utföras. Anläggningar som tar mark i anspråk 

och som hindrar allmänhetens fria tillträde får 

ej heller utföras. Kommunen har dispensrätt 

och upphävanderätt sedan 2009. Miljö- och 

byggnadsnämnden hanterar dispensärenden.

Skyddsföreskrifter för vattentäkt
Det finns en kommunal vattentäkt där dricksvatten 

tas upp inom planområdet. För att skydda dricks-

vattnet från föroreningar finns i kommunen instif-

tade vattenskyddsområden.

Landskapsbildsskydd
Möjligheten att skydda landskapsbilden genom 

förordnande fanns i naturvårdslagen före 1974. 

Förordnanden påverkar bland annat möjligheten att utföra en åtgärd 
inom ett område som är belagt med ett förordnande. Beslut om 
förordnande fattas av statliga och kommunala myndigheter. I detta 
avsnitt redovisas övriga förordnanden som inte beskrivits i dem tematiska 
avsnitten tidigare i denna bilaga. 

Övriga förordnanden som påverkar
staden   
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Skyddet har sedan successivt ersatts av andra i Na-

turvårdslagstiftningen och Miljöbalken. Förordnan-

det gäller dock tills länsstyrelsen beslutar att det 

ska upphöra. Inom landskapsbildsskyddsområden 

kan tillstånd krävas för ny- och ombyggnationer 

samt andra verksamheter och åtgärder. Tillstånd 

söks hos Länsstyrelsen.

Det finns ett förordnat landskapsbildsskyddat 

område i Enköpings tätort: Hemsta-Rickebydalen. 

Detaljplanelagda områden (Plan- 
och bygglagen 4:1)
I Plan- och bygglagen regleras kommunens möj-

ligheter att bestämma mark- och vattenområdens 

användning, samt bebyggelse och byggnadsverks 

utformning och placering. Detta sker genom de-

taljplaner.

I en detaljplan ska kommunen:

1. bestämma och ange gränserna för allmänna 

platser, kvartersmark och vattenområden,

2. bestämma användningen och utformningen av 

allmänna platser som kommunen är

huvudman för, och

3. bestämma användningen av kvartersmark och 

vattenområden

Områden utanför planlagt område
Utanför detaljplanerade områden gäller vissa lätt-

nader i bygglovsplikten för en- och tvåbostadshus 

och till dem tillhörande fristående uthus, garage 

och andra mindre komplementbyggnader. Detta 

gäller under förutsättning att andra byggnads-

reglerande bestämmelser inte gäller, till exempel 

strandskydd, landskapsbildsskydd, fornlämningar, 

byggnadsförbud utmed väg och kraftledning, 

skyddsområde för vattentäkt med mera. Vid han-

tering av förhandsbesked och bygglov gör kom-

munen en lokaliseringsprövning där allmänna och 

enskilda intressen beaktas.

Biotopskydd (Miljöbalken 7:11)
Mindre mark- och vattenområden (biotoper) som 

utgör livsmiljöer för hotade djur och växtarter eller 

som annars är särskilt skyddsvärda får av kommu-

nen, länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen förklaras 

som biotopskyddsområden. Inom kommunen finns 

ett antal biotopskyddsområden på skogsmark, alla 

beslutade av Skogsstyrelsen.

Därutöver finns objekt med generellt biotopskydd; 

allér, pilevallar, stenmurar i jordbruksmark, 

odlingsrösen, åkerholmar, småvatten och 

våtmarker i jordbruksmark samt källor med 

omgivande våtmark i jordbruksmark.

Inom biotopskyddsområde får ingen verksamhet 

bedrivas eller vidtas åtgärder som kan skada 

naturmiljön. Dispens från skogliga biotopskydd 

söks hos Skogsstyrelsen. Dispens från 

generella biotopskydd söks hos länsstyrelsen. 

I dagsläget finns inga kommunalt beslutade 

biotopskyddsområden i Enköpings kommun.

Det krävs särskilda skäl för att en dispens ska ges 

och då ska syftet med skyddet fortfarande kunna 

tillgodoses, även när dispens har givits. 

Naturreservat
Naturreservat inrättas för att skydda ett områdes 

naturvärden eller för att tillgodose friluftslivets 

intressen. Naturreservat kan bildas för värdefulla 

tätortsnära naturområden för att långsiktigt bevara 

möjligheterna för friluftsliv och naturkontakt där 

många människor har möjlighet att bruka området.

Kommunalt beslutade naturreservat börjar bli 

ett allt vanligare instrument för kommuner att 

långsiktigt säkerställa värdefulla tätortsnära natur- 

och friluftsområden, särskilt i kommuner där 

bebyggelsetrycket är högt. 

Naturreservat är i flera fall ett helt avgörande 

instrument för att uppnå flera miljömål. För att 

långsiktigt bevara och förvalta sällsynta biotoper 
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för hotade arter och för biologisk mångfald 

så behöver hänsyn tas i pågående skogs- och 

jordbruk. För många arter krävs dock att deras 

livsmiljöer undantas från rationellt brukande. 

Särskilt tydligt märks detta på arter som endast 

finns i skogsmiljöer med lång kontinuitet, med 

mängder av gamla och döende träd samt död ved.

För närvarande finns 2 naturreservat  inom 

planområdet. 

För varje nationellt utpekat naturreservat finns 

föreskrifter som reglerar nyttjandet och skötselplan 

som reglerar skötseln av reservatet. Dispens för 

åtgärder inom de nationella reservaten lämnas av 

länsstyrelsen. Bygglov samt dispens för åtgärder 

inom kommunalt reservat prövas av miljö- och 

byggnadsnämnden i Enköpings kommun.

Även för kommunala naturreservat skall 

skötselplaner vägleda förvaltaren och föreskrifter 

ange vad som är tillåtet. Kommunala naturreservat 

där friluftslivet är en viktig anledning till skyddet 

har oftast bestämmelser och skötselplaner som 

syftar till att underlätta för besökare samtidigt 

som naturvärden, upplevelsevärden och 

friluftslivsvärden utvecklas.

Foto: A
nders Lindholm





www.enkoping.se


