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Förutsättningar

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

 

Förutsättningar
 
Dagens slutna Paushus vid torget  
Handelsfastigheten Centrum 18:1, Kv Bagaren, kallad Paushuset, ägs  
gemensamt av ALM Equity och Andersson Company. Fastigheten utgör ett av 
Enköpings mest centrala kvarter vid torget och spelar därmed en nyckelroll för 
staden när stadskärnan ska vidareutvecklas och kompletteras med nya kvalitéer. 
Idag är Paushuset ett relativt slutet kvarter i betong med låg beläggningsgrad 
i fastigheten, otillgänglig och bitvis nedstängd. Paushuset lyckas ej uppfylla 
sin potential som aktiverande mittpunkt och ge stadslivet skjuts med ett rikt, 
aktiverande innehåll.  
Detaljplanearbetet avser pröva möjligheten att ersätta dagens galleria med en ny 
byggnad som öppnar upp mot sin omgivning, där handel, kontor och bostäder 
blandas och samspelar i stadsmiljön. Arbetet har tagit avstamp i dialogen mellan 
byggherren och kommunen samt beaktat riktlinjerna från Fördjupad översiktsplan 
för Enköpings stad 2040 (2018), Bilaga 2, Centrumstudie - Rutnätsstaden 
och Kryddgården (2018) samt BID Enköping, Nulägesanalys 2020, Enköping 
Centrum mot Årets Stadskärna (Okt. 2020). 
 
 

Kv Bagaren/ Paushuset
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Förutsättningar

Kv Bagaren/ Paushuset

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

Nya Paushuset bidrar till att:
• Möjliggöra för attraktiva kontors-, handels- och 

bostadsmiljöer i centrala Enköping.
• Genom sina funktioner och innehåll stärka kundunderlag 

och folkliv i centrum med ett breddat utbud.  
( i allmänhet och de befintliga och utpekade 
kommersiella stråken och torget i synnerhet.)   

• Stadsbyggnadsmässigt och visuellt tydliggöra ett av 
Enköpings mest centrala lägen i fonden av Stora torget. 

• Stötta och förtydliga omgivande gaturum och stråk, med 
fasader som skapar rumsliga samband och kopplingar. 

• Bidra till attraktiva och trygga stadsrum mot omgivande 
platser, stråk och gator. 

• Beakta och berika stadens nuvarande karaktär och 
befintliga struktur. 

• Bidra till att skapa ett nytt, lyhört, spännande tillägg vid 
Stora Torget, i linje med stadens framtidsvisioner. 

• Vara en inbjudande mötesplats för hela Enköping, med 
den nära stadens kvalitéer.  

• Projektet ska bidra till att stärka Enköpings möjlighet till 
att kunna bli Årets Stadskärna 2025. 
 
“Inom centrum ska en blandning av funktioner (bostäder, 
kontor, handel, service) möjliggöras för att få en levande 
stadskärna både dag- och kvällstid.” 
 
“Ny bebyggelse bör uppföras i sin tids stilideal, men 
med ett medvetet förhållningssätt till omgivningens 
karaktär.” 
 
Utdrag ur Bilaga 2, Centrumstudie - Rutnätsstaden och Kryddgården,  
Enköpings kommun 2018. 

Flygfoto - Enköping centrum och omgivning. Foto - Kyrkogatan, vy mot Vårfrukyrkan. Foto - Kungsgatan.
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Stora Torget, vy från taket på Kv Bagaren/ 1950-talet

Stora Torget/ 1909

Vårfrukyrkan, byggd under 1100- talet

Enköpings & Kv Bagarens historia

Enköping är en Sveriges äldsta städer och historien i trakterna går  
tillbaka ända in i bronsåldern och järnåldern. Staden Enköping utvecklades 
under medeltiden till en viktig köpstad där Mälarens vatten mötte  
Enköpingsåsens handelsvägar. Staden nämns som kyrklig centralort redan 
vid 1100-talets mitt och Vårfrukyrkan, belägen på Kyrkåsen i Enköping,  
byggdes under denna tid. Även ruinerna från ett Franciskanerkloster,  
som anlades på 1200-talet, vittnar om att staden var en tätbefolkad plats.  
Men i och med att Mälaren sucessivt drog sig tillbaka över tiden, så  
hamnade staden längre och längre bort från Mälaren och förlorade  
sucessivt sitt strategiska bra läge.

Stadsbränder har härjat i staden 1389, 1572, 1609 och senast 1799. 
1799 brann stora delar av den gamla regelbundna trästaden ned.
Efter stadsbranden 1799 som ödelade staden, så återuppbyggdes  
Enköping enligt en ny rutnätsplan - med indelningar av rutnätet om fyra  
till sex tomter inom respektive kvarter.  
Kv Bagaren vid det nya Stora Torget blev ett kvarter indelat i fyra olika 
tomter med omkring ett 15-tal olika småskaliga byggnader om en till två 
våningar med inredda vindar. Byggnaderna var huvudsakligen uppförda i 
trä, puts med taktegel och en detaljrikedom i fasadernas uttryck. 

Enköping omkring år 1700. Ur Suecia antiqua et hodierna.

Stadsplan från 1853

Flygfoto från 1950-talet Karta från år 1805- talet med den nya stadsplanen lagt över den medeltida stadsplanen.Flygfoto centrala Enköping, Stora Torget från 1936.

Spår i staden av det  
gamla Enköping - Rådhusgatan  

Enköpings konsthall,
Gamla Tingshuset,
1895 

Kv Bagaren

Förutsättningar
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Statt-tomten

Centrum 16:5 ICA Stjärnköp

Paushuset

ICA Stjärnköp

Centrum 28:3

Statt-tomten

Hamnverken mm

BahcostadenLillsidan

Sandgatan 32

Sandgatan 35

Westerlundska gymnasiet

Myran

Enköping i framtiden

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

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

“En mix av kontor, handel, restauranger, caféer och 
bostäder behövs för att få en levande stad både
dag- och kvällstid.”
Utdrag ur Bilaga 2, Centrumstudie - Rutnätsstaden och 
Kryddgården, Enköpings kommun 2018. 

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

Kryddgården, Enköpings kommun 2018. 

Stora Torget

Kryddgården/
COOP- kvarteret

Torggatan

Gustav Adolf 
Torg

Lillsidan

Westerlundska gymnasietKryddgården Hamnverken

Förutsättningar

Lillsidan

Centrum 16:5
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Kv Bagaren & Paushuset idag 

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

Torggatan/ Entré KammakartorgetTorget

Huvudentré hörnet Torggatan/ Kungsgatan Källgatan/ Eriksgatan

Paushuset fotograferat i slutet av 1970 talet. 

Detaljplan för Kv Bagaren & nya Paushuset från 1968.

Flygfoto centrala Enköping från 1930-talet.

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

Fasadutsnitt Torggatan

Mötet med Stora Torget

Analys
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Paushuset    Handel   Restaurang och handel   Restaurang

Gustav Adolf Torg

Viktiga stråk & handel 

Diagrammet visar de mest attraktiva handelsstråken i 
Enköpings centrum idag - Kungsgatan, Torggatan, 
Kyrkogatan och Källgatan. Rutnätsstaden innehåller 
idag en rad olika typer av butiker, verksamheter och 
service. Utbudet är idag i behov av komplettering och 
större dragkrafter in till centrum och Stora torget. 

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

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

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

Kryddgården

Stora Torget

Torggatan

Källgatan

Kun
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ga
ta

n

Ky
rk

og
at

an

Paushuset

Vårfrukyrkan

Analys
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En variation av höjder & volymer 

Byggnadshöjderna inom Rutnätsstaden och 
Kryddgården varierar mellan en och upp till åtta 
våningar. Merparten av bebyggelsen inom rutnäts-
staden är småskalig och i upp till tre våningar hög. 
Under 1960-talet ändrades bestämmelserna i flera 
kvarter för att tillåta fyra våningar och i några fall för 
en begränsad del av ett kvarter fem respektive sju      
våningar, som t.ex. längs Eriksgatan.

De kompletteringar som gjorts i eller precis intill 
rutnätsstaden under 2000-talet har inneburit att 
höjden ökats ytterligare. Nya tillägg inom centrum 
som t.ex. Kv Fältskären runt Kammakartorget eller 
längs Östra Ringgatan har en skala upp till åtta 
våningar. I direkt anslutning till rutnätsstaden  
färdigställdes precis tre 13- våningshus vid  
kvarteren vid Sadelmakargatan.Antal våningar

Kryddgården

Stora Torget

Torggatan
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Kontext
 
Befintlig bebyggelse kring Paushuset

Varierande skala där nytt möter gammalt 
Byggnaderna kring torget har varierande höjder mellan 
2–4 våningar, bitvis med branta tak och vindsvåningar 
som markerar en något resligare volym. Artikulationen 
av kvarteren är en blandning av äldre fastighets- 
bildnings kortare byggnadsvolymer/ fasader och  
sammanslagna fastigheter med utökade längre mått. 
Vid Kammakartorget går skalan på de nya tilläggen upp 
till 6–8 våningar. De längre huskropparna är uppbrutna 
genom en variation av olika typer av fasader, volym-
hantering och varierande takfotshöjder. Detta tillägg 
speglar den samtida ambitionen i staden att bygga fler 
bostäder i en mellanskala med högre punktvis  
bebyggelse.  

Markerade avläsbara bottenvåningar
Byggnaderna kring torget har en tydlig sockelvåning 
med kommersiella verksamheter i form av butikslokaler 
med skyltfönster som öppnar upp sig mot torget. Detta 
skapar en öppen inbjudande generös karaktär i gatu-
rummet. De flesta kvarteren har indragna hörn. Idag har 
Paushuset med sin upphöjda entré begränsad kontakt 
med torget och sin omgivande stadsmiljö. Paushusets 
slutna, monotona fasadkaraktär mot Torggatan, Käll-
gatan och Eriksgatan bidrar inte till att skapa ett tryggt 
och levande gaturum där människor trivs och vill vistas. 

Material i en varm och jordnära ton 
Tegel och puts dominerar som fasadmaterial kring tor-
get, men även inslag av betong, trä förekommer.  
Nyanserna på fasaderna går i jordfärgade, gula och 
varma toner. Det befintliga Paushuset avviker från 
denna karaktär med sin obearbetade grå,  
modernistiska, pre-fabricerade betongfasad med synlig 
stenkross-ballast. 

Analys



1.
Dagens slutna Paushus

Utdrag från Kulturmiljöutredningen, 
se sida 32, 33:
“Byggnaden var och
är fortfarande främmande i  
Enköping. Dess storlek och  
utformning har en påtagligt negativ
påverkan på stadsbilden. Samman-
taget är det kulturhistoriska värdet 
lågt.”  

“(...) Däremot är dess arkitektoniska 
och gestaltningsmässiga värden 
närmast försumbara. Dess roll i 
stadsbilden är till och med påtagligt 
negativ. Byggnaden relaterar inte 
till sin omgivning mer än i höjd och 
de i stor utsträckning slutna fasad-
erna skapar ensidiga gaturum där 
Paushuset upplevs som den otill-
gängliga och ogästvänliga sidan. 
Byggnaden avviker i storlek genom 
att ta ett helt kvarter i anspråk.  
Utan respekt för Enköpings små-
skalighet upplevs Paushuset som 
en ovälkommen inkräktare mer än
ett hus som bidrar till en attraktiv 
stadskärna.” 

Sammanfattning Analys

2.
Paushuset i 
skärningspunkten mellan 
viktiga flöden & handelsstråk i 
centrum.

Paushuset ligger i skärnings-
punkten mellan de mest attraktiva 
handelsstråken i Enköpings  
centrum idag - Kungsgatan, Torg-
gatan, Kyrkogatan och Källgatan
. 
Det kommersiella utbudet är idag i 
behov av komplettering och större 
dragkrafter in till centrum och Stora 
torget. Dessutom så behöver en 
tydligare kontakt skapas mellan 
kvarterets inre liv och flödena i det   
omkringliggande stadsrummet.

Det nya projektet bildar en viktig 
byggsten till visionen om en  
attraktiv stadsmiljö kring Stora 
torget och att skapa en ny mötes-
plats med kvalitéer och blandat 
innehåll i stadskärnan, med en ny 
öppenhet i bottenvåningarna som 
aktiverar gaturummet. 

3.
Varierande skala där  
nytt möter gammalt. 

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

Utdrag från Kulturmiljöutredningen 
se sida 27, 28:
“Som en konsekvens av det 
ökande antalet höga hus har 
Enköpings siluett förändrats.”

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

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

4.
Markerade avläsbara  
bottenvåningar.

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

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

5.
Material i en varm och 
jordnära ton.

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

Paushuset med sin gråa, slutna  
betongfasad med synlig stenkross-
ballast och ett modernistiskt, pre-
fabricerat uttryck avgränsar sig 
mot sin omgivning och kan nästan 
upplevas omotiverat slutet och 
monotont.
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Analys
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Ledord för nya Paushuset

Lokalt - Levande - Målpunkt - Möteplats

• En attraktiv plats och kvarter som blir en drivkraft  
  för hela staden. En inbjudande nod och målpunkt.  

• En självklar, levande & kvalitativ mötesplats i       
  staden med varierat blandat innehåll, som erbjuder  
  stadskvaliteter och aktivitet både dag- och kvällstid. 

• “En plats för alla” med låga trösklar. 

• Ett kvarter som på ett lyhört, samtida och intressant    
  sätt gestaltar och tolkar omgivningens värdefulla    
  karaktärsdrag och stadsrum. 

• Ett kvarter med inneboende flexibilitet för framtida  
  förändringar av innehåll och funktioner. 

• Förtydligar och stöttar stadsrum och markerar Stora    
  Torget som en viktig offentlig plats i staden. 
  Kvarteret och torget synliggörs, blir lätt att hitta för    
  besökare och en självklar mittpunkt.  

• En byggnad som öppnas upp, möter gatan och       
  skapar ett tryggare stadsrum runt kvarteret. 

• Genererar folkliv med fler människor, aktiviteter och  
   händelser. Stärker naturliga flöden och kopplingar i  
   kvartersstaden.

Koncept



1.
En indelad volym och en
höjdsättning som trappar.

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

De 12 delvolymerna bildar gräns-
snittet mellan omgivningens fasad-
längder och skala. Samtidigt 
trappar en mindre del upp till 
maximalt 8 våningar och blir en 
högdel som markerar rutnäts-
stadens centrala punkt vid Torget.  
Kvarterets nya innehåll och  
blandade funktioner, som handel, 
arbetsplatser och bostäder ställer 
nya krav på sammanhängande ytor 
och andra måttkedjor, som kan 
hanteras flexibelt genom ett  
arkitektoniskt grepp med  
12 volymerna  i plan och exteriör.
 
Se s.14 -17 för fördjupning.

Gestaltningsprinciper

2.
Ett aktivt taklandskap.

Taklandskapet ska varieras och 
delvis programmeras med olika 
typer av innehåll, som t.ex. växthus 
med sadeltaksformer, takterrasser, 
planteringar.

Sedumtak på utvalda delar hjälper 
till att ta hand om dagvatten- 
hanteringen inom kvarteret.

Den publika takterrassen mot 
Stora torget markeras med ett  
uppskjutande ramverk i fasadliv 
motsvarande en våningshöjd. 
Denna terrass befinner sig på 
den låga delvolymen i korsningen 
Källgatan och Kungsgatan, med en 
fin utsikt mot torget och ner mot 
Å-rummet.

Se s.18 för fördjupning.

4.
En öppen, omhändertagen 
bottenvåning som harmoniserar 
med fasadgestaltningen.

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

Utformningen ska ske med stor 
omsorg i detaljer och materialval 
med hög kvalité, djupverkan och 
struktur. Cirka 50% av entréplanet 
ska utformas med transparent 
materialverkan.

Bottenvåningen ska vara 
förhöjd och artikuleras som en del 
av delvolymens fasaduttryck.
Bottenvåningens uttryck kan 
variera beroende på delvolymens 
fasadutformning och markens 
lutning. 

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

Se s.20 för fördjupning.

3.
Fasader med en tydlig 
indelning och lugn, jämn  
fönstersättning. 

Kvarteret delas in i 12 olika  
delvolymer, som i sin tur består  
av fyra gestaltningsmässigt olika 
fasaduttryck. Fasadlängderna bör 
inte överstiga en delvolym.

Byggnadens delvolymer faller ner 
i marken och ställer sig på gatan, 
vilket bidrar till att korta ner fasad- 
längderna i gaturummet. 

Balance mellan en vertikal och 
horisontell indelning av 
fasaderna eftersträvas i samklang 
med volymindelningen.

Fasaderna ska utföras med lugn 
och jämn fönstersättning.

Fasadlängderna är inspirerade av 
de omkringliggande stadsrummens 
skala och grannhusens olika fasad- 
längder. Kvarteret inleder en dialog 
med omgivningen, med nytänkande 
och balanserat avvägt förhållnings-
sätt.

Se s.21-23 för fördjupning.

5.
Beständiga fasadmaterial 
som är varierade inom en 
sammanhållen material- och
färgpalett.

Fasaderna ska utföras i material 
som upplevs beständiga.   

Fasadmaterial som tegel,
keramik och trä föreslås inom en 
sammanhållen palett i jordnära,
dämpade, ljusa och varma toner.  

Fasaden ska utföras med relief, 
struktur, dekorativ verkan, skala 
och ärlighet, som innehåller mycket 
information och som bidrar till att 
skapa ett spännande stadsrum och 
ett rikt visuellt intryck.

Se s.21-23 för fördjupning.
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Arkitektonisk artikulation & skala 
 
Planförslagets volymhantering och artikulerade indelning 
tar avstamp i att skapa behagliga stadsrum där det är 
en kvalité att flanera eller cykla, med en rytm som skapar 
intresse och upplevelsemässig variation. 

De omkringliggande stadsrummens skala och grann- 
husens olika fasadlängder har varit en inspiration. Utan 
att kopiera inleder kvarteret en dialog med omgivningen, 
med nytänkande och balanserat avvägt förhållningssätt.  

Kvarterets nya innehåll och funktioner – från dagens 
Paushus - vidare till en blandbyggnad med handel, 
arbetsplatser och bostäder ställer nya krav på samman-
hängande ytor, som hanterats genom ett flexibelt  
arkitektoniskt grepp med 12 kuber i plan och exteriör.   

Kvarteret omges idag av en brokig och varierad  
bebyggelse med olika fasadlängder som spänner mellan 
allt från 5m upp till 42m längder. Grannkvarteren är  
nedbrutna i ett antal olika byggnader, vissa kvarter är 
mer storskaliga och vittnar om ett modernistiskt  
strukturideal, andra kvarter har kvar sin småskalighet och 
återspeglar i delar den historiska staden innan 1950-/ 
1970-talets rivningar. Denna variation av fasadlängder 
försöker den nya byggnaden att förhålla sig till -  
samtidigt som huset tar plats på hela tomten,  
lik befintliga Paushuset. Förslaget delas in i tolv delar 
med fasadlängder omkring 16m till 18 m långa.  
Mot Stora Torget delas volymen in i tre olika delar, varav 
mittdelen markerar huvudentrén till byggnaden. Mot 
Torggatan och Källgatan delas volymen in i fyra delar.

Tomtgräns Paushuset

~18m

~18m

~18m

~18m

~16
m

~16
m

~16
m

Fasadlängder

Kv Bagaren före 1970

Paushuset idag

Planförslaget

Koncept
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Höjder & skala (1)

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

Tomt Kv Bagaren/ Paushuset

Koncept
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Höjder & skala  (2)     

Förslaget inleder en dialog med omkringliggande  
bebyggelsens skala och höjder och skapar samtidigt nya 
sammanhang. En mindre, högre, slankare del längs Källgatan 
trappar maximalt upp till 8 våningar och blir en högdel som 
markerar rutnätsstadens centrala delar vid Torget, samtidigt 
som den förhåller sig underordnat på längre håll mot  
Vårfrukyrkans torn, se sektion nästa sida.
Högdelen mot Källgatan är en del av ny kommande skala 
längs Källgatan - med en ny högre byggnad på Statt- tomten 
mot Stora torget och nya kvarter inom Kryddgården.
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gaturummen i relation till omkringliggande bebyggelsens skala och höjder.
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Vårfrukyrkan 
+59,5 Högdel 8 vån.

ca. +45,5

Läget vid Torget

Vyn till vänster visar Paushuset i sitt läge vid 
Stora torget i stadsrummet från Torggatan vid 
Gustav Adolfs plan, en av huvudentréerna in till 
centrum. Den streckade linjen på Statt- tomten vid 
torget visar en möjlig exploatering tagen från  
kommunens 3d underlag.

Sektionen nedanför genom centrum visar  
relationen mellan Vårfrukyrkan, nya Paushuset och 
en möjlig exploatering på Statt tomten.  
Förslaget förhåller sig även på långt håll på ett 
underordnat sätt mot Vårfrukyrkans torn och ligger 
med sin totalhöjd långt under kyrkspirans topp.

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

Vy mot sydöst från Torggatan och Gustav Adolfs plan. Paushusets trappande volym samtalar med omgivningen. 
Det levande taklandskapet avtecknar sig även på håll.
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Höjder & varierat taklandskap

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

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

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

Den publika takterrassen mot Stora torget markeras 
med ett uppskjutande ramverk i fasadliv motsvarande 
en våningshöjd. Denna terrass befinner sig på den 
låga delvolymen i korsningen Källgatan och Kungs-
gatan, med en fin utsikt mot torget och ner mot 
Å-rummet.

Vy mot sydöst från Torggatan, Stora Torget

Vy mot nordost från Eriksgatan Vy mot sydväst från Eriksgatan
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Nya Paushuset kan komma att innehålla en  
blandning av olika typer av funktioner, som t.ex.; 

• Olika typer av publika och privata mötesplatser.

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

• Nytänkande handelskoncept som antar dagens    
  utmaningar.

• Utställningsmöjligheter och Pop-Ups med tillfälligt  
  innehåll i de kommersiella gemensamma ytorna. 
 
• Lokal saluhall, mindre butiksytor och varierat utbud    
  med lokala entreprenörer.

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

• Möjlighet till Co-working lokaler.

• Kontor med tillgång till takterrasser och växthus.

• Bostäder med gemensam takterrass, balkonger och  
  uteplatser.

Ett hus med flexibelt innehåll

Stora Torget Nya Paushuset

Takterrass

Takrestaurang Restaurang

Kontor

Kontor

Bostäder

Handel

Café
Arkad

UteserveringTorghandelLek och grönska

Galleria

Sektionsdiagram

Saluhall

Bostäder
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café

uteservering

orangerier

grönska

takrestaurangen

takterrasser

arkaden

handel

huvudentré
uteserveringar

grönska

lek

torghandel

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

kiosk

Koncept
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Entréplanet & stadsrummet 

Stora Torget är och förblir Enköpings centrala 
mötesplats i centrum. Med det nya Paushuset 
skapas ett nytt publikt entréplan, som knyter an och 
aktiverar stadsrummet runt hela kvarteret. 

En rad av olika funktioner blandas i entréplanet för 
att erbjuda en mix av upplevelser och funktioner. 
En inre gata/ galleria knyter ihop Stora torget med 
Kammakartorget genom kvarteret. En tydlig, gen-
erös och indragen sekundär entré skapas mot 
Kammakartorget.  Denna inre gata knyter även ihop 
huset över de olika våningsplanen (se föregående 
sida) och leder upp till ett övre plan med handel 
och till en publik restaurang med takterrass, 
orangeri med utsikt över torget.
 
Kolonnaden mot Stora Torget bildar gränssnittet 
mellan byggnadens publika entréplan och Stora 
torget. Hela fasaden öppnas upp mot denna  
indragna entrézon och det skapas en tydlig  
kontakt mot stadsrummet, där det inre livet i huset 
kan spilla ut mot torget med skyddade ute- 
serveringar, mötesplatser, varor som kan ställas ut 
mm. En förhöjd sockelvåning, med omhändertagna 
entréer och skyltlägen, artikuleras i harmoni med 
delvolymens egna fasaduttryck.

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

Torggatan & kolonnaden mot Stora torget - ett aktivt och omhändertaget entréplan som vänder sig mot staden och gatan. Kolonnaden mot Stora Torget med huvudentrén i mitten och den  
publika restaurangen med takterrass/ orangeri på Plan 02.

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

Perspektiv



Fasadgestaltning

Förslagets ambition är att skapa en ny byggnad med ett 
medvetet förhållningssätt till sin omgivning gällande ge-
staltningen. I syfte att åstadkomma en variation inom stad-
srummet, så varieras fasaderna inom ett samman-
hållet fasadgestaltningsgrepp och en harmonisk, 
samordnad material- och kulörpalett, som tar avstamp i 
Enköpings färger och lokala fasadmaterial.  

• Fasadernas längder överstiger inte 35m (ett krav     
  från ÖP/ Centrumstudien) utan delas in i kortare       
  fasader med längder mellan 16m till 18m (se sida 14). 

• Mot Stora Torget, Eriksgatan så delas volymen in i     
  tre delar - med en mittdel som markerar huvudentrén.  
  Mot Torggatan/ Källgatan finner vi en indelning om fyra,  
  se elevation till vänster.

• Byggnadskroppen är indelad i tolv delvolymer, som i       
  sin tur består av fyra gestaltningsmässigt olika fasad-  
  uttryck. Vissa delvolymer utformas i trä, andra i tegel.      
  Färgpaletten skiftar om fyra olika nyanser i dämpade,       
  ljusa och varma toner. 

• Byggnaden har en tydlig indelning, där de fyra olika  
  fasaddelarna faller ner i marken och ställer sig på     
  gatan, vilket bidrar till att korta ner fasadernas längd  
  i gaturummet. 

• Tegel, keramik och trä föreslås i detta skede som  
  huvudmaterial för projektet. Dessa material samspelar  
  i en harmonisk och lugn komposition inom kvarteret.  
  Trä är även tänkt som material för byggnadens        
  stomme, såväl som för växthusen/ orangerierna.

• Fasaderna har lugna och jämna fönsterrapporter 
  med horisontellt liggande, generösa glaspartier. 
  Fönsterpartierna är indelade om två eller tre luft. 

• De fyra olika fasadgreppen får en egen individuell      
  rytm och indelning, men är ändå samordnade inom ett       
  gemensamt grundsystem, vilket styr måttkedjor och  
  proportioner. 

• Tegel- och träfasaderna har olika fasaddjup för att bl.a.       
  skapa en intressant skuggverkan. Tegelfasaden har 
  punktvis olika typer av tegelförband för att tillföra en  
  intressant detaljering och egen karaktär till delvolymen. 

• Fasaderna i entréplanet samspelar med delvolymens      
  eget fasaduttryck - gestaltningen och uttrycket i 
  bottenvåningen hänger ihop och harmoniserar med
  volymens helhet. Entréer, öppningar och skyltlägen     
  artikuleras på ett omsorgsfullt, omhändertagande sätt.  

• Balkonger som direkt angränsar mot allmän plats     
  undviks för att bevara en tydlig gestaltning av gatu-
  rummet. Balkonger till bostäderna får förekomma på        
  vissa av delvolymens fasader i kvarterets inre delar.
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Elevation Torggatan 

Kammakartorget Nya Paushuset Stora Torget

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

Enköpings färger & fasadmaterial

Koncept



Paushuset/ Kv Bagaren Gestaltningsprogram 2022-03-21 24 

Entrén vid Kammakartorget & fasaden mot Torggatan/ Delvolymerna får gestaltningsmässigt olika fasaduttryck, vissa utformas i trä, andra i tegel. Ref./ Omhändertagen bottenvåning, entréer & skyltning

Utsnitt från fasaden mot Stora Torget Ref./ Varierat fasaduttryck i dämpade, varma tonerRef./ Detalj tegelförband och detaljer, fasaddjup och skuggverkan

Materialitet & kulör 
 

Variation inom en sammanhållen material- och färgpalett 
Fasadutsnitt & referenser

Koncept
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Ref./ Generösa och tydliga entréer & partier Kolonnaden mot Stora Torget & fasaden mot Torggatan

Huvudentrén mot Stora Torget & kolonnaden/ Levande taklandskap med takterrasser, växthus & grönskaRef./ Växthus på taken som arbets- & mötesplats

Materialitet & kulör 
 

Variation inom en sammanhållen material- och färgpalett 
Fasadutsnitt & referenser

Koncept

Ref./ Kolonnad med uteservering



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



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



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



Vy från Eriksgatan mot sydväst och entrén från Kammakartorget.
Nya Paushuset blir en ny levande mötesplats i staden som skapar balans mellan nytt och gammalt.
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Perspektiv
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25
01:500 (A3)

Elevation Stora Torget/ Kungsgatan

Elevation Torggatan

Elevationer
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25
01:500 (A3)

Elevation Eriksgatan

Elevation Källgatan/ Stora Torget

Elevationer
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Elevation Stora Torget/ Kungsgatan 1501:300 (A3)

Elevationer
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Elevation Stora Torget/ Kungsgatan 1501:300 (A3)

Elevationer
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Sektion A-A 2501:500 (A3)

Sektioner
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Sektion B-B 2501:500 (A3)

Sektioner
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Sektion C-C 2501:500 (A3)

Sektioner



1:1000 (A3)
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Planer
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Planer



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

Vy 2 - från Eriksgatan mot nordost. 

Vy 3 - från Källgatan mot nordväst och Stora Torget.

Vy 4 - från Eriksgatan mot sydväst. 

Vy 5 - från Rådhusgatan mot söder. 

Vy 6 - från Kyrkogatan, Rådhusgatan. 

Vy 7 - från Kungsgatan, Sandgatan mot Stora Torget. 

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

Vy 9 - från Stora Torget, Torggatan, Kyrkogatan.
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Vyer i jämförelse

Vyer i centrum Vyer på långt håll

Vy 12

Vy 11

Vy 10

Vy 14

Vy 10 - från Bredsandsvägen.

Vy 11 - från Hummelstavägen.

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

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

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

Vy 1

Vy 2
Vy 3

Vy 4

Vy 5

Vy 8

Vy 9

Vy 13

Vy 6

Vy 7



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

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



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

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



Vy 5 - från Rådhusgatan mot söder.  Vy 5 - från Rådhusgatan mot söder med planförslaget. 

Vy 6 - från Kyrkogatan, Rådhusgatan.  Vy 6 - från Kyrkogatan, Rådhusgatan med planförslaget. 
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Vyer i jämförelse/ centrum
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Vy 7 - från Kungsgatan, Sandgatan mot Stora Torget. Vy 7 - från Kungsgatan, Sandgatan mot Stora Torget med planförslaget. 

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

Vyer i jämförelse/ centrum



Vy 9 - från Stora Torget, Torggatan, Kyrkogatan idag. Vy 9 - från Stora Torget, Torggatan, Kyrkogatan med planförslaget.
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Vyer i jämförelse/ centrum
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Vy 10 - från Bredsandsvägen idag. Vy 10 - från Bredsandsvägen med planförslaget.

Vy 11 - från Hummelstavägen idag. Vy 11 - från Hummelstavägen med planförslaget.

Vyer i jämförelse/ på långt håll
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Vy 12 - intill Riksväg 55 söderut, blickandes mot nordost & centrum. Vy 12 - intill Riksväg 55 söderut, blickandes mot nordost & centrum med planförslaget.

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

Vyer i jämförelse/ på långt håll
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Vyer i jämförelse/ på långt håll

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

Vy 14 - från Österleden, vid trafikplats Annelund, avfart 143 från E18, 
  blickandes mot Kyrkåsen och centrum. Planförslaget syns ej i denna vy.
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