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Analys av hur gestaltningsförslag till det nya Paushuset (underlag till detaljplan), justerat efter plansamråd (nov-dec 2021), förhåller sig till Centrumstudie (bilaga till Plan för 
Enköpings stad 2040). 

 
Utdrag ur Centrumstudie - Framtida bebyggelseutveckling Riktlinjer 
Utförda analyser har visat att delar av centrum har liknande särprägel och/eller karaktär.  
 
Utifrån en sammanvägd bedömning av bevarandevärden och möjlighet till utveckling har riktlinjer för ny- och 
ombyggnation i centrum tagits fram.  
 
För att bevara den övergripande karaktären av staden har ett antal generella riktlinjer tagits fram som gäller för 
hela centrum. 
 

 
  



 
 

ANALYS 3 (17)

  2022-03-10 

 

 Riktlinjer Relevant för Paus Följer/Avviker Beskrivning Beskrivning/Motivering till avsteg 
1 Inom centrum ska en blandning av funktioner 

(bostäder, kontor, handel, service) möjliggöras för 
att få en levande stadskärna både dag- och 
kvällstid. 

Ja Följer Konceptet innebär blandning av ömsesidigt och 
centrumstödjande ändamål = handel, restaurang och olika 
andra publika lokaler i nedre våningsplan, kontorslokaler i övre 
våningsplan med inslag av bostäder i en av de delvolymerna i 
övre våningsplan. Parkeringsbehov avses tillgodose i 
underjordiskt våningsplan. 

 

2 Områden och/eller byggnader med stora 
kulturhistoriska värden ska inte förvanskas. Ny 
bebyggelse ska utvecklas i harmoni med 
närliggande byggnader med höga 
bevarandevärden. 

Ja Följer Inom närmaste omgivningen finns inga specifika byggnader 
med höga bevarandevärden Paushuset måste på något sätt 
harmonisera med. Däremot är hela centrum ett område med 
stark kulturhistorik och tolkas som kulturmiljö. Det nya 
Paushuset tar det i beaktande genom koncept som innebär 12 
delvolymer som höjdmässigt möjliggör flexibel anpassning till 
olika höjder som råder i omgivningen. Detta också möjliggör 
logiska variationer i fasadutformningen kopplade till 
delvolymerna genom lokalförankrat fasadmaterial (tegel, trä i 
jordnära toner). 

 

3 Ny bebyggelse bör uppföras i sin tids stilideal, men 
med ett medvetet förhållningssätt till 
omgivningens karaktär. 

Ja Följer Med en dynamisk volymuppdelning jämfört med homogen 
volym som präglar befintligt Paushus syftar konceptet till att 
återinföra ny/gammal kvalitet i centrum. Med detta menas en 
ny heterogen bebyggelse som med skillnader i höjder och 
variation i fasadutformning kompletterar den mångfalden som 
präglar Enköpings stadskärna fast i en ny form.  

 

    Konceptet innebär upp/nedtrappning i våningsantal mellan 
delvolymerna. Flest av delvolymer utmed gatorna är låga eller 
mellanhöga och motsvarar vanliga 4 - 5 våningshöga 
bostadshus. Delvolymer i mitten och framför allt mot Källgatan 
sticker ut med 6 - 8 våningar. Detta för att minska intryck från 
olika håll och därmed minska visuell påverkan på centrums 
siluett sett från nära och längre håll. 
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 Riktlinjer Relevant för Paus Följer/Avviker Beskrivning Beskrivning/Motivering till avsteg 
    

 

 

    Gestaltning som innebär tegel och även trä som huvudsakligt 
fasadmaterial syftar till att harmonisera med omgivningen ur 
både visuellt och kulturhistoriskt perspektiv. 

 

4 Ny- och ombyggnation inom rutnätsstaden bör 
förhålla sig till sin omgivning vad gäller skala. 
Variation kan tillåtas men inte drastisk sådan. 

Ja Delvis avviker  Förslag till det nya Paushuset innebär en ny byggnad som 
storleksmässigt överskrider generell bebyggelseskala i centrum. 
Detta inte enbart på grund av våningsantal i Paushusets högsta 
delen utan faktum att hela kvarteret bebyggs med en komplex 
byggnad jämfört med flest av kvarteren i centrum som har 
obebyggda innegårdar och bebyggelse enbart längs kvarterets 
omkrets. Även innehåll (kontorslokaler som kräver högre 
våningshöjd jämfört med bostadsvåningar) bidrar till Paushusets 
högre volym kontra befintlig bostadsbebyggelse i närmaste 
omgivningen.  

     På grund av det blir Paushuset synlig från flera håll. Detta innebär 
en ändrad siluett av Enköpings centrum.  
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 Riktlinjer Relevant för Paus Följer/Avviker Beskrivning Beskrivning/Motivering till avsteg 
     

 
     Vy från Eriksgatan/Sandgatan respektive Källgatan (mot Stora torget). 

     Däremot är denna avvikelse nödvändig för att göra rivning av 
befintligt Paushus och nybyggnation (som med nya funktioner 
förväntas medföra nytt värde i centrum) möjlig och ekonomiskt 
genomförbar. Samtidigt var avsikt att inte äventyra centrums 
karaktär med en olämpligt stor volym. 

     Å andra sidan skulle det nya Paushuset enligt förslaget möta 
närliggande bebyggelse utan att påverka stadens siluett eller 
upplevd proportion av gaturum. Detta mot de mest attraktiva 
delarna av centrum, utmed Kungsgatan och mot Stora torget 
samt Torggatan. 
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 Riktlinjer Relevant för Paus Följer/Avviker Beskrivning Beskrivning/Motivering till avsteg 
     

 
     Så för att hitta en acceptabel balans mellan strävan att inte 

äventyra centrum ur ett visuellt perspektiv och ändå göra 
projektet genomförbart begränsas den mer drastiska avvikelsen 
från den generella riktlinjer till bara en del av kvarteret, centrala 
delvolymer och av det nya Paushuset och till två delvolymer mot 
Källgatan. Detta innebär delvolymer som skulle ha enligt förslaget 
6 respektive 8 våningar. Förlag syftar till att koncentrera den 
drastiska avvikelsen till delen av kvarteret där den inte kan 
förorsaka olägenheter för omgivningen. 

     Andra delvolymer mot Stora Torget, Torggatan och korsningar 
Torggatan/Eriksgatan, Kungsgatan/Källgatan är i stort sett inom 
ramar av vanliga 4 – 5-vånings flerbostadshus. 

     På det sättet minskas skuggning av omkringliggande bebyggelse 
som är i princip direkt och påtaglig effekt av alla höga byggnader 
i tätbebyggda områden (centrum). 
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 Riktlinjer Relevant för Paus Följer/Avviker Beskrivning Beskrivning/Motivering till avsteg 
     Den högsta delen som föreslås placera mot Källgatan som skulle 

ha 8 våningar för lokaler i markplan och kontorslokaler i övre 
våningsplan skulle ha fasadhöjd på ca 38 m från marken 
(Källgatan). Detta skulle motsvara flerbostadshus upp till 11-12 
våningar.  

     Anledning till att 8 våningar för kontorslokaler i det nya 
Paushuset (enligt förslaget) skulle motsvara upp till 11-12 
våningar för vanligbostadshus (med lokaler i bottenvåningen) 
beror på flera parametrar, blan annat:  

 byggregler som gäller kontorslokaler (min. frihöjd som är 
större för kontor än för bostäder),  

 behov av extra utrustning i kontroslokaler (t.ex. 
luftkonditionering) som påverkar våningshöjd,  

 extra hög bottenvåning i delen av Paushuset mot 
Källgatan/Eriksgatan orsakar lägre markhöjd jämfört med 
Stora torget (ca 3 m lägre än Stora torget), 

 extra hög bottenvåning i delen av Paushuset mot 
Källgatan/Eriksgatan krävs för godsmottagning, 

 behov av tillgänglig markplan från Källgatan,  
 behov av att möjliggöra uppförande i trästomme (bidrar 

till projektets hållbarhet ’från ax till limpa’ men kräver upp 
till 0,5 m högre våningshöjd jämfört med andra 
byggmaterial såsom betong eller stål).  

5 Generellt bör ny bebyggelse placeras i 
fastighetsgräns mot gata inom rutnätets ramar. 
Förgårdsmark kan dock förekomma i mindre 
utsträckning. 

Ja Följer Förslag till ett nytt Paushus innebär byggnad med fasader 
utmed fastighetsgräns mot omkringliggande gator. Ev. små 
avvikelser kan förekomma i markplan på grund av tillgänglighet 
eller liknande krav. 

 

6 Nybyggnation av helt slutna gårdar avråds. 
Kvarterens fasader bör brytas upp så att 
innergårdar blir visuellt tillgängliga från gatan. 

Nej - Riktlinje är riktat framför allt till bostadsbebyggelse i en vanlig 
kvarterliknande form med obebyggda innegårdar (såsom t.ex. 
kv. Apotekaren mitt emot). Eftersom förslag till ett nytt Paushus 
innebär att hela kvarteret ska bebyggas med en ny komplex 
byggnad med kontors- och handelslokaler och med inslag av 
bostäder gäller den här riktlinjen inte Pauskvarteret. 

 

7 Vid omdaning av centrala kvarter kan övervägas 
om avfasade hörn skulle tillföra något positivt i det 
specifika fallet. 

Nej - Inte relevant för koncept i stort men kan ev. tillkomma i mindre 
utsträckning framför allt i delen mot Kammakartorget eller Stora 
torget. 

 

8 I syfte att åstadkomma en variation i stadsmiljön 
bör fasadarkitekturen variera. Längsta 
sammanhållna fasadlängd bör inte överstiga cirka 
35 meter (eller cirka 5 spännare). 

Ja Följer Konceptet innebär variation i volymhöjder (upp/nedtrappning) 
och i särskiljande fasaduttryck kopplat till delvolymerna 
(fasadlängd per delvolym är ca 18,5 m). Skillnader innebär olika 
fönstersättning, olika kulörer av tegel och/eller trä/keramik samt 
detaljer kopplade till entréer/fönstren eller till fasadmaterial.   
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 Riktlinjer Relevant för Paus Följer/Avviker Beskrivning Beskrivning/Motivering till avsteg 
     

9 Ny bebyggelse bör förhålla sig till omgivningen 
vad gäller fasadutformning. Alltför mörka kulörer 
bör användas med försiktighet. 

Ja Följer Konceptet föreslår nedtonade och jordnära kulörer för delar av 
fasader som skulle utformas med fasadtegel eller med trä i sina 
naturnyanser. Med detta avses anpassa det nya Paushuset till 
befintlig bebyggelse med liknande fasadfärgsättning i den 
delen av Enköpings centrum.  

 

10 Balkonger ut mot gatan bör generellt undvikas för 
att bevara en tydlig gestaltning av gaturummet. 
Undantag kan tillåtas i begränsad omfattning och 
i diskret skala. 

Ja Följer Konceptet innebär stora fönsterpartier med ev. inslag av franska 
balkonger bara (utan utkragande partier över gatorna runt 
omkring Paushuset). Detta ska regleras även med 
planbestämmelsen (förbjuda utkragande balkonger mot gata). 

 

11 Allmänna platser och gårdsmiljöer bör gestaltas 
med samma omsorg som byggnaderna. 

Ja/delvis Följer Det nya Paushuset innebär behov av vissa åtgärder på 
omkringliggande gatorna. Detta ska regleras med 
exploateringsavtal och utföras utifrån krav från kommunens 
park- och gatuavdelningen och i synk med Paushusets 
gestaltning med avsikt att skapa en harmonisk miljö runtom det 
nya Paushuset.  

 

12 I detaljplaneprocessen ska det redovisas hur ny 
bebyggelse förhåller sig till omgivningen samt 
vilka nya kvaliteter den medför. 

Ja Följer Konceptet för det nya Paushuset redovisas i detalj i 
Gestaltningsprogram som utgör underlag till detaljplan och 
som tillhör planhandlingar såsom andra utredningar. Analys av 
konsekvenser för kulturmiljö och kvaliteter förslaget medför 
redogörs i framtagen kulturmiljöutredningen vars 
sammanfattning anges även i planbeskrivningen. 
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Utdrag ur Centrumstudie - Områden med kompletteringspotential Riktlinjer 
Bebyggelse inom delområdet har 
huvudsakligen tillkommit under 1960-talet 
och framåt. Framför allt handlar det om 
flerbostadshus upp till 3 - 4 våningar men det 
finns också inslag av lägre och mer småskalig 
bebyggelse. Inom området finns olika 
funktioner, framför allt bostäder men också 
en del kommersiella verksamheter i form av 
lokaler i bottenplanet.  
 
Kommersiella inslag finns framförallt 
koncentrerade i byggnaderna kring Stora 
torget. Inom området finns flera viktiga 
nyckelfastigheter som kan komma att stå 
inför nybyggnation inom de närmaste åren: 
Paushuset, Stattomten och den del av 
kvarteret Buntmakaren som vetter ut mot 
Gustav Adolfs plan (där bland annat ICA finns 
idag).  
 
Ny- och ombyggnation kan ske men med 
hänsyn till den omgivande bebyggelsens 
skala, form och exploateringsgrad. 
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 Centrumstudie - riktlinjer Relevant för Paus Följer/Avviker Beskrivning Beskrivning/Motivering till avsteg 
13 Vid nybyggnation bör höjdskillnaden mellan ny 

och intilliggande befintlig bebyggelse i princip inte 
överstiga två våningar, eventuellt tre när det är 
motiverat. 

Nej (delvis) Följer Riktlinje avser framför allt byggnader inom samma kvarter, 
som delar tomt- eller fastighetsgräns. Den syftar till att 
undvika situationer där nya byggnader genom stora 
diskrepanser ur ett visuellt perspektiv äventyrar kvarterets 
siluett. T.ex. inom kv. Apotekaren i Eriksgatan (se bild nedan). 

 

     

    Källa: Google Street view  

    Trots detta följs denna riktlinje även i förslaget för det nya 
Paushuset. Detta med avsikt att undvika liknande situationer 
som ovan när det gäller höjdskillnader mellan olika 
delvolymer som i sin tur skulle skapa samma effekt. 

 

     

    Paushusets förhållande till bebyggelse i omgivningen sker i 
princip genom förhållande till gaturum samt genom 
skuggning. Det förhållandet analyseras i beskrivning av 
riktlinje 15 nedan. 
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 Centrumstudie - riktlinjer Relevant för Paus Följer/Avviker Beskrivning Beskrivning/Motivering till avsteg 
14 Vid nybyggnation bör stor hänsyn tas till 

skuggning och utformning av gaturummet.  
Ja Följer Justerat förslag till det nya Paushuset (efter plansamråd) 

innebär att fasadhöjd längs Torggatan (mot byggnader i kv. 
Apotekaren), Paushusets hörn mot Kammakartorget och 
fasadhöjd längs Eriksgatan (mot byggnader i kv. Mjölnaren) 
som kan orsaka skuggningen har sänkts på grund av denna 
riktlinje och med anledning av synpunkter som kommit in 
under plansamråd.  

 

    De justerade fasadhöjder längs Torggatan respektive 
Eriksgatan motsvarar 4 – 5 våning höga flerbostadshus (med 
lokaler i bottenvåning). 

 

    Av samma anledning, att minska skuggning, har den högsta 
delen av det nya Paushuset flyttats till kvarterets sydvästra 
sida, mot Källgatan.  

 

    Trots att den höga delen i det läget avviker från en annan 
riktlinje vad gäller skala och gatuproportion längs hälften av 
Paushusets fasad mot Källgatan medför det inte olägenhet för 
omkringliggande bebyggelse.  

 

    En detaljerad skuggningsstudie ska tas fram tillsammans med 
justerad gestaltningsstudie för att utreda konsekvenser för 
omkringliggande bebyggelse. 

 

15 Byggnadshöjd utmed gatan bör högst överskrida 
bredden på gaturummet med 50%. 

Ja Delvis avviker   Torggatan, Eriksgatan och Källgatan har bredd på 12 m vilket gör 
att acceptabel fasadhöjd enligt riktlinje är upp till 18 m.  

     Förslag till nytt det nya Paushuset, justerat utifrån synpunkter 
som kommit in under plansamråd, innebär att utav totalt ca 242 
m långa fasader mot omkringliggande gator och Stora torget har 
fasadhöjd längs ca 118 m (ca 48%) under 18 m (blå linje nedan).  

     Ca 53 m långa delar av fasader (ca 22% av totala längden) har 
fasadhöjd högre än 18 m för 0 - 3 m medan ca 72 m eller 30% av 
totala fasadlängder avviker mer än 3 m från angiven riktlinje 
enligt förslaget.  

     37 m av de 72 m (delvolymer mot Källgatan som skulle ha 6 
respektive 8 våningar och som utgör 15% av totala fasadlängden) 
innebär drastisk avvikelse från riktlinjen. Anledning varför och 
analys av fasadhöjder anges ovan (se resonemanget som gäller 
riktlinje 3 och 4). 
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 Centrumstudie - riktlinjer Relevant för Paus Följer/Avviker Beskrivning Beskrivning/Motivering till avsteg 
    

 
    Analys av fasadhöjder och Paushusets förhållade till närliggande bebyggelse 

    

 
    Analys av fasadhöjder och Paushusets förhållade till närliggande bebyggelse 

 

Sammanfattning  

12 utav 15 ovannämnda riktlinjer som gäller bebyggelse i centrum och därmed centrums framtida struktur och form 
bedöms relevanta för det nya Paushuset. Detta på grund av typ av byggnaden och hur kvarteret avses exploatera.  

De två riktlinjerna som följs delvis enligt gestaltningsförslaget gäller bebyggelses skala och förhållande till 
omgivningen via höjdskillnader och fasadhöjd som påverkar visuell uppfattning av gaturummet. De två har i 
medborgardialogen (som har genomförts under plansamråd) uppmärksammats som mest viktiga aspekter som 
förslaget till det nya Paushuset måste ta hänsyn till. 

Förslag till det nya Paushuset (justerat med anledning av synpunkter som har kommit in under plansamråd, nov-dec 
2021) följer 10 av de 12 relevanta riktlinjerna. 2 av de riktlinjerna följs delvis. 

 

 



 
 

 
   

 

        

        
             
        

         
 

Utvärdering 
Ny- och ombyggnation inom rutnätsstaden bör förhålla sig till sin omgivning vad gäller skala. 
Variation kan tillåtas men inte drastisk sådan. 

Förslag till det nya Paushuset innebär en ny byggnad som storleksmässigt överskrider generell 
bebyggelseskala i Enköpings centrum.  

 

Simulation från 3D-modellen 

Enligt förslaget skulle två centrala delvolymer och två delvolymer mot Källgatan (med 6 respektive 8 
våningar) ha fler våningar och därmed högre höjd jämfört med alla delvolymer som möter 
omkringliggande gator respektive Stora torget. Detta gör de synliga vilket påverkas centrums siluett och 
upplevelse av Paushuset i sammanhanget. Det kan tolkas som en drastisk variation enligt ovannämnd 
riktlinje. 

Dess storlek och framför allt upplevd storlek och förhållande till omgivningen beror i stora grad på 
faktum att hela kvarteret skulle bebyggas med en ny komplex byggnad (i form och struktur) vilket inte är 
fallet med närliggande bebyggelse (flerbostadshus mellan 2 - 4 våningar utmed fastighetsgräns mot 
gata). 

För att minska den effekten bygger konceptet på en arkitektonisk idé att dela upp hela kvarteret i 12 
delvolymer som på ett dynamiskt sätt med sina olika våningsantal och olika fasaduttryck har stor 
förmåga att anpassa sig till en mycket heterogen bebyggelsestruktur i centrum. 

 

Kungsgatan och förhållande till omgivningen, simulation från 3D-modellen 

 

Torggatan från Kammakartorget och förhållande till omgivningen, simulation från 3D-modellen 

De delvolymerna mot Källgatan, som skulle enligt förslaget ha 6 respektive 8 våningar, föreslås placera 
på kvarterets sydvästra sida för att minska skuggning vilket är den märkbara påverkan på omgivningen.  
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Skuggningsstudie, simulation från 3D-modellen 21 mars, kl. 12.00 

Trots att den delen av det nya Paushuset utgör en drastisk variation enligt riktlinje är den med sin 
placering, variation i höjder och möjligheter för aktiv användning av takytor viktig för kontorslokaler i 
det nya Paushuset som är å andra sidan nödvändiga för centrums framtida och ekonomiska förstärkning. 
Om den uteblir äventyras hela konceptet och dess möjlighet för att stärka centrum med allt det skulle 
medföra. 

 

Byggnadshöjd utmed gatan bör högst överskrida bredden på gaturummet med 50%. 

Förslagets skala mot Stora torget samt Torggatan, Eriksgatan och delvis Källgatan, alltså längs nästan 
hälften av Paushusets totala fasadlängd (ca 48%) som definierar gaturum skulle motsvara höjd av 
vanliga 4 – 5-vånings flerbostadshus vilket är i linje med ovannämnd riktlinje. Detta gäller större delen av 
Torggatan och korsning Torggatan/Eriksgatan, mot Kammakartorget. På det sättet behålls/skapas 
lämplig/önskvärt proportion av upplevt gaturum i en av de mest attraktiva delar av centrum ur gåendes 
perspektiv. 

 

Torggatan, proportion av gaturummet enligt riktlinje, simulation från 3D-modellen 

Samma gäller variation i höjder av delvolymer utmed gatorna och mångfald som en sådan variation 
tillsammans med olika fasaduttryck skulle medföra. Detta innebär att om befintligt Paushus med sin 
opassande homogen volym ersättas med en ny dynamisk byggnad. Ur gåendes perspektiv skulle det 
nya Paushuset på grund av skillnader i fasadutformning per delvolym likna andra kvarter i centrum. 
Tillsammans med lokaler som vetter mot gatorna skulle detta stärka Enköpings centrum både visuellt 
och funktionellt. 

 

Torggatan, särskiljande fasadutformning enligt förslaget som skulle bidra till mångfald, simulation från 3D-modellen 
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De delvolymerna som utgör 22% av den totala fasadlängden som enligt förslaget skulle överskrida 
aktuell riktlinje upp till 3 m, framför allt i Eriksgatan bedöms inte som oacceptabla med tanke på 
sammanhanget.  

 
Eriksgatan, proportion av gaturummet enligt riktlinje ink. perspektiv, om huset mitt emot (kv. Mjölnaren) på läng sikt ombyggs/ersätts 
med en 5-vånings flerbostadshus 

 

Detta eftersom analysen ovan visar att de inte skulle medföra oacceptabelt negativa konsekvenser för 
omgivningen (framför allt i form av skuggningen), i alla fall inte något som ett vanligt flerbostadshus 
upp till 5 våningar inte skulle göra.  

Med tanke på att befintlig bebyggelse inom kvarteret Mjölnaren (mitt emot Paushus i Eriksgatan) skulle 
också på lång sikt (inom det nya Paushusets livstid, 50+ år) genomgå en förändring den också 
(tillbyggnation, ombyggnation eller ersättning med ett nytt flerbostadshus/kontorshus upp till 4 - 5 
våningar) så skulle detta tillsammans med Paushus skapa en ny, balanserad proportion av gaturummet i 
den delen av Eriksgatan (se illustration ovan). 

 

 

 

Två delvolymer som höjdmässigt drastiskt överskrider riktlinje (ca 30% av den totala fasadlängden) 
föreslås placera i sydvästra delen av det nya Paushuset (mitten av fasaden mot Källgatan) mitt emot en 
obebyggd fastighet.  

 
Källgatan, proportion av gaturummet som skulle avvika från riktlinjen, ink. perspektiv, om obebyggd fastighet mitt emot (kv. 
Kopparslagaren) på läng sikt exploateras för en 4 - 5-vånings flerbostadshus 
 

Om Källgatan kompletteras med en ny bostads- eller kontorsbyggnad mitt emot i 4 - 5 våningar, såsom 
det redovisas ovan, så skulle den upplevda proportionen av gaturummet i den delen av Källgatan ändras 
och därmed få en annan karaktär jämfört med idag.  

Sett i en större skala i tid (inom kommande 5 - 15 år) och i rum (t.ex. hela sträckan längs Källgatan från 
och med GA-plan till och med Kryddgården) så skulle den delen av Enköpings centrum få en annan 
karaktär vad gäller bebyggelsestruktur och siluett. Det nya Paushuset enligt förslaget blir första steget i 
den omvandlingsprocessen. Stattomt som närmast samt Stjärnköp och även COOP-kvarter ska skapa det 
nya sammanhanget. Det nya Paushuset blir en beståndsdel i den nya siluetten.  
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Centrums siluett längs Källgatan från GA-plan till Kryddgården (streckad rosa linje) med förslag till ett nytt Paushus 

Detta innebär att centrum kommer att behålla rådande variation vad gäller höjder även i framtiden dock 
med mer betonade höjdskillnader. Detta bedöms som en tendens som är konsekvens av den generella 
inriktningen mot förtätning och komplettering av centrum och centrumnära områden som skulle prägla 
även andra kvarter i centrum eller nära centrum framöver. 

 
Slutbedömning 
Denna analys visar att förslag till det nya Paushuset följer i stort sett de generella riktlinjerna som anges i 
Centrumstudie, vars syfte var att som bilaga till Plan för Enköpings stad 2040 vägleda kommande 
exploateringsprojekt i centrum.  

Avvikelser som har identifierats och negativa effekter de medför handlar i princip om visuellt intryck och 
ändrad centrums siluett som konsekvens av byggnadens storlek samt ändrad upplevelse av 
gaturummet på grund av det. De är viktiga och har stor koppling till centrums småstadskaraktär som 
ofta tolkas som lugnt område med låg bebyggelse, överskådligt gaturum med liv och rörelse oftast med 
byggnader vars form härrör från forntiden (t.ex. 18-hundratalet eller 19-hundratalet). Byggnader som det 
nya Paushuset upplevs som något som kan äventyra den romantiska bilden hos allmänheten när 
begrepp småstadskaraktär nämns.  

Med tanke på att:  

 Centrum i stort behöver förstärkas med nya arbetsplatser, nya lokaler och ett ändrat, köpstarkt 
kundunderlag för att kunna försörja befintliga och kommande verksamheter som inte kan eller 
som mycket svårare kan förses med en annan typ av byggnader,  

 Förslaget följer flest av de riktlinjerna, 
 Förslaget medför visuell mångfald genom dynamisk volymuppdelning och särskiljande 

fasadutformning vilket ändrar karaktär av Torggatan/Eriksgatan och Källgatan och centrum i 
stort ur visuellt perspektiv, 

 Förslaget innebär tillgänglig och inbjudande markplan med lokaler som har entréer/skyltfönster 
mot Torggatan/Källgatan/Stora torget som i sig bidrar till liv och rörelse i centrum,  

 Förslaget innebär ny kvalitet i centrum med delar av takytor som kan användas för publika 
lokaler som inte finns i centrum (takterrasser), 

samt att: 

 Förslag till Paushus måste i en begränsad del överskrida de två riktlinjerna vad gäller storlek och 
våningsantal för att kunna kompensera ekonomisk belastning befintlig Paushus utgör (kostnad 
av rivning, ev. behov av sanering av föroreningar mm), 

 Paushus, om uppföras enligt förslaget, ska tillsammans med andra aktuella och kommande 
exploateringsprojekt i centrum (Stattomt, Stjärnköp, COOP-område) påverka centrums siluett 
och skapa ett nytt sammanhang (eftersom de alla ska innebära förtätning i form av högre 
bebyggelse), 

 De drastiska avvikelserna har begränsade omfattning och beror i stort sett på tekniska 
parametrar (innehåll, byggmaterial mm), 

 De drastiska avvikelserna medför minimala negativa effekter för omkringliggande bebyggelse 
(t.ex. skuggning), 

inklusive många andra positiva effekter det nya Paushus skulle medföra (som har uppmärksammats i 
enkät som genomförts under plansamråd såsom ökad trygghet som konsekvens att ökat liv och rörelse), 
är bedömningen att positiva aspekter och effekter av det nya Paushuset, om uppförs enligt förslaget, 
överväger de negativa aspekterna och skulle kunna accepteras ur stadsplaneringsperspektiv.  

Detta även med tanke på att sammanhanget ska inom överskådlig framtid ändras förutsatt att andra 
ovannämnda aktuella projekt i centrum genomförs. De tillsammans har potential att bidra till ett 
attraktivt centrum och dess generella utveckling och Paushuset med både form och innehåll spelar en 
viktig roll i denna utveckling. 

Såsom andra projekt i centrum som har nämnts ska det nya Paushuset ”tänja på gränser” vad gäller 
generell upplevelse av centrum. Förändringar som Paushus och andra ovannämnda projekt medför är 
inte negativa i sig utan har stor potential att förse centrum med nytt värde. Men de processerna ska i sin 
tur omdefiniera centrum och utifrån det generell uppfattning om vad begrepp småstadskaraktär 
betyder i Enköpings centrum idag och vad det skulle betyda i framtiden.  

De processerna är till en stor grad oundvikliga om staden vill växa och om centrum vill förtätas och 
förses med funktioner som nödvändiga dragplåster som alstrar liv och rörelser och medför många andra 
positiva effekter för centrum.  
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