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Preliminär analys av konsekvenser för barn i samband med planering av nytt Paushus på fastighet Centrum 18:1 – inför samråd 
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Inledning 
Sedan 2020-01-01 är Barnkonventionen en del av svensk lagstiftning genom Barnrättslagen (SFS 
2018:1197). 

Barnkonventionen utgår från 4 grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas när 
det handlar om frågor som rör barn: 

• Alla barn har samma rättigheter och lika värde. 

• Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. 

• Alla barn har rätt till liv och utveckling 

• Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. 

Barnkonsekvensanalyser används inom ett flertal sektorer och samhällsplaneringen är en av dessa. 
Barns inflytande i samhällsplaneringen utgår vanligen från rörelsefrihet, tillgänglighet, säkerhet och 
miljö för barn. Det kan handla om att det ska finnas platser för lek och rörelse, samt en trafikmiljö 
som möjliggör för barn att kunna röra sig mellan platser på ett självständigt sätt. Om en befintlig 
plats som används av barn påverkas negativt av förändringen ska barnkonsekvensanalysen föreslå 
kompensatoriska åtgärder. 

 

Syfte 
Syftet med utredningen är att belysa konsekvenserna för barn och unga vid ett genomförande av 
detaljplan för fastighet Centrum 18:1 som är numera bebyggd i sin helhet med en kontors- och 
handelsbyggnad s.k. Paushus. Syftet är också att identifiera eventuella åtgärder som kan vidtas för 
att göra genomförandet bästa möjliga för barn och ungdomar, och när i 
samhällsbyggnadsprocessen dessa behöver beaktas.  

I det här fallet handlar det om att i största möjliga mån säkerställa platser för lek och rörelse samt en 
säker trafikmiljö runtomkring Paushuset som möjliggör för barn och ungdomar att kunna röra sig 
mellan platser på ett självständigt sätt. 

 

Utgångspunkter 
Eftersom Paushus handlar om en komplex byggnad i mest centrala delen av Enköping är det svårt 
att identifiera en konkret barngrupp eller grupp av ungdomar som direkt berörs av föreslag till 
detaljplan. Detta på grund av dess mest centrala placering i Enköpings historiska stadskärna intill 

Stora torget som gör det av intresse för alla barn och unga som bor eller besöker Enköping och inte 
enbart en liten eller begränsad grupp.  

Befintligt Paushus med sina handel och kontorslokaler är delvis tillgängligt för barn och ungdomar 
men saknar platser av intresse för barn och ungdomar. Däremot är Stora torget, Kammakartorget 
och Torggatan som blivande gågata målpunkter av intresse för barn och unga av olika ålder och av 
olika anledningar.  

Av den anledningen och för att säkerställa att barnens intresse och rättigheter tas i beaktande under 
planering och projektering avses projektets konsekvenser granska med utgångspunkter att:  

• Alla barn har samma rättigheter och lika värde, 
• Alla barn har rätt till liv och utveckling, 
• Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. 

Parametrar som är relevanta för projektet och som har betydelse för ovannämnda principer och som 
ska belysas med den här utredningen handlar om: 

• Rörelsefrihet, 
• Tillgänglighet, 
• Säkerhet, och 
• Miljö. 

Förslag till ett nytt Paushus innebär även ett antal bostäder i övre våningsplan ovanpå handels- och 
kontorslokaler som bör uppta Paushusets nedre del. Vilka barn och ungdomar som kommer att 
flytta in i de nya bostäderna går inte att säga. Utredningen har därför i huvudsak utgått från 
forskning och tidigare erfarenheter av hur barn och ungdomar upplever sin omgivning för att 
därigenom kunna dra vissa slutsatser och göra preliminära ställningstaganden.  
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Metod 
Utredningen utgår ifrån befintliga förhållanden på platsen samt påverkan och konsekvenser av 
detaljplan som ska tas fram. Underlag som har använts är bland annat den fördjupade 
översiktsplanen för Enköpings stad, andra kommunala styrdokument, gestaltningsprogram, 
utredningar som hör till detaljplanen men även slutsatser av enkäter som togs fram inom ramen av 
projektet Årets stadskärna 2025 som även det berör barnen intresse (tillgänglighet, trygghet 
dagtid/kvällstid).  

Till denna utredning har Huddinge kommuns checklista och metodhandbok för barnkonsekvens-
analys använts som underlag. En naturlig del i framtagande av en barnkonsekvensanalys är att 
involvera barn som direkt berörs av föreslagna förändringar. Enköpings kommun ska under hösten 
2021 ta fram en egen strategi och metod för barnkonsekvensanalyser i samhällsplaneringen som 
kan tillämpas vid kommande projekt. 

I framtagandet av den här utredningen har arbete delats upp i fyra steg;  

• Inventering,  
• Analys,  
• Dialogprocess, och  
• Utvärdering, sammanfattande slutsatser.  

Inventering 

Första delen av utredningen redogör för befintliga förhållanden, problem och möjligheter idag. 
Kartläggning görs av befintlig trafiksituation, stråk, rörelsemönster och eventuella barriärer, trygga 
och otrygga platser, målpunkter, aktivitetsytor och vistelseytor för olika åldrar.  

Analys 

I den andra delen görs en analys av hur barnens rörelsefrihet, tillgänglighet, säkerhet och miljö 
påverkas av det aktuella planförslaget. Analysen redogör om förändringarna är till det bättre eller 
det sämre, samt om det finns motstående intressen. 

Dialogprocess 

I den tredje delen ska under plansamråd och inom ramen av medborgardialog föras även dialog 
med relevanta barn- och ungdomsgrupper för att fånga hur Paushusets påverkan på 
centrumutveckling och deras intresse ser ut från barnperspektiv.  

Utvärdering, sammanfattande slutsatser 

I fjärde delen ska efter genomfört plansamråd och dialoger sammanfattas reflektioner rörande 
genomförandet och vid behov föreslå nödvändiga justeringar av planförslaget. 

 

Projektspecifik metod 

Eftersom det här dokumentet föregår en dialogprocess med barn och ungdomar, som ska äga rum 
under plansamråd, kallas det därför för barnkonsekvensutredning. Den innehåller en preliminär 
inventering och analys av projektets egenskaper utifrån barnperspektiv. 

Med hänsyn till Paushusets placering i Enköpings centrum gäller det att genom någon form av en 
medborgardialog med valda barn- och ungdomsgrupper, som av olika anledningar tar sig till och 
vistas i centrum och i områden runtom Stora torget och Paushuset, och på det sättet belysa 
parametrar relevanta för projektets vidare utveckling med barnens bästa i fokus. 

Lärdomar och kunskaper som ska på det sättet samlas ska inarbetats i den här utredningen och 
sedan redovisas i kompletterade rubriker Dialogprocess samt Utvärdering, sammanfattande 
slutsatser. 

Kompletterat dokument ska sen användas som underlag till eventuella justeringar av 
konceptförslaget och planförslaget mellan plansamråd och granskning. 
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Projektets bakgrund 
I den fördjupade översiktsplanen Plan för Enköpings stad (2018) och framför allt dess bilaga 
Centrumstudie pekas kvarter Bagaren och fastighet Centrum 18:1 ut som kvarter med hög 
utvecklingspotential för blandade verksamheter lämpliga för stadscentrum inklusive bostäder.  
Detta utifrån dess strategiska läge i staden, befintliga bebyggelsestruktur och värden samt andelen 
befintliga funktioner och stråk. I dagsläget är hela fastighet Centrum 18:1 bebyggd med en enda 
byggnad, handelsgallerian i 2 plan som kallas för PAUS. 

Med anledning av ansökan om planändring som kommit in i höst 2016 och med avsikt att utöka 
byggrätt på den aktuella fastigheten för handelslokaler inklusive bostäder och därmed stärka 
centrum, har kommunen den 8 december 2016 beslutat om att pröva möjligheten för att utöka 
byggrätten enligt ansökan. Mellan 2017 och 2018 har pågått ett intensivt arbete med så kallad 
Centrumpussel som syftat till att först invertera tillgänglig fastighetsbestånd i kommunal- och 
privatägo lämpligt för olika typer av centrumstödjande funktioner och sedan utreda var och hur 
behov av de olika centrumstödjande funktionerna skulle tillgodoses på ett optimalt sätt. 

Den analysen har använts som 
kunskapsunderlag för den fördjupade 
översiktsplanen Plan för Enköpings stad 
(2018) och tillhörande Centrumstudie. 
Slutsats av det arbetet var att fastighet 
Centrum 18:1, så kallat kvarter Bagaren 
som upptar en strategiskt viktig plats i 
centrum, har stor betydelse för 
centrumutveckling och därmed skulle 
kunna exploateras så att den stärker 
centrum bättre än den befintliga 
handelsgallerian gör idag. I ljuset av de 
slutsatserna har fastighetsägaren i 
samarbete med arkitektkontoret 
Kjelander Sjöberg 2019 tagit fram ett 
konceptförslag till omdaning av kvarteret 
Bagaren till en komplex byggnad med 
stor variation och blandning av 
centrumlämpliga verksamheter och 
bostäder. Utöver de nya funktionerna 
innebär förslaget även en utökning av 
byggrätten.  

Konceptförslag 
Enligt Kjelander Sjöbergs koncept ska hela fastighet Centrum 18:1 bebyggas med en byggnad. Till 
skillnad mot befintligt Paushus ska den nya byggnaden delas upp i 12 volymer som med olika 
höjder och taklandskap skapar nödvändig variation och därmed anpassar sig till omkringliggande 
bebyggelse. De olika volymerna ska höjdmässigt variera mellan 2 och 10 våningar med tydlig 
nedtrappning mot Stora torget.  

     

Med hänsyn till att den nya byggnaden ska såsom befintlig Paushus ta hela fastigheten i anspråk 
innebär det att det inte planeras nya friytor på markplan för annan typ av användning (grönytor). 

Offentligt rum av betydelse för både Paushus och Enköping i stort som påverkar och ska påverkas av 
det nya Paushuset är Stora torget och Kammakartorget samt omkringliggande gator, framför allt 
Torggatan som gångfartsgatan. Det två målpunkter och stråk är oerhört viktiga även för barn och 
ungdomar framför allt de som bor i centrum och som av olika anledningar vistas eller rör sig genom 
centrum. 

Totalt inom hela kvarteret planeras för bostäder och service på omkring 20 000 kvadratmeter 
bruttoarea (BTA) ovan mark (exklusive underjordisk parkering) varav ca 40 - 50 % av BTA avses för 
bostadsändamål vilket bedömts motsvara runt 80 - 90 lägenheter. Kvarstående areal avses använda 
som handels- och kontorslokaler i byggnadens nedre våningsplan samt parkering i byggnaden 
källarplan.  

Vad gäller bostadsbestånd styr detaljplan inte lägenhetsfördelning och får inte styra upplåtelseform. 
Det är därför svårt att uppskatta hur stor befolkningen inom planområdet kommer att bli liksom 
andel barn. Kommunen bedömer att det nya Paushuset totalt kan befolkas av runt 250 - 300 
personer varav 20 - 30 barn och ungdomar i åldern 0 - 18 år. Detta eftersom flexibelt koncept 
innebär att inom samma exploateringsvolym fast med en annan uppdelning mellan bostäder och 
andra verksamheter kan uppskattat antal bostäder variera. 

  

Kvarter Bagaren 
(Centrum 18:1) 
Paus 
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Inventering 
Trafik och rörelsemönster 
Paushusets centrala placering intill Stora torget och blivande gångfartsgata (del av Torggatan 
mellan Kungsgatan och Kryddgårdsgatan) gör det tillgängligt för olika samhällsgrupper inklusive 
barn och ungdomar. Det är beläget mellan Gustav Adolfs plan med bussterminalen och 
Gymnasieskolan på Korsängen. Torggatan utgör därmed ett jätteviktigt stråk för gående och 
cyklister mellan de två målpunkterna i nordväst-sydöst riktning.   

Del av Torggatan intill Stora torget är redan idag en gång- och cykelväg och används även för 
uteserveringar. 

 

 

 

Trafik och rörelser som sker över Stora torget intill Paushuset och även genom del av Kungsgatan 
mellan Stora torget och Sandgatan (som mellan vår och höst används som gångfatsgata med 

uteserveringar) i nordöst-sydvästriktning utgör primärt gående och cyklister. Det stråket är viktigt 
handelsstråk fram till korsningen Tullgatan/Kungsgatan. Utbud av lokaler, handel men även 
placering av skolor och andra samhällsservice längs samma stråk (Enköpings lasarett som ligger 
söder om rutnätsstaden och skola/förskola och annan samhällsservice norr om rutnätsstaden intill 
Stockholmsvägen) alstrar en mängd rörelser. Paushuset tillsammans med Stora torget i sig utgör en 
målpunkt. Placering i korsningen av de två mest viktiga stråk gör de till en viktig knutpunkt också.  

Stadsbussar trafikerar längs Källgatan till och från Gustav Adolfs plan. Närmaste busshållplatser i 
båda riktningarna finns på Stora torget.  

 

Målpunkter och aktiviteter 
Paushuset ligger på gångavstånd till park- och grönområden samt aktiviteter för olika barngrupper. 
Söder om stadskärna ligger två stora parkområden, Drömparken/Åpromenaden och Klosterparken 
samt idrottsanläggning på Enavallen. Norr om rutnätsstaden ligger Skolparken. Alla tre möjliggör 
olika typer av aktiviteter.   

 

 Målpunkter 
 
 Gång/cykelstråk 
 
 Kollektivtrafik 

 

 Mötesplats 
 
 Grönområde/ 
 stor park 
 
 Fickpark 
 
 Lekplats 
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Avseende spontana aktiviteter avses Klosterparken mest intressant för barn och ungdomar med sina 
öppna ytor lämpliga för lek och olika typer sportaktiviteter. Åpromenad och framför allt 
idrottsplaner på Enavallen är viktig målpunkt för barn och ungdomar som är aktiva i 
idrottsföreningar. Skolparken med scen och lekplats, kuperad topografi och skogskaraktär utgör 
intressant grön oas och målpunkt på gångavstånd från Paushus och Stora torget.  

Utöver de tre stora parkområden finns inom stadskärnan några få små parkytor mest intressanta för 
vila och vistelse.  För äldre barn är det intilliggande torgytor (Gustav Adolfs plan, Stora torget och 
Kammakartorget) Westerlundska gymnasiet och Joar Blå med biograf och bibliotek målpunkter för 
att träffas och umgås.  

Separat gång- och cykelväg finns endast över Stora torget (Torggatan). Däremot behöver barn och 
ungdomar röra sig längs bilvägar inom rutnätsstaden för att kunna ta sig från Stora torget och 
Paushuset till de olika målpunkter.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Trygghet och hälsa 
Med hänsyn till att planområde utgör en byggnad innebär det att barn och ungdomar får möjlighet 
använda lokaler inom befintligt Paushus och röra sig inomhus endast under lokalernas arbetstid. 
Eftersom planområde i befintligt läge handlar om i princip om inomhusmiljö som används av olika 
målgrupper upplevs det som oattraktiv men dock trygg miljö för barn och ungdomar.  

Den oattraktiva aspekten av befintligt Paushus beror på brist på aktivitetsytor och lämpliga 
mötesplatser. Detta bidrar inte till barnen hälsa, framför om de vistas i Paushuset under kalla 
månader när en längre vistelse i sådana handelsgallerior skulle förväntas ske.  

Förutom den korta sträckan av Torggatan (över Stora torget) och Stora torget som sådant kan övriga 
gator inom rutnätsstaden upplevas otrygga ur barnperspektiv. Detta på grund av brist av säkra 
gång- och cykelvägar separerade från biltrafik, smala trottoarer och korsningar utan farthinder eller 
utformning som skulle få bilister att sänka hastighet (med gatsten i stället för asfalt eller liknande).   
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Analys 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gustav Adolfs Plan 
 

Otrygg korsning 

Gatukorsning med 
gatsten/beläggning som 
syftar till att begränsa 
hastighet. 

Biltrafiken på:  
• Kyrkogatan 
• Sandgatan 
• Källgatan, 
• Eriksgatan 
• Del av Torggatan   

upplevs dominerande  
pga. Kantstensparkering eller 
brist på tydliga GC-vägar 

Gång- och cykelväg 

Stora torget 
 

Kammakartorget 
 

PAUS 
 

Rörlighet, stråk och barriärer 
Det finns inga tydliga barriärer vad gäller Paushusets tillgänglighet. Däremot 
finns skillnader i karaktär mellan olika gator runtom Paushus som har för 
konsekvens olika möjligheter för säker rörelse av barn och ungdomar till och från 
Paushus.  

Rörelser och flöden till och från Paushus vad gäller barn och ungdomar som 
antigen går eller cyklar sker framför allt via Torggatan, Stora torget och 
Kammakartorget. Detta ska gälla även för nytt Paushus.  

Eriksgatan och Källgatan är i dagsläget oattraktiva gator för gående och cyklister 
(inklusive barn) på grund av brist på entréer till lokaler samt in/utfarter för 
varuleveranser. I och med att även planerad in/utfart för varuleveranser och 
parkering ska ske från Eriksgatan förblir Eriksgatan oattraktiv och mindre säker 
miljö för barn och ungdomar. 

För att minska rådande barriäreffekt avses med förslag till ett nytt Paushus öppna 
bottenvåningar och lokaler mot Stora torget, Torggatan och även i Källgatan 
närmast Stora torget. På det sättet ska förbättras tillgänglighet, fysisk som 
upplevd vilket är positivt. 

Jämfört med befintligt Paushus ska enligt förslag till ett nytt Paushus möjliggöras 
rörelser tvärs över kvarteret, genom Paushusets bottenplan och på det viset 
förbinda Stora torget och Kammakartorget som också bedöms som positivt.  

 

 

 GC-väg 
 
 Gata med prioriterad biltrafik 
 
 Gata med lugn biltrafik 
 

Gatukorsningen utformad med 
avsikt att sänka hastighet 
 
Potentiellt farliga korsningar 
 
 
Rörelser till/från Paushus 
 
Framtida flöden genom Paus 
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Målpunkter 
Med nytt förslag avses aktivera del av bottenvåning för lokaler med entréer mot 
omkringliggande gator och med huvudentréer mot Stora torget och 
Kammakartorget. Den nya möjligheten att röra sig genom en trygg och 
kontrollerad miljö mellan de mest attraktiva torgytorna i centrum är mycket 
positivt. Till och med eventuella nya uteserveringar på gatuplan (Torggatan och 
Stora torget) skulle utgöra intressant målpunkt även för äldre ungdomar vilket 
bedöms som positiv konsekvens.  

Lokaler och möjlighet för vistelse inomhus ska öppna möjlighet för nya 
mötesplatser attraktiva framför allt för äldre barn att mötas och umgås i en trygg 
och kontrollerad miljö. Mindre barn skulle också kunna ha nytta av inomhus 
lekplatser i anslutning till restauranger, handel och kontorslokaler.  

 

 

 
Aktiva takytor också utgör potentiell målpunkt för äldre ungdomar att mötas och 
umgås och för barn att leka. Detta för både de som ska bo i Paushuset men även 
för alla andra till en viss utrestäckning (beroende på typ av lokaler som ska ha 
tillgång till de delar av takytorna).  

Aktiva takytor som möjliggör utomhus aktiviteter och lek i en kontrollerad miljö 
är mycket positivt tillskott i centrum ur barnperspektiv. 
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Dialogprocess 
I och med att genomförande av detaljplan, det vill säga uppförande av ett nytt Paushus som ska ha 
många olika funktioner påverkar nästan alla barn och ungdomar som antigen bor eller besöker 
Enköping är det viktigt att identifiera relevanta barn- och ungdomsgupper för att kunna föra en 
meningsfull dialog. Med relevanta menas grupper eller utvalda representanter för att kunna i största 
möjliga mån fånga deras tankar och perspektiv och därmed förbättra förslaget.  

Detta avses ske i samverkan med berörda delar av kommunens organisation som jobbar med barn 
och ungdomar. Avsikt är att under plansamråd, när förslag till detaljplan för nytt Paushus 
presenteras till allmänheten, genomföra även någon form av öppen dialog med de relevanta barn- 
och ungdomsgupperna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preliminär bedömning 
Med hänsyn till att planområde gäller bara en fastighet och att den är i dagsläget bebyggd med 
handels- och kontorsbyggnad utan några aktiva och attraktiva lokaler för barn och ungdomar 
bedöms det nya Paushuset med blandning av olika funktioner och med en mer öppen, tillgänglig 
och genomgående bottenvåning bidra med positiva effekter för barn och ungdomar. Den nya 
byggnaden med överskådlig och attraktiv allmäntillgänglig inomhusmiljö i bottenvåning bedöms 
på en praktisk nivå vara helt i linje med Barnkonventionens intentioner om att främja en utveckling 
som förbättrar barns möjlighet till rörelsefrihet och trygghet.  

Befintlig byggnad med sina handels- och kontorslokaler avsedd mest för vuxna ska ersättas med en 
ny byggnad som har större potential att bli en ny målpunkt även för barn och äldre ungdomar. I och 
med att det handlar om inomhusmiljö som är användbar året runt avses detta som positivt bidrag 
till Enköpings centrum och dess attraktivitet för barn, ungdomar och barnfamiljer. 

Ur detta perspektiv anses förslag till högre exploatering jämfört med befintligt Paushus och med 
bostäder som inte finns idag ett positivt tillskott. Större antal invånare i centrum och större antal 
barn som rör sig i centrum skapar trygghet och därmed attraktivitet.  

Detta gäller såväl Paushus som omkringliggande offentligt rum, framför allt Stora torget och 
Kammakartorget. Större antal barn i centrum kan på lång sikt förorsaka större utbud av 
handelslokaler med leksaker, spellokaler för dataspel/e-sport eller likande vilket kan göra centrum 
ännu mer attraktivt för barn och ungdomar. 

Större utbud av lokaler och större flöden av människor inom och runtom Paushuset gör det 
generellt till en tryggare miljö för barn och ungdomar.   

I och med att uppförande av nytt Paushus ska medföra nödvändiga förbättringar i utformning av 
omkringliggande gator bedöms nytt Paushus medföra positiva konsekvenser för barnens trygghet 
även i offentligt rum i anslutning till Paushus.  
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Utvärdering, sammanfattande 
reflektioner 
Slutsatser och sammanfattande reflektioner ska utformas efter genomförd samråd och dialog med 
valda barn- och ungdomsgrupper. Deras synpunkter ska bearbetas på liknande sätt som övriga 
synpunkter från allmänheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomförande och ansvarsförhållanden 
För att skapa en god boendemiljö i en komplex byggnad ska vissa grundläggande förutsättningar 
regleras i detaljplan.  Detta gäller framför allt användning av bottenvåning samt tillgänglighet från 
omkringliggande gator respektive Stora torget. Detta eftersom inom planområdet utöver dela av 
takytor finns inga andra öppna grönytor på markplan vars användning skulle kunna regleras på ett 
annat sätt.  

Kommunen ansvarar för utformning och genomförande av allmän plats inom och i anslutning till 
detaljplan. I det här fallet handlar det om Stora torget och omkringliggande gator; Torggatan, 
Källgatan och Eriksgatan. Aviskt är att skapa trafiksäker och trygg miljö för barn och andra 
oskyddade trafikanter. Med hänsyn till att det inte kan regleras med detaljplan är avsikt att reglera 
detta med ett tillhörande dokument – Exploateringsavtal. 

Byggherren ansvarar för genomförandet inom kvartersmark. Utöver byggnaden i sig är det viktigt 
att gaturum utformas med god kvalitet och medvetenhet om barn som användare. Även 
trafikmiljöer såsom cykelparkeringar och parkeringsytor inom huset ska utformas på ett trafiksäkert 
vis.  

Utredningens resultat kan med fördel användas som underlag för det fortsatta arbetet med 
projektering och byggande på den närliggande fastighet Centrum 13:5 och 13:6 så kallad Stattomt. 
Detta eftersom exploatering av de två fastigheter ska ha lika stor påverkan på omkringliggande 
offentligt rum och Stora torgets funktion och utformning som Paushus.  
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