
1



2

FÖRORD



3

Detta examensarbete är skrivet av Markus Brolin och är den avslutande delen på magis-
terprogrammet i fysisk planering, som erbjuds på Blekinge Tekniska Högskola. Arbetet, 
som omfattar 30 högskolepoäng, har genomförts under hösten 2009 och våren 2010. 

Handledare på Blekinge Tekniska Högskola har varit Abdellah Abarkan och biträdande 
handledare Gunnar Nyström. Patrik Holm, planchef i Enköpings kommun, har varit till 
stor hjälp med underlag och synpunkter. Underlagskartor, ortofoton och flygbilder har 
tillhandahållits av kommunen.
    
Tack till familj och vänner för support på olika sätt under arbetets gång.

Bilder och kartor är framtagna av författaren om inget annat anges. 
 

Markus Brolin Stockholm, mars 2010



4

SAMMANFATTNING

Idrottsanläggningen Enavallen i centrala Enköping ska flyttas och ytan ska bebyg-
gas med bostäder. Det geografiska läget och det faktum att området delvis gränsar till 
Enköpingsån, vars roll i staden Enköpings kommun har som ambition att utveckla, gör 
Enavallen till ett intressant område att studera. Området ligger dessutom nära befint-
liga villaområden, en prisbelönt park samt strax intill den centrala rutnätsstad som 
centrum utgör.

Området studerades med analysverktyget Space Syntax för att ge en tydligare bild 
över de befintliga gångstråk som finns i staden. Analyserna visade att Enavallens po-
tential begränsades av det faktum att ån spärrar av hela norra delen av området. Dess-
utom är idrottsplatsen, som upptar den största delen av ytan på Enavallen, till stora 
delar inte utformad för genomströmmande gångtrafik.

En förutsättning för exploateringen av Enavallen är att antalet bostäder i området styrs 
av att försäljningen av bostäderna ska finansiera den nya idrottsplatsen som ska byg-
gas på en närliggande plats. Detta innebär att kraven på täthet är stor. Av denna anled-
ning lades mycket fokus på hur just tätheten påverkar den framtida byggnadsstruktu-
ren. Slutsatsen var att en tät kvarterstruktur, av samma typ som i centrum, både kan 
göra att området smälter in i staden samtidigt som rutnätsstaden är en effektiv struktur 
för täta områden.
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Kommunen har som ambition att i samband med exploateringen av Enavallen skapa 
ett rekreationsstråk på båda sidor om Enköpingsån. Ån är intressant både som barriär 
och som tillgång och kom att spela en huvudroll i arbetet. 

Arbetet gick vidare med att planförslaget Åstaden presenterades Området ges en tät 
kvarterstruktur som genomskärs av tydliga gång- och cykelstråk. Integrationsanalyser 
för förslaget visade att integrationen i och utanför området förbättrats och att förutsätt-
ningarna för en levande stadsmiljö tack vare den föreslagna gatustrukturen är goda. 
Förhållandet till ån är viktigt och byggnaderna vänder sig mot ån utan att störa det pro-
menadstråk som breddas så att enköpingsborna kan njuta av ån från båda sidor. 

Resultatet blev på många sätt ett traditionellt område men genom det fokus som om-
rådet har på gång- och cykeltrafiken och ån kan förhoppningsvis fortsatta intressanta 
idéer dyka upp, idéer som kan inspirera till det fortsatta arbetet med Enavallen.
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1.	INLEDNING

Orienteringskarta.
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1.1	 Bakgrund
Ambitionen att flytta verksamheten på Enavallen har funnits i flera år. Under 2008 
intensifierades diskussionerna, detta då expansion av idrottsverksamheten planerades. 
Kommunen har som ambition att flytta all idrottsverksamhet från Enavallen till större 
ytor på Korsängsfältet, strax öster om stadskärnan. Inga tidsbestämda beslut finns, 
men viljan uttrycks i den Fördjupade Översiktsplan (FÖP) för Enköpings tätort som 
antogs under hösten 2009. Då idrottsplatsen flyttas kommer en yta på cirka 9 hektar 
att frigöras och den nya funktionen ska bli bostäder. För att finansiera nybyggandet av 
den nya idrottsplatsen bör ett stort antal lägenheter byggas på Enavallen. Hur stor kon-
centrationen behöver bli är oklart i nuläget men det kommer att röra sig om cirka 1000 
lägenheter (personlig kommentar Patrik Holm, 10 september 2009). Detta gör att det 
handlar om en koncentration på ca 100 lägenheter/ha. En sådan koncentration ställer 
höga krav på utformningen av området. 

1.2	 Syfte	och	målbild
Inga färdiga förslag finns i dagsläget för den nya bebyggelsen på Enavallen. Min 
ambition har varit att utforma förslag på kvartersstruktur, bostadstyp, grönstruktur och 
gatustruktur som kan inspirera till det fortsatta arbetet kring Enavallen. Examensar-
betet syftar också till att utarbeta ett planförslag för Enavallen som främjar en hållbar 
stadsutveckling och är integrerat med omgivningen.

 Enköping är en kommun med strax under 40.000 invånare varav hälften bor i tätorten. 
Detta gör staden till en mellanstor stad i samma storleksklass som Landskrona, Piteå 
och Trelleborg. Över tre miljoner svenskar bor i kommuner som har mellan 20.000 
och 60.000 invånare (Statistiska centralbyrån, 2009). Många av dessa kommuner har 
en stark befolkningsökning vilket rimligen innebär att många kommuner också står 
inför dilemmat kring hur mycket man bör förtäta stadsnära områden för att tillgodose 
framtidens bostadsbehov. Förhoppningen är därför också att detta arbete kan ge inspi-
ration i kommande diskussioner kring hur tät bebyggelse i mindre svenska städer kan 
utformas. 

1.3	 Frågeställningar
Enavallens framtida täthet, form och profil kommer vara de förutsättningar som främst 
kommer att styra frågeställningarna kring arbetet men också ligga i fokus i förslaget. 
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Strömparterren, Enköping.

Hur kan området planeras på ett hållbart sätt så att boende och besökare kan vistas i ett 
område med attraktiv utemiljö, väl fungerande kvartersindelning och stråkbildningar 
samt att området förhåller sig väl till resten av staden? Är det möjligt att planera Ena-
vallen så att de boende av ren impuls väljer att ta cykeln eller att ta en promenad när 
de tar sig till stationen, centrum eller naturen?

Mike Jenks, Elisabeth Burton och Katie Williams, författarna till ”The Compact City: 
a sustainable urban form?”, pekar ut de fördelar som en kompakt stad kan bidra med. 
Hållbarare transportsystem och ett rikare kulturliv står ofta att finna i samband med 
den kompakta staden (Jenks, Burton & Williams 2005, s.84).

”… compact cities are an important component of a sustainable future…compacting 
cities is one way of reducing travel distances, and therefore reducing emissions and 
greenhouse gases, thus curbing global warming.” (Jenks, Burton & Williams 2005, 
s.19)
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Strömparterren, Enköping.

Även Jane Jacobs proklamerar fördelarna med en tät kvartersstad där spontana möten 
gör staden levande (Jacobs, 2004, s.230). Nackdelar finns också och kritiker menar att 
dessa gör att ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet aldrig kommer att kunna upp-
nås (Jenks, Burton & Williams, 2005, s.19-20). I detta arbete kommer extra vikt läggas 
på frågan om huruvida en kompakt stad är hållbar eller ej. 

Enköpingsåns roll för det framtida bostadsområdet på Enavallen är ett ämne som även 
det behandlas på djupet i arbetet. Idag kommer man bara över ån med bil på två ställen 
i staden. Hur fungerar det om Enavallen exploateras? Vilka förutsättningar finns för att 
öka antalet gång- och cykelförbindelser mellan sidorna? 
En centralt belägen å kan fungera som både platskrävande barriär såväl som en identi-
tetsskapande tillgång. Detta beroende på hur väl den utnyttjas. Hur fungerar Enavallen 
idag?  Vad skapar barriäreffekterna och hur kan dessa reduceras? Vilka är möjlighe-
terna och hur kan dessa utvecklas vid en exploatering av Enavallen?

Att integrera vattnet och känslan av närhet till Mälaren i det nya området skulle vara 
ett led i kommunens ambition att förena Enköping mer med Mälaren. Planförslaget har 
i fokus att integrera vattnet i stadsbilden för att skapa identitet och orienteringskänsla. 

1.4	 Problemformulering
Inga färdiga förslag finns i dagsläget för den nya bebyggelsen på Enavallen. Min 
ambition har varit att utforma förslag på kvarters- grön- och gatustruktur som kan 
inspirera till det fortsatta arbetet kring området. Examensarbetet syftar också till att 
utarbeta ett planförslag för Enavallen som främjar en hållbar stadsutveckling och som 
är integrerat med omgivningen.

 Enköping är en kommun med strax under 40.000 invånare varav hälften bor i tätorten. 
Detta gör staden till en mellanstor stad i samma storleksklass som Landskrona, Piteå 
och Trelleborg. Över tre miljoner svenskar bor i kommuner som har mellan 20.000 
och 60.000 invånare (Statistiska centralbyrån, 2009). Många av dessa kommuner har 
en stark befolkningsökning vilket rimligen innebär att många kommuner också står 
inför dilemmat kring hur mycket man bör förtäta stadsnära områden för att tillgodose 
framtidens bostadsbehov. Förhoppningen är därför också att detta arbete kan ge inspi-
ration i kommande diskussioner kring hur tät bebyggelse i mindre svenska städer kan 
utformas. 
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1.5	 Metod
Arbetet är uppdelat i en inledningsdel, en förutsättningsdel, en analysdel med analys-
verktyget Space Syntax, ett förslag samt utvärdering av förslaget med Space Syntax-
analyser. Dokumentet avslutas med diskussion.

Analyser har gjorts både utifrån fakta såväl som upplevelser. Dessa utgångspunkter är 
viktiga då områdets geografiska, tekniska och andra faktiska förutsättningar påverkar 
och påverkas av de visuella och upplevelsemässiga förutsättningarna. 

Analysverktyget Space Syntax (Hillier, 1996), är en metod som används för att be-
räkna och jämföra hur rumsligheter och stråk fungerar. Genom att jämföra stråk och 
punkter i ett område med samma system kan man räkna ut vilka stråk och punkter som 
har goda förutsättningar att vara befolkade och vilka som inte har det. (Läs mer i ka-
pitel 3, Space Syntax). En av fördelarna med Space Syntax är att metoden erbjuder ett 
sätt att snabbt analysera stora stadslandskap samtidigt som mindre gaturum får plats i 
diskussionen. De övergripande strukturerna kan lätt skönjas genom analyser på global 
nivå medan varje plats och varje stråk kan analyseras för sig på liten skala. I Enaval-
lens fall var detta en stor fördel då området har analyserats både utifrån hur det påver-
kas i detalj av omgivningen samtidigt det motsatta förhållandet, hur området påverkar 
resten av staden, varit lika viktigt. 

En viktig term som ofta är med i dessa analyser är värde. Värdet är ofta subjektivt, 
speciellt om man jämför olika värden med varandra. I detta arbete har jag flera vär-
deringar och prioriteringar av detta slag som utgångspunkt. Ska gång- och cykeltrafik 
prioriteras framför biltrafik för att det är värt mer? Värt mer för vem? Ska Enköping-
sån breddas och lyftas fram mer i staden för att den är värdefull för enköpingsborna? 
Är denna investering mer värdefull än andra prioriteringar som skulle kunna göras för 
skattebetalarnas pengar? För att man under arbetets igång inte ska behöva ställa sig 
dessa frågor mer än nödvändigt kommer det att så noggrant som möjligt förklaras vil-
ka ståndpunkter som står bakom varje lösning i slutändan. Det kommer dels att handla 
om rent faktiska beslut som Enköpings kommun tagit i olika frågor som berör områ-
det. De av kommunen formulerade punkterna om värdefulla objekt och miljöer som 
ligger till grund för det här arbetet kommer inte att ifrågasättas mer än nödvändigt.
 
De teoretiska utgångspunkterna har kretsat kring tanken att det genom en genomtänkt 
och god bebyggd miljö är möjligt att skapa ett hållbart stadsbyggande som gör att vi 
i framtiden kan bo i trygga, estetiskt tilltalande, funktionella och miljövänliga städer. 
Mycket litteratur finns att tillgå inom dessa områden och därför har tydliga avgräns-
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ningar gjorts för vilka element, som bedöms aktuella att lägga vikt på. 

Inventering skedde genom besök i Enköping, främst i inledningsfasen. Fotografering, 
studier av gällande planer samt intervjuer med tjänstemän på kommunen användes för 
att skapa sig en bild över området.

1.6	 Hållbar	utveckling
Ett uttryck som förekommer i så gott som alla planeringssammanhang idag är hållbar 
utveckling. För många definitioner av hållbar utveckling har gjorts för att jag ska ha 
lyckats formulera en ny. Det torde dock vara på sin plats att formulera något om vilket 
roll hållbar utveckling har i detta arbete. 

Hållbar utveckling bör vara det primära målet för alla planerings- och byggprojekt 
som produceras idag. Detta innebär också att definitionen av hållbar utveckling kan 
göras väldigt vid. Enligt 1 kap. 1§ Miljöbalken (Miljöbalken 1998:808) syftar hållbar 
utveckling till att:  

”… nuvarande och kommande generation tillförsäkras en hälsosam och god miljö. 
En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att män-
niskans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta 
naturen väl..”. 

Därefter kan många tolkningar göras. I grunden handlar det dock om att den påverkan 
vi har på natur och miljö är något som måste finnas med i beräkningarna vid varje 
fysisk förändring vi genomför. Det gäller ekologiska såväl som upplevelsemässiga och 
sociala förändringar då arbetet med hållbar utveckling handlar om mer än stadspla-
nering och arkitektur. Vi bör inte göra av med mer resurser än vi behöver, så att kom-
mande generationer kan utvecklas utan att vår påverkan hindrar dem. 
 
De hållbarhetsaspekter som ringas in i detta arbete handlar främst om uppmuntrandet 
till att välja miljövänliga transportmedel framför bil. Detta görs genom att skapa så bra 
förutsättningar som möjligt för kollektivtrafik och gång- och cykelvägar. Centralt be-
läget och tätt bebyggt har Enavallen goda förutsättningar att minska invånarnas behov 
av långa resor till service och handel vilket minskar utsläppen av koldioxid. 

Förtätning i bostadsområden ger enligt K. Berglund, J. Sjöström och B. Åström, för-
fattarna till ”Hela staden – från mellanrum till stadsrum” (2004), hållbarhet inom flera 
plan: 
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• Ekonomisk hållbarhet tack vare att infrastruktur och kollektivtrafik utnyttjas 
 effektivare. 

• Social och kulturell hållbarhet eftersom ett rikare stadsliv med större under- 
 lag för kultur, nöjen och andra aktiviteter kan främjas. 

• Ekologisk hållbarhet tack vare effektivare teknisk försörjning, minskade   
 utsläpp och besparing av obebyggd mark. 

De ovanstående kvaliteterna kan tyckas göra den täta staden till ett självklart val av 
stadsstruktur men fler argument än ås finns för och emot den täta staden. Diskussionen 
kring den täta staden fortsätter i avsnitt 2.3 Tätheten, och ytterligare hållbarhetseffek-
ter som påverkas av den framtida bebyggelsen på Enavallen diskuteras i kap. 4 Åsta-
den.

Strömparterren, Enköping.
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1.7	 Avgränsning
Exploateringen av det nya bostadsområdet på Enavallen innebär en stor förändring 
inte bara i själva området utan även runt och i Enköpings centrum. Befolkningsök-
ningen innebär en ökad belastning på trafiknätet, kollektivtrafiknätet och servicefunk-
tioner i närområdet. Hur dessa servicefunktioner i framtiden behöver utvecklas och 
ändras kommer inte att utredas i detta arbete. Endast försörjningen in i och ut ur själva 
området kommer att beröras. De tekniska systemen som eventuellt kommer att beröras 
kommer inte heller att redovisas eller förklaras mer än översiktligt. Detta gäller vatten- 
och avloppsnät, detaljerade markförhållanden osv. Arbetet handlar om utformningen 
och mindre om de tekniska detaljerna.

Stora investeringsprojekt som detta är konjunkturkänsliga och mycket omfattande. Va-
len av tillvägagångssätt vid byggandet är dessutom baserade på kommunalt politiska 
beslut som grundar sig i hur exploateringsekonomin för kommunen ser ut, men där 
hänsyn också tas till företagsekonomiska överväganden hos byggherren. Tidpunkten 
för genomförande kan därför inte bedömas i examensarbetet, då den i hög grad beror 
på efterfrågan på den lokala bostadsmarknaden. 
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2.	FÖRUTSÄTTNINGAR	OCH	ANALYS

Mälarregionen.
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I följande avsnitt beskrivs och analyseras de förutsättningar som finns i och omkring 
Enavallen. Varje avsnitt avslutas med riktlinjer med tillhörande kommentarer som 
legat till grund för arbetet med planförslaget. 

2.1	 Om	Enköping
2.1.1	 Omgivning	och	förbindelser
Enköpings kommun är Sveriges 56:e största med sina ca 39.000 invånare, varav 
20.000 bor i tätorten Enköping (Enköpings kommun, 2010). Sedan 1960-talet har 
kommunen i marknadsföringssyfte hänvisat till sig själv som Sveriges närmaste stad. 
Detta efter att upptäckt att om man på en karta ritar en cirkel runt Enköping som har 
en radie av 12 mil, når man en tredjedel av Sveriges befolkning, i hela 38 städer. 3 
miljoner av Sveriges invånare nås idag inom en restid av ca 60 minuter.
 
Det finns planer för spårbunden trafik mellan Uppsala och Enköping, vilket skulle 
minska restiden ytterligare, men inga offentliga beslut är tagna som ger en tydlig bild 
över när en sådan förbindelse kan komma till stånd. Idag utgörs kollektivtrafiken mel-
lan Uppsala och Enköping av regionbuss. Kollektivtrafikförbindelserna med Stockolm 
sker genom den av SJ trafikerade järnvägen. Pendlingstiden kommer i framtiden att 
minska, delvis tack vare nya Citybanan (Banverket, 2010) . Sträckan mellan Västerås, 
Enköping och Stockholm trafikeras med flera avgångar per timme dagtid. Enköping 
ligger i ett geografiskt sett mycket bra läge och rollen som pendlingsort i regionen 
kommer troligtvis att stärkas ännu mer. 

Enligt den fördjupade översiktsplanen för Enköpings tätort pendlade år 2007, 7345 
personer ut från Enköping och ca 60 % av dessa (4258 personer) pendlade till Upp-
sala, Stockholm och Västerås (Enköpings kommun, 2009, s.17). 

Diagram 1: Befolkningsmängd i Enköpings kommun.
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”Pendlingsmönstret skiljer sig mellan olika grupper; män pendlar mer än kvinnor, 
högutbildade pendlar mer än lågutbildade. Den lokala arbetsmarknaden ser därför 
olika ut för olika individer. Pendlingsmönstret ändrar sig även över tiden, människor 
pendlar idag längre mellan bostaden och arbetet än var man gjorde tidigare. Det gör 
att de lokala arbetsmarknaderna bli både färre och större.”

”De dominerande näringsgrenarna i kommunen är tjänste- och servicenäringar, 
hästsport och övriga lantbruksnära verksamheter. Andelen sysselsatta inom lantbruks-
näringarna är ca. två och en halv gånger större än riksgenomsnittet.” (Enköpings 
kommun, 2009, s.17).

I FÖP:en uppmärksammas att kommunen i dagsläget inte har tillräckligt med ar-
betstillfällen för att sysselsätta hela befolkningen. Man är beroende av att pendlande 
medborgare har möjlighet att ta sig till och från sina arbetsplatser i andra kommuner 
(Enköpings kommun, 2009, s.17). De avstånd som många är beredda att resa för att få 
en billigare bostad och en ofta mer naturnära boendemiljö än i storstadsregionerna, gör 
att Enköping borde ha goda chanser fortsätta växa som pendlingsstad.

Enavallen i förhållande till tåg- och busstation.
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Riktlinjer:
•	 Använd	Enköpings	pendlingskvaliteter	som	ett	tema	i	området	Enavallen.		
 Området bör arkitektoniskt och utformningsmässigt vara konkurrenskraftigt  
 med större städer så att attraktiviteten hos området lockar nyinflyttade. En av  
 områdets stora fördelar är dess närhet till infrastruktur och service och detta 
 bör lyftas fram förslaget för att öka dess betydelse.

2.1.2	 Befolkning	och	boende
Enköping har, som en del i mälardalsregionen, en positiv befolkningstillväxt. Kommu-
nen ligger i Uppsala län som under 2008 hade en sammanlagd befolkningstillväxt på 
ca.3900 personer (Enköpings kommun, 2009, s.14). 

Enligt Länsstyrelsernas bostadsmarknadsutredning från år 2004 kommer en halv mil-
jon nya bostäder behöva byggas inom mälardalsregionen fram till år 2030 (Länssty-
relsen i Stockholms län, 2004, s.145). Teoretiskt sett innebär detta att byggandetakten 
bör ökas med dubbelt så många nya bostäder per år gentemot tidigare. Fokus på denna 
expansion ligger givetvis i Stockholmsområdet men Enköping finns med inom det 
område som behöver växa kraftigt. 

I Enköpings kommun har det producerats i snitt 160 nya lägenheter per år sedan 1975. 
Ungefär 60 av dessa behövs enbart för att behålla samma befolkningsmängd som idag. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har dock beslutat att det mellan 2015 och 2030 ska 
byggas 3750 lägenheter. Ytterligare 1000 lägenheter är redan planerade fram till 2015 
(Enköpings kommun, 2009, s.18). 

Statistik visar att kommunen tappar invånare till Västerås och Stockholm medan ett 
överskott av inflyttare kommer från andra kommuner runt Enköping och Stockholm. I 
FÖP:en görs jämförelser mellan inflyttande och utflyttande från kommunen. En enkät-
undersökning som kommunen gjort visar att:

• I 67% av de inflyttade hushållen pendlar minst en person.
• Familjen är den viktigaste andledningen till att flytta, både för utflyttad och  
 inflyttade. Bland inflyttade är därefter bostadsmotiv (bättre boende, egen villa,  
 bostad på landsbygden) och miljömotiv (bättre miljö för barnen att växa upp i,  
 mycket natur och glesbygd, nära naturen och vackra parker) avgörande medan  
 utflyttade poängterar arbetsmarknadsskäl. 
• Andra avgörande faktor för inflyttade är pendlingsmöjligheterna och det cen- 
 trala läget i regionen. 
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När nyinflyttade ombeds beskriva vad som kan förbättras gäller önskemålen främst ut-
budet av affärer, nöjen, restauranger och uteställen (Enköpings kommun, 2009, s.18).

Den stora utmaningen när det gäller att behålla folk i Enköping som har sitt arbete på 
större orter är att få dem att bo kvar, men också att locka nya invånare som är beredda 
att börja pendla. Det är därför av stor vikt att bostadsbyggandet inte bara ökar i omfatt-
ning utan även hittar nya former. Utmaningen ligger i att få folk att flytta till Enköping 
inte bara för hästgårdarna, glesbygden och den egna villa. Att profilera tätorten som 
pendlingsvänlig, stadsnära och med stor närhet till både centrum och natur, är möjligt 
med ett område som Enavallen.

Riktlinjer:
• Den	framtida	bebyggelsen	på	Enavallen	bör	få	en	form	som	lockar	nyinflyt-
	 tade	till	staden.	En attraktiv utformning kan göra Enavallen till ett populärt  
 boende alternativ för pendlare till storstäderna. Pendlingen ökar och behov av  
 pendlingsanpassade bostäder kommer att bli större i framtiden.
• Enavallen	bör	planeras	för	olika	typer	av	befolkningsgrupper,	åldrar	och		
	 familjeförhållanden.	Inget område är eller bör vara homogent när det gäller 
 befolkningssammansättningen. En blandning av upplåtelseformer, lägenhets 
 storlek  och utformning kan skapa förutsättningar för en varierad boendestruk- 
 tur. Förslaget bör lyfta fram variationen som något positivt.

2.1.3	 Historia	och	karaktärsdrag
Enköpings historia tar sin början redan på vikingatiden då vissa platser kring dagens 
stad fungerade som handelsplatser. Än idag finns ruinen kvar av det kloster som upp-
fördes på 1200-talet i Munksundet strax söder om dagens stadskärna. På 1600- och 
1700-talen blev staden en viktig handelslänk mellan de stora städerna kring Mälaren 
och bl.a. järnmalmsprodukter från Bergslagen. 

Trots den långa historien var det först efter stadsbranden 1799 som en formell stads-
plan kom att forma staden till hur den ser ut idag. Planen var en klassisk rutnätsplan 
vars centrum lades mellan Enköpingsån och änden av den ås där Vårfrukyrkan idag 
finns. 

I förslaget för stadsplanen från år 1883 fanns ambitionen att skapa en för tiden unik 
stadsplanen som var inspirerad av dåtidens storstäders rutnätsplaner. Rutnätet är place-
rat i en klassisk kryssformation (kvarteren ligger i nordost mot sydväst och vice versa) 
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och totalt innefattar rutnätsstrukturen idag cirka 24 kvarter. I mitten återfinns Stora 
Torget, det kvadratiska och klassiska inslag i den typiska rutnätsstaden. Den sned-
vridna formen skapar bl.a. ideala solförhållanden mellan huskropparna när solen står 
som högst, från förmiddag till eftermiddag. Dessutom är det i Enköpings fall en ideal 
placering då staden på detta sätt placeras symmetriskt med Kyrkåsen i norr och Grön-
garnsåsen i söder vilket gör att orienterbarheten i staden underlättas.

Många av de äldre byggnaderna i tätorten byttes ut under rivningsåren på 1900-talet. 
I centrum har ambitionen varit att inte låta husen bli för höga, varav de flesta är 3 till 
4 våningar. Dock finns enstaka hus som är en våning och andra som är upp till åtta 
våningar. Bebyggelsen inom rutnätsstaden har en blandad karaktär, allt från trähus, 
stenhus till nyare byggnader med tegel- eller putsfasad. 

Kommunen pekar som tidigare nämnts ut rutnätstaden i den aktuella FÖP:en som en 
värdefull tillgång för staden. Man poängterar att siktlinjer och gaturum som finns idag 
ska iakttas med stor varsamhet (Enköpings kommun, 2009, s.13). Man vill också att 
byggnader som kommer påverkas rutnätsstadens siluett ska studeras noga för att inte 
störa den karaktäristiska centrumdelen. 

Enavallen. Rutnätsstaden syns upptill i bild. Flygbild, Enköpings kommun.
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Genom att Enavallen ligger två potentiella kvarter från den befintliga rutnätstaden är 
det viktigt att denna respekteras vid exploateringen av det framtida Enavallen. Det 
finns en harmoni i rutnätsstaden tack vare kvartersstorleken, hushöjderna och bygg-
nadskaraktären som t.ex. trappas ner längs den västra sidan där kvarteren övergår i ett 
område med stadsvillor. Drömparken och Enköpingsån bryter av stadskärnans rutnäts-
mönster, men en naturlig utveckling av Enavallen kan vara att fortsätta på rutnätsstruk-
turen när ett nytt område byggs. Detta då Kungsgatan, tillsammans med en parallell 
gång- och cykelväg på den västra sidan, går ända från stora torget i en rak linje ner 
mot lasarettet. 

Rutnätstaden som fenomen är väl omdiskuterat och kritikerna pekar inte minst på att 
det knappast kan höra framtiden till att bygga mörka och trånga städer. Andra hävdar 
dock motsatsen och menar att fördelarna överväger nackdelarna:

 Utdrag ur förslag till stadsplan för Enköpings, 1883.



23

”Nya områden som utformats med den traditionella kvartersstaden som förebild kan 
ges hög täthet och tydliga stadsrum. En av poängerna med kvartersstaden/rutnätsta-
den är att den är lätt att orientera sig i. De många alternativa möjligheter att förflytta 
sig i stadsmiljön, som rutnätsmönstret möjliggör, ökar flexibiliteten. Det är en struktur 
för kvarter, gator och gårdar som ger tydliga stadsrum med inbördes sammanhang, 
möjlighet till olika användning, expansionsmöjlighet och en stimulerande stadsmiljö.”
(Berglund, Sjöström, Åström, 2004, s.58)

Författarna pekar ut ytterligare fördelar med rutnätsstaden då den innebär att hållbar 
utveckling kan främjas genom denna stadsbyggnadsmetod. Man menar att ekonomisk 
hållbarhet kan skapas genom att en flexibel användning av kvarteren minskar kost-
naderna vid ändrad markanvändning. Social och kulturell hållbarhet skapas genom 
stadsrum med alternativa gångstråk, privata och halvprivata zoner m.m. Till sist menar 
författarna att ekologisk hållbarhet uppnås genom att en flexibel användning av kvar-
teren minskar behovet av ändliga resurser vid ändrad markanvändning (Berglund, 
Sjöström, Åström, 2004, s.58).

Att använda sig av rutnätstrukturer för att efterlikna centrumbebyggelsen duger gi-
vetvis inte som enda motiv till att använda rutnätsprincipen. Istället måste områdets 
grundläggande struktur utgå från någonting mer än så, nämligen de befintliga och efter 
analysarbete troliga framtida stråk som kan skapa urbana kvaliteter. Risken finns att 
rutnätet används utan att väl övervägda resonemang ligger till grund för användandet 
av rutnätsprincipen. I Enköpings fall fungerar rutnätstrukturen som en tydlig markör i 
staden. Man vet när man är inne i staden helt enkelt. Det nya området måste skapa en 
egen karaktär samtidigt som ett varsamt förhållande till stadskärnan bibehålls.

Utformningen av Enavallen kommer oavsett val av stadsmönster att spela en avgö-
rande roll i hur området upplevs och studier har visat att utformning är mer avgörande 
vid val av bostad än t.ex. läget, dvs. avstånd till kollektivtrafik och serviceinrättningar 
(Rådberg, Johan, 2000, s.69-70).

Riktlinjer:
• Respektera	rutnätsstaden	men	tillåt	nya	stråk	och	naturliga	gaturum	att	ta		
	 plats	och	utveckla	staden.	Fokus bör ligga på hur det nya området korrelerar  
 med omgivningen men samtidigt bör förslaget representera modern stadsbygg-

 nad i Enköping.
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2.1.4	 Områden	och	målpunkter
Kring den centrala rutnätstaden finns idag bebyggelse som varierar stort beroende på 
funktion och byggnadsperiod. Som tidigare nämnts har man inom rutnätsstaden för-
sökt hålla hushöjden jämn. Utanför har dock flera högre byggnader uppförts. Flera av 
dessa finns strax öster om Enavallen. Hushöjderna är här i vissa fall över 10 våningar 
höga.

Strax öster om stadskärnan ligger ett småindustriområde med stormarknader, mö-
belbutiker m.m. I söder, längs Enköpingsåns östra sida, finns ett industriområde (se 
referenskarta i slutet av dokumentet). Verktygstillverkaren Bahco har sina gamla fa-
briker här och det finns också småindustrier, bilförsäljningsfirmor, kraftvärmeverk och 
avloppsreningsanläggningar m.m.

Enköpings centrum från sydväst. I mitten  syns Vårfrukyrkan på Kyråsens topp.

Stora torget, Enköping



25

På andra sidan ån finns en båtupptagningsplats, Klosterparken, bostäder men framfö-
rallt Enköpings lasarett, en av stans största arbetsgivare. Mer söder om detta område 
ligger Gröngarn, det mest stadsnära grönområdet i staden (se referenskarta). Gröngarn 
består dels av Dyarna, de låglänta sankmarker som har ett rikt växt- och fågelliv. Dess-
utom är Gröngarnsåsen, en del av den långa Enköpingsåsen, ett viktigt landmärke i 
området då den sträcker sig i norr/sydlig riktning och ramar in Dyarna mellan åsen och 
Enköpingsån. På åsens västra sida finns bostadsområdet Vappa (se Framtida bebyggel-
seområden på föregående uppslag), där expansion av ett antal villor kommer att göra 
att området växer avsevärd i framtiden (Enköpings kommun, 2010). 

Norr om Gröngarnsområdet ligger bostadsområdet Munksundet som avgränsas av 
riksväg 55 och Kungsgatan (se referenskarta). Området kring denna knutpunkt kom-
mer att exploateras med bostäder i framtiden (Enköpings kommun, 2009, s.28). 
Munksundet gränsar i norr till Enköpingsån och på andra sidan ligger bostadsområdet 
Lillsidan (se referenskarta sist i dokumentet). Både Munksundet och Lillsidan har en 
brokig bebyggelse med villor, radhus, parhus och i vissa fall mindre flerbostadshus. 
       
Mellan bostadsområdet Lillsidan och centrum, på båda sidor om Doktor Westerlunds 
gata finns ett verksamhetsområde med etableringar inom bygg- och bilservicebran-
schen. Strax intill detta område på den östra sidan finns ett område med varierad 
bostadsbebyggelse där flerbostadshus varieras med stora stadsvillor.

I Enköpings parkvision som sträcker sig fram till 2015 står att; ”Blomstrande parker är 
Enköpings signum…” (Enköpings kommun, 2008). Intill Enköpingsån ligger Dröm-
parken, berömd för sina ovanliga perenner och skulpturer. Parken är från början ritad 

Utkanten av rutnätsstaden, korsningen Ågatan /Kyrkogatan.
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Befintliga hushöjder.
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av Piet Oudulf och lockar många turister. Längs Enköpingsån följer sedan ett parkstråk 
på den norra och västra sidan. Den första delen av denna sträcka är en idéträdgård som 
heter Blå trädgård. Denna övergår senare till att bli Åpromenaden. Blå trädgård invig-
des 2002 och här finns skulpturer, växtkreationer och ovanliga växtarter (Enköpings 
kommun, 2010). Strömparterren är ännu en av kommunen utpekad park som ligger 
strax norr om kommunhuset. Munksundsskolan gränsar till Enavallen på den västra 
sidan och har ca 300 elever uppdelade i förskola till årskurs 5 (Enköping, 2010).

Andra målpunkter som är viktiga i tätorten är handelsområdet vid Korsängen, med 
Coop och Systembolaget, busscentralen Gustav Adolfs plan, medborgarhuset Joar Blå 
med bibliotek och biograf, lasarettet som tidigare nämnts, samt ett flertal större skolor 
(Västerledsskolan, Westerlundska gymnasiet m.fl).

Framtida  bebyggelseområden, FÖP , Enköpings kommun, 2009.
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Bostadsområdet Lillsidan.

Stadsvilla i västra hörnet av rutnätsstaden. Postmodernistiskt flerbostadshus med norra änden av Dröm-
parken i förgrunden.

Bebyggelse längs Dr Westerlunds gata.
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 Riktlinjer:
• Respektera	hushöjden	i	omgivningen.	Eftersom byggnaderna i området kom- 
 mer att bli relativt höga gentemot omgivningens är det viktigt att Enavallens  
 bebyggelse svarar väl mot den omkringliggande i avseendet hushöjd. Sektioner  
 i förslaget bör klargöra hur förhållandena kommer att se ut.
• Ta	tillvara	på	Drömparken	kvaliteter.	Utnyttja de fördelar som finns med att  
 det nya området ligger i direkt anslutning till parken. Grönstrukturen i det nya  
 området bör svara mot Drömparken.

Målpunkter kring Enavallen.
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2.1.5	 Enköpingsån
Enköpings kommun har 17 mil kust längs sin kommungräns invid Mälaren. Enköpings 
tätort ligger cirka 4 km norr om Mälarstranden och har sin vattenförbindelse genom 
Enköpingsån som rinner genom staden och mot utloppet i Mälaren. Ån korsas inne 
i staden med bil på två ställen och till fots och med cykel på ytterligare tre ställen. 
Promenadstråken och grönskan runt ån gör att den fungerar väl som promenadstråk på 
den norra sidan. På den södra sidan, det vill säga på Enavallen, är ytan slybeväxt och 
ej preparerad för fotgängare. 
Ån är idag både en tillgång rent visuellt och upplevelsemässigt, samtidigt som den är 
en fysisk barriär i staden. I FÖP:en lyfts Enköpingsån fram som en viktig tillgång i sta-
den. Då en stor del av Enavallen gränsar till ån, och detta på en central plats i staden, 
bör chansen att lyfta fram ån tillvaratas. Som tidigare nämnts kommer man idag bara 
över ån med bil på två ställen i staden (Se Trafik och parkering, kapitel 2.2.3). Dess-
utom finns ytterligare några broar för gång- och cykeltrafik.

Drömparken.
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Drömparken.

Eftersom bostadsfunktionen i framtiden kommer kräva större tillgänglighet än idag är 
ån inte längre bara en avgränsning till idrottsplatsen, där sidan mot ån idag är baksi-
dan. Ån blir då också en tydlig barriär och kraven på gena och tillgängliga övergångar 
för att skapa genomströmning av gång- och cykeltrafik leder sannolikt till att någon 
ytterligare övergång behövs. Detta skulle skapa en större rörelse genom området som 
inte är möjlig idag.

Enköpings kommun har genom parkförvaltningen och stadsträdgårdsmästaren en am-
bition att utveckla stråken längs Enköpingsån inne i staden. Eftersom passagen förbi 
Enavallen, Drömparken, medborgarhuset Joar Blå och sen förbi hamnen är de mest 
centrala delarna som ån passerar, ser man gärna att dessa utvecklas (Enköpings kom-
mun, 2009, s.35).

På Parkförvaltningen ser man ett behov av en träffpunkt någonstans längs dessa delar 
av ån. Drömparken tillsammans med medborgarhuset Joar Blå, biblioteket och ån är 
en stor tillgång menar man. Idag finns dock inga direkta mötesplatser i form av caféer, 
växtförsäljning osv. som lockar besökare. Att på platsen skapa en sådan mötesplats för 
enköpingsbor såväl som besökare är något som efterlyses av kommunen (personlig 
kommentar, Tomas Lindvall, stadsträdgårdsmästare Enköpings kommun okt 2009).

Enköpingsån breddas betydligt på sin väg genom staden. Utflödet i Mälaren är rela-
tivt litet då höjdskillnaden är liten mellan Enköpings tätort och utloppet. Det finns ett 
dammbord där ån gör en krök vid Drömparken. Kommunen planerar att bygga om det 

Drömparken.
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lilla fallet till en trappa för att möjliggöra för fisk att klättra upp för ån (personlig kom-
mentar, Tomas Lindvall, stadsträdgårdsmästare Enköpings kommun okt 2009). Vattnet 
i ån är idag ganska grumligt och vegetationen i ån ger den en delvis igenväxt karaktär 
på sina ställen. 

Översvämningsrisken är en faktor som måste tas med i beräkningarna i planerandet 
av nya Enavallen. Stora vattenflöden, som Enköpingsån, har inte ett konstant flödesår-
smedelvärde. Säsongsvariation och externa faktorer såsom t.ex. ovanligt hög regn-
intensitet, påverkar vattenståndet.  Med ökade klimatförändringar kommer troligtvis 
flödesvariationerna i Enköpingsån att bli större. Hittills finns inga bostäder i direkt 
anslutning till ån, varför översvämningsrisken är relativt låg. Trots detta regleras flödet 

Medborgarhuset Joar Blå sett från nordöst. Bakom byggnaden ligger Enköpingsån och Enavallen.

idag innan vattnet når staden. I framtiden kommer denna reglering att bli ännu vikti-
gare då den stora exploatering som Enavallens bebyggande innebär troligtvis kommer 
att försätta många lägenheter i en potentiell riskzon. Givetvis måste en fullständig 
riskanalys över de framtida översvämningsriskerna göras. Det finns många knep för att 
använda en ojämn vattentillgång till något positivt i bostadsområden. Boverket hävdar 
till exempel att:

”Åtgärder som finns att göra med byggnader eller vissa våningsplan i byggnader som 
ligger i riskzon för översvämning är bl.a. att inrätta parkering, inreda med vattentät 
betong eller inrätta LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten) vilket innebär att 
dammar och underjordsmagasin kan fyllas på och lagras.”
(Boverket, 2009, Bygg för morgondagens klimat – Anpassning av planering och byg-
gande).



33

Enköpingsån, norr om Enavallen. Enköpingsån, Enavallen till höger i bild.

Åpromenaden, Enavallen till vänster i bild.

Kröken vid norra delen av  Enavallen. Bilden är tagen med Drömparken i ryggen. Dammbordet  dämmer upp ån.
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Trots barriäreffekten ger ån ett inslag av variation och ett välkommet avbrott i stads-
mönstret. Genom att planera sina turer genom staden utifrån åns övergångar ges en 
ökad känsla av orienterbarhet. Att bredda ån på vissa ställen, skapa kanaler inne i 
området samt utforma ö-formationer är tänkbara sätt att få fram ån på ett positivt sätt. 
Att dessutom skapa möjligheter för den mötesplats som efterlyses av kommunen kan 
skapa förutsättningar för ett funktionsblandat bostadsområde som lockar besökare så-
väl som boende vilket bidrar till ett levande gatuliv. På detta sätt uppfylls också ett av 
de sekundära målen med detta arbete, nämligen att skapa ett levande rekreationsstråk 
längs Enköpingsån i centrala Enköping. Att integrera vattnet och känslan av närhet till 
Mälaren i det nya området skulle även vara ett led i kommunens ambition att förena 
Enköping mer med Mälaren. Planförslaget bör ha i fokus att integrera vattnet i stads-
bilden för att skapa identitet och orienteringskänsla. 

Riktlinjer:
• Skapa	förutsättningar	för	en	ny	mötesplats	mellan	Enköpings	centrum	och		
	 Enavallen	där	Enköpingsån	står	i	fokus.	I södra delarna av Enköping saknas  
 en offentlig samlingsplats och i området finns goda förutsättningar att skapa  
 den sådan.
• Arbeta	med	att	göra	Enköpingsån	till	en	positiv	barriär	i	staden,	där	identitet		
	 och	orienterbarhet	skapas	genom	ett	starkt	rekreativt	stråk.	Träbryggor, växt- 
 lighet och belysning är sätt att lyfta fram ån på.
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2.2	 Om	Enavallen
2.2.1	 	Bebyggelse
Huvudläktaren på Enavallen, som ligger intill den stora huvudplanen, är den högsta 
och mest iögonfallande byggnaden. Senaste renoveringen av Enavallen gjordes 1992. 
Huvudarenan som har plats för 1100 sittande och totalt 4000 åskådare används som 
hemmaarena av Enköpings SK. Utöver den finns på Enavallen tre andra fotbollsplaner, 
en minigolfbana med tillhörande klubbhus, omklädningsrum, parkeringsytor samt för-
valtningsbyggnader för klubbverksamhet och kommunal förvaltning. Dessa byggnader 
ligger i mitten av området och är knappt synliga för förbipasserande utanför området. 
På vissa ytor finns endast grunden av tidigare byggnader kvar. Dessa är bevuxna med 
sly och buskar.                 

Orienteringskarta, Enavallen.
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I detta arbete är utgångspunkten att inga byggnader som finns inom Enavallenområdet 
är av värde för den framtida användningen. Dock är området viktigt ur ett historiskt 
perspektiv då många Enköpingsbor regelbundet gått på Enköping SK:s matcher genom 
åren. Men då huvudläktaren är byggd 1992 och alla andra byggnader är av enklare 
barrackkaraktär bedöms inte dessa ha någon betydelse ur någon byggnadsantikvarisk 
synvinkel. Att i framtiden skapa något slags minnesmärke över idrottshistorien, som 
Enavallen länge kommer att förknippas med, vore dock en bra idé.

Enavallens entré från Idrottsallén. Servicebyggnad.

Huvudläktare.Klubbhus.
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2.2.2	 Grönstruktur
Vegetationen ramar in Enavallen från flera håll. I norr finns en lindallé som skiljer 
Enavallen med Enköpingsån. Där denna slutar tar buskar, sly och blandade lövträd 
(bl.a. lönn, björk och hägg) vid. Denna vegetation kantar området längs åkanten på 
den södra sidan ända till Strömparterrens större parkvegetation tar vid. 

På den västra sidan sträcker sig en allé, mellan områdets gräns och den gång- och 
cykelväg som sträcker sig i nord/sydlig riktning. Denna fungerar som en visuell gräns 
mellan Enavallen och småhusområdet strax väster om området. Träden är uppskatt-
ningsvis 10 meter höga.  

Genom området, från bron vid medborgarhuset Joar Blå, i sydvästlig riktning ner mot 
dagiset (se orienteringskarta, 2.2.1 Dagens bebyggelse) och entrén till Enavallen, finns 
längs gång- och cykelvägen en stor trädallé. Träden är höga och majestätiska och kom-
pletterar den kubiska kommunhusbyggnaden väl genom sin lummighet på sommar-
halvåret. Fler höga trädkronor i samma skala sprider sig längs Enköpingsåns kant vid 
medborgarhuset Joar Blå och Drömparken (se 2.1.4 Områden och målpunkter) vilket 
skapar en tydlig rumslig parkkänsla kring gång- och cykelbron över ån. 
    
Av den befintliga vegetationen på själva Enavallen bedöms lite vara bevarandevärt. 
Slyn och småträden längs ån på den södra kanten bör i samband med nyexploateringen 
ersättas med annan vegetation. Dock bedöms de alléer som löper längs gång- och cy-
kelvägarna runt och genom området vara av värde. 

En allé leder längs ett gång- och cykeltstråk genom området. Gång- och cykelbro, Strömparterren. Enavallen skymtar till höger.
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Vegetationen kring Drömparken och Strömpar-
terren bör också vara ett givet inslag även i det 
framtida Enavallen. Exploateringen kommer att 
innebära en stor förändring av markanvändningen 
på Enavallensidan vilket kommer att göra bevaran-
det av den nuvarande vegetationen till en utma-
ning. Värdet hos den parkkaraktär som finns kring 
Strömparterren samt känslan av inramning som al-
léerna skapar gör dock att de bör vara en självklar 
del av det framtida Enavallen, oavsett hur området 
kommer att se ut. 

Riktlinjer:
• Bevara	alléer	och	vegetation	kring	Strömparterren	i	så	stor	utsträckning	som		
	 möjligt.	Detta bör göras så länge det inte hindrar genomförandet av planens  
 intentioner.
• Anpassa	den	framtida	bebyggelsen	efter	den	nuvarande	grönstrukturen.	
	 Den nya bebyggelsen bör respektera den parkkaraktär kring Strömparterren  
 och Drömparken som idag är en viktig del av Enköpings parkmiljö.

2.2.3	 Trafik	och	parkering
Det finns, med undantag för riksväg 55, endast två broförbindelser för biltrafik över 
Enköpingsån i staden. Den ena återfinns längs Kungsgatan, precis intill medborgar-
huset Joar Blå, och leder trafiken västerifrån till och från centrum. Den andra bron 
förbinder Munksundet med Lillsidan, cirka 1 km nordväst om planområdet.

Rutnätsstaden ger en tydlig orienteringskänsla och de stora stråken leder till viktiga 
målpunkter. Kungsgatan som passerar förbi Stora torget sträcker sig t ex. förbi plan-
områdets östra gräns ner till lasarettet och vidare till väg 55 och E18. Denna viktiga 
led är en gammal påminnelse om hur stadens torg nåddes innan E18 kom till staden 
och Doktor Westerlunds gata byggdes.
 
En exploatering av Enavallen kommer givetvis att innebära ett ökat behov av parke-
ringsplatser i Enköpings centrala delar. Ambitionen är dock att genom en kombination 
av moderna parkeringslösningar hålla dessa p-platser inom områdets gränser.

Allén som delar av Enavallen mot ån längs den norra sidan av 
området.
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Bilen är ett naturligt inslag i stadsmiljön så helt bilfria och trafikseparerade städer 
skapar enbart en osäkerhet och ovana kring bilen för barn lika mycket som det skapar 
en falsk trygghet hos bilföraren som slutar räkna med att fotgängare och cyklister är en 
del av trafiken. En miljö där bilen fungerar på fotgängarnas villkor är istället att före-
dra. Att låta gång- och cykelnätet vara i fokus när det gäller broförbindelser, stråkbild-
ningar och försök att skapa offentliga rumsligheter och torg, gör att förutsättningarna 
för en minskande betydelse för biltrafiknätet kan bli större. Detta uppnås genom låga 
hastighetsbegränsningar, vägbulor, väl valda markmaterial, information men möjligen 
också genom en tydlig markering, i den fysiska gatustrukturen, att gång- och cykelnä-
tet i stadsdelen är prioriterat framför bilens. 

Kungsgatan kommer troligtvis vara den huvudsakliga matargatan in i det nya Enaval-
len. Eftersom bostadsbebyggelse och parkmark ligger i anslutning till planområdet på 
åns norra sida är det ej att föredra att här leda in vägtrafik. Eftersom Kungsgatan redan 
idag är en tydlig huvudled i stadens trafiknät bedöms den fungera väl som det nya 
gatunätets kopplingspunkt. 

I och med att det framtida området kommer att matas från ett håll, ställer detta speci-
ella krav på utformningen av vägnätet. Biltrafiken kommer, tack vare att området inte 

Huvudgator och broförbindelser.
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är möjligt att använda för genomfartstrafik, troligtvis inte ha några större problem med 
en hög trafikmängd. Men för att undvika att trafiken blir intensiv längs en huvudgata 
är det viktigt att fördela trafiken så att flera möjliga färdvägar hela tiden finns. På detta 
sätt undviks flaskhalsar. 

Riktlinjer:
• Försök	sänka	parkeringsnormen	något	för	att	påminna	om	kollektivtrafiken		
	 som	pendlingsalternativ.	En sänkning av parkeringsnormen förutsätter att  
 andra lösningar såsom väl utvecklade cykelparkeringsmöjligheter och billpo-
 oler uppmuntras. Skapa varierade parkeringslösningar för att tillgodose olika  
 behov.  
• Utforma	gaturum	som	uppmuntrar	till	låga	hasigheter	och	en	säker	miljö	för		
											fotgängare	och	cyklister. Detta är ett sätt att uppmuntra användandet av mjuka  
 trafikslag, såsom cykel, framför bil.
• Använd	Kungsgatan	som	matargata	in	i	området. På det sättet undviks onö- 
 dig ökning av biltrafik i bostadsområdena Munksundet och Lillsidan. Trafinät- 
 et bör dock utformas så att trafiken fördelas på flera mindre gator framför en  
 stor huvudgata.

2.2.4	 Gång-	och	cykelstråk
Eftersom en stor del av området idag är reserverad för idrottsplatsen rör sig de flesta 
fotgängare och cyklister runt området. Det stråk som idag är det viktigaste ur gång- 
och cykelsynpunkt är allén (se 2.2.2 Grönstruktur). De flesta använder bron vid med-
borgarhuset Joar Blå för att ta sig över ån och använder i samma veva denna allé. Vik-
tiga målpunkter för fotgängare i de här delarna är kommunhuset och lasarettet. Även 
Kungsgatan har en ordnad gång- och cykelbana som används frekvent av boende som 
rör sig mellan centrum tåg-/busstation, servicefunktioner och hemmet. 

Även stråket längs Munksundet används frekvent av fotgängare, cyklister och inte 
minst skolungdomar som går i Munksundsskolan. Inga ordnade gång- och cykelvä-
gar leder in på själva idrottsplatsen förutom via Idrottsallén. Stigar leder dock in i 
området, bl.a. i östra delen mellan ån och minigolfbanan, samt i den västra delen där 
ett hål i planket som omgärdar delar av idrottsplatsen gör att man inte behöver gå runt 
hela idrottsplatsen när man kommer norrifrån. Längs den norra delen av Enköpingsån 
sträcker sig det parkstråk som är kopplat till Drömparken. Här ses människor soliga 
dagar flanera längs ån och sätta sig på de södervända parkbänkarna för att sola sig. 
Mitt intryck är att detta är ett av de populäraste promenadstråken i staden. 

Vid en exploatering kommer funktion och form av området ändras helt, så den gång- 
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och cykeltrafik som är anpassad efter dagens målpunkter, idrottsplatsen och minigolf-
banan, försvinner. Istället gäller det att ta till vara de flöden som finns genom området 
och utveckla en ny som gör att besökare och boende smidigt kan ta sig igenom områ-
det. 

Hur kan man prioritera framkomlighet och säkerhet för gång- och cykeltrafik i områ-
det men ändå göra det väl tillgängligt för biltrafik? Förhoppningen är att kunna prio-
ritera gång och cykelnätet extra högt i gatunätet redan från början. Det är viktigt att 

Befintliga gång- och cykelnät.
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vägnätet är gent men effektivt organiserat; detta för att de boende utan omsvep har en 
lätt väg hem, men också för att besökaren kan göra spännande upptäckter längs vägen 
på sin söndagspromenad.

En viktig funktion med ett väl fungerande gång- och cykeltrafiknät är effektiviteten. 
Viljan att välja en gen väg är avgörande för vägvalet och huruvida det ens är värt att gå 
framför att t ex välja bilen.  

”Det finns starka samband mellan fysisk struktur och transportsystemets utformning 
och effektivitet. Strukturen betyder därför mycket för det totala resandet i staden och 
för fördelningen mellan kollektivtrafik och biltrafik. Det finns också starka samband 
mellan hög stadskvalitet och låg bilanvändning.”  (Berglund, Sjöström, Åström, 2004, 
s.11)

Shared space är ett begrepp som beskriver miljöer som är utformade så att fotgängare 
och bilar delar på samma utrymme (Sveriges kommuner och Landsting, 2008). Målet 
är att uppnå trafiksäkerhet som genom olika åtgärder skyddar gångtrafikanter. Förhåll-
ningssättet leder till lägre hastigheter, färre olyckor, ökat samspel mellan trafikanter 
och mer liv och rörelse. Men det finns även nackdelar för exempelvis funktionshin-
drade då synskadade får svårt att orientera sig. 

Shared space kan vara ett användbart sätt att komma till rätta med trafikproblem på 
platser där trafikmängden är stor. Att kompromissa mellan fotgängare och bilister och 
ge de förstnämnda företräden, är ett sätt att markera vilka faktorer som är mest värde-
fulla i staden, dvs. de mjuka trafikslagen. 

När Enavallens nya nät av bilvägar och gång- och cykelvägar planeras är det viktigt 
att de olika strukturerna som är anpassad för just det trafikslag som kommer att ledas 
där. Att på de ställen, där gång- och cykelstråk korsar bilvägar, skapa shared space-
områden, kommer troligtvis att innebära förvirring. Enavallen kommer inte, likt Skval-
lertorget i Norrköping där Shared space används, att bestå av tätt trafikerade platser. 
Istället behöver korsningarna mellan gång- och cykeltrafik och biltrafik vara tydliga. 
Även om gång- och cykeltrafiknätet bör prioriteras högre bör detta ske genom tydliga 
stråkbildningar snarare än en blandning av trafikslagen. Detta kan göras genom skylt-
ning, tydlig skillnad i markbeläggning etc. 

Enköpingsån är onekligen en barriär som är viktig att räkna med i planerandet av det 
nya området. Att detta dessutom leder till en lägre bilanvändning är mycket positivt ur 
hållbarhetssynpunkt, även om biltrafiken är ett oundvikligt element i framtidens stad. 
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Gång- och cykelstråket på bilden avgränsar planområdet på den västra sidan. Framme till vänster ligger Enavallen och till höger 
ligger Munksundsskolan.

Enligt Berglund, Sjöström och Åström, kan biltrafik på stadens och fotgängares villkor 
leda till hållbarhet på flera plan. Åtgärder som fotgängaranpassade hastighetsgrän-
ser, prioritering av gång- och cykelnät samt väl utvald markbeläggning (som ger en 
känsla av småskalighet och intimitet) skapar minskade samhällskostnader genom färre 
olycksfall (ekonomisk hållbarhet), en mer trivsam stad med bättre folkhälsa (kulturell 
och social hållbarhet) och samt genererar färre bilresor och mindre buller (ekologisk 
hållbarhet) (Berglund, Sjöström, Åström, 2004, s.125). I Enavallens fall kommer ett 
helt nytt system av gång- och cykelvägar byggas upp vilket skapa förutsättningar för 
att forma ett område som värnar om dessa hållbarhetsvärden. 

Att från Enavallen bygga en förbindelse för gång- och cykeltrafik till andra sidan ån i 
det norra hörnet skulle i ett första skede kunna vara ett sätt att länka samman det nya 
området med resten av staden och samtidigt vara bidragande till att skapa ett stråk från 
lasarettet och bostadsområden längre söder ut genom Enavallen och upp till centrum 
och järnvägsstationen.
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Riktlinjer:
• Använd	befintliga	gång-	och	cykelnät	som	finns	i	området. Detta så länge det  
 inte hindrar nya stråk från att bildas. 
• Prioritera	gång-	och	cykelstråken	framför	biltrafiknätet,	både	när	det	gäller		
	 utformning	och	bestämmelser. Använd skyltning och atmosfär för att skapa ett  
 område med en mjuk trafikatmosfär.
• Prova	möjligheten	med	en	ny	gång-	och	cykelförbindelse	över	ån.	Detta kan  
 vara ett sätt att skapa ett mer integrerat område där flödet av människor ska 
 par liv och rörelse.

2.2.5	 Visuella	och	upplevelsemässiga	förutsättningar
Idag gör Enavallen trots den stora ytan och det centrala läget inget betydande visuellt 
avtryck i staden. Detta då området till största del består av en platt yta utan höga bygg-
nader. De viktigaste visuella fästpunkterna är kommunhuset, allén bakom samt Ena-
vallens entré och huvudläktare. Området är dessutom längs västra och norra sidorna 
till stora delar avskärmat genom naturliga eller byggda barriärer. Längs västra delen 
finns ett grönmålat plank, cirka två meter högt, som sträcker sig ända från huvuden-
trén längs ner i söder ända upp till den kant där Enköpingsån tar vid som nästa bar-
riär. Denna leder runt området ända ner till bron vid medborgarhuset Joar Blå, där en 
allé tar vid och ramar in området ända ner till huvudentrén. Dessa naturliga såväl som 
byggda barriärerna gör att Enavallen blivit en stängd yta i Enköping. Dess anonyma 
karaktär gör dock att området inte sticker ut från omgivningen. 
 

Siktlinje från allén med utsikt mot centrum och Vårfrukyrkan i periferin.
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Kommunhuset. Lindbergstomten.

Vid exploateringen kommer självfallet de visuella intrycken av området att förändras. 
Det idag relativt anonyma idrottsområdet kommer att bebyggas, befolkas och få en 
tyngre funktion i området. Blicken kommer inte längre stanna vid planket, alléerna 
eller den snåriga vegetationen på andra sidan ån, utan finna nya gator, hus, människor 
och grönska. 

Som tidigare nämnts är stråket längs norra sidan av ån populärt för promenader. Idag 
kan man gå längs kanten och inte störas av något annat än grönska på andra sidan av 
ån. Detta kommer att förändras i framtiden då huskroppar syns istället för de lum-
miga buskarna sommartid. Det är viktigt att detta stråk behåller sin karaktär och därför 
behöver utformningen längs ån vara noga genomtänkt. Huskropparna bör inte nå ända 
fram till åkanten, dels för att inte störa den gröna känslan som området har, men också 
för att lämna åkanten ljus och öppen. Huskroppar ända fram till kanten skulle skapa 
skugga eftersom solen kommer att falla in snett söderifrån. I FÖP:en finns ambitionen 
att förlänga åpromenaden längs den södra sidan (Enköpings kommun, 2009, s.35). 
Detta betyder att en relativt bred remsa bör reserveras på den södra sidan som breddar 
parkstråket även här. 

Söderifrån och österifrån är området mindre känsligt men även här finns upplevelse-
mässiga förutsättningar att ta hänsyn till. I söder finns villatomter vars baksidor vänder 
sig mot Enavallen. Idag hindras sikten av planket och vegetation. I framtiden kom-
mer huskroppar resa sig högre upp, men i gengäld försvinner den barriär som planket 
utgör. Det nya området kommer eventuellt att upplevas som ett intrång på området 
men genom att inte låta den nya bebyggelsen nå för nära villorna samt skapa harmoni-
serande vegetation så kan en mjuk övergång mellan hög och låg bebyggelse skapas. 
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Idag är området bebyggt av småindustrin på Lindbergstomten, kommunhuset samt 
parkeringsplats. De boende längs Kungsgatan kommer att få en ny utsikt men efter-
som hela Strömparterren bevaras bör de gröna partierna inte påverkas. Tvärtom finns 
förutsättningar för att skapa nya visuella upplevelser. Huskroppar formade så att rums-
ligheter och miljöer döljs eller exponeras vartefter man rör sig genom området skapar 
en spännande stadsmiljö. Innergårdar, vegetation, utnyttjande av Enköpingsån osv. är 
möjliga element att använda för att uppnå detta. 

Riktlinjer:
• Skapa	ett	nytt	stråk	längs	södra	delen	av	Enköpingsån.	Detta är en linje kom 
 munen har som ambition att driva och kan också skapa förutsättningar för att  
 även tillfälliga besökare lockas till området.
• Låt	den	nya	bebyggelsen	svara	mot	den	befintliga	genom	att	använda	vegeta	
	 tion	och	lämna	respektabelt	avstånd.	Platsens karaktär kan utvecklas genom  
 den nya bebyggelsen och göra den starkare. 

2.2.6	 Kommunens	ambitioner	
I den fördjupade översiktsplanen för Enköpings tätort anges Enavallen i markanvänd-
ningskartan som utredningsområde. I planbeskrivningen anges att området Enaval-
len sannolikt kommer att bli föremål för framtida förändringar och att det är i behov 
av ny bebyggelse i något högre våningsantal än vad som är rådande i området idag 
(Enköpings kommun, 2009, s.35). Man nämner också åpromenaden längs Enköping-
sån som ska förlängas på den södra sidan, vid nuvarande Enavallen, för att tillgäng-
liggöra årummet för rekreations- och parkstråk. Om Enavallen flyttas bör man enligt 
planbeskrivningen lyfta fram åns rekreativa kvaliteter och tillgängliggöra årummet för 
allmänheten. 

Villaområdet Munksundet som gränsar till planområdet på den västra sidan.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har under våren 2009 gett en projektgrupp med 
tjänstemän från flera olika förvaltningar i uppdrag att ta fram en förstudie för Enaval-
len/Korsängsfältet. Denna grupp sammanträder då och då men har inte kommit fram 
till några riktlinjer som satts på pränt. Då kommunen anser att det ekonomiska läget 
i samhället gör det svårt att genomföra ett så pass omfattande projekt som Enaval-
lens flytt har gruppen informerats om att det hela ligger på is i väntan på ett förbättrat 
ekonomiskt läge. 

Planområdet utpekat i FÖP:en.

Inga färdiga utredningar eller förslag finns för Enavallen. En skiss över ett framtida 
Enavallen är framtagen av stadsarkitekten i Enköping tillsammans med ett arki-
tektkontor. Kommunen är öppen för högre hushöjder än i omgivningen för området 
Enavallen. Hur höga nämns dock inte utan man hänvisar till framtida detaljplanering 
av området.

Riktlinjer:
• Skapa	ett	förslag	som	kan	fungera	som	inspirerande	diskussionsunderlag	i		
	 debatten	om	Enavallens	framtid. 
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EXPLOATERINGSTAL
	 Exploateringstal	=	Bruttoarea	(BTA,	våningsplanens	sammanlagda	yta)	/	områ-
dets	area	
	 (Rådberg,	2000)

För	att	underlätta	beräkningarna	kring	lägenhetsfördelningen	på	Enavallen	har	Hammarby	
Sjöstad	använts	som	exempel.	Där	är	lägenheterna	är	fördelade	på	följande	sätt:	

	 •		7%	,	1	rok
	 •		26%,	2	rok
	 •		24%,	3	rok
	 •		16%,	4	rok
	 •		1	%,	5	rok
	 •		26	%,	övrigt	(6:or	och	7:or,	studentbostäder,	äldreboende,	gruppboende)
	 			(Stockholms	Stad,	2009)

I	Enköping	finns	ett	liknande	bostadsbehov	men	fördelningen	ser	något	annorlunda	ut	(per-
sonlig	kommentar,	Patrik	Holm,	feb	2010).	Kommunen	är	i	behov	av	äldrebostäder,	LSS-bo-
ende	(för	funktionshindrade)	samt	andra	typer	av	vårdboende.	Behovet	av	dessa	beräknas	till	
cirka	10	%	av	bostäderna	i	ett	område	av	Enavallens	storlek.	En	fördelning	som	är	baserad	på	
ovanstående	uppdelning	av	vanliga	bostäder,	samt	10	%	specialbostäder,	skulle	ge	följande:

	 •		8%	,	1	rok
	 •		31%,	2	rok
	 •		29%,	3	rok
	 •		20%,	4	rok
	 •		2	%,	5	rok
	 •		10%,	Specialbostäder	(äldreboende,	vårdhem,	m.m.)

Lägenheterna	i	Hammarby	Sjöstad	är	mellan	40	och	120	m2	stora.	För	Enavallen	räknas	med	
ungefär	samma	fördelning	av	lägenheter	och	med	följande	storleksindelning:	

	 •		1	rok,	35	m2

	 •		2	rok,	50	m2

	 •		3	rok,	70	m2	
	 •		4	rok,	95	m2	
	 •		5	rok,	110	m2	
	 •		Specialbostäder,	30	m2

2.3	 Täthet
I och med att intäkterna från försäljningen av bostäderna på Enavallen är tänkta att till 
stor del finansiera byggandet av en ny idrottsplats, ger detta förutsättningarna för hur 
många lägenheter som måste uppföras. Detta är inget ovanligt förhållande i samman-
hanget, men sätter ändå en viss press på att området planeras väl. Området måste bli 
på pass tätt att projektet är finansiellt genomförbart. Samtidigt får inte stadsmiljömäs-
siga värden påverkas negativt av tätheten. För att kunna studera och jämföra hur tätt 
ett område är eller kan bli bebyggt, används termen exploateringstal. Exploateringstal 
räknas ut på följande sätt:
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Planområdet	är	ca	110.000	m2.	Låt	oss	anta	att	antalet	lägenheter	i	det	nya	området	är	1100	
stycken,	vilket	innebär	en	koncentration	på	ca	100	lägenheter/ha.	Detta	står	att	jämföras	med	
Hammarby	sjöstad	115	lägenheter/ha	(Stockholms	Stad,	2009).	Lägenheterna	på	Enavallen	
skulle	enligt	ovanstående	lägenhetsstorlek	och	procentuella	fördelning	resultera	i	följande	
antal	lägenheter	och	genomsnittsstorlek:

	 •		88	st	1	rok	=	3.080	m2

	 •		341	st	2	rok	=	17.050	m2

	 •		319	st	3	rok	=	22.330	m2

	 •		220	st	4	rok	=	20.900	m2

	 •		22	st	5	rok	=	2.420	m2

	 •		110	st	specialbostäder	=	3.300	m2

	 Totalt	=	69.080	m2	 	 69.080/1.100	lägenheter	=	62,8	m2

Den	genomsnittliga	lägenhetsstorleken	är	alltså	48,5	m2.	Vid	ett	andtagande	att	det	nedersta	
våningsplanet	används	för	förråd,	cykelförvaring	och	bilparkering,	skulle	området	ha	ett	ex-
ploateringstal	på:

	 Bruttoarea	=	Bostadsarea	+	Biyta	(+30%	hisschakt,	trapphus,	parkering,	förråd,	
	 	 						cykelförvaring,	återvinningsstationer)	

	 Bostadsarea:	69.080	m2

	 Biyta,	30%:	0.3	x	69.080	m2=	20.724	m2

	 Bruttoarea	=	69.080	m2+	20.724	m2=	89.804	m2

Exploateringstal:	89.804	m2	(Bruttorarea)		/	110.000	m2	(planområdets	area)	=	0.8164	≈	0.8

Exploateringstalet skulle alltså bli kring 0.8. Än en gång poängteras att dessa siffror är 
preliminära och beroende av huruvida butiker, servicefunktioner, parkeringshus osv. 
kommer att finnas inom området. Genom exploateringstalet ges en bild över hur tätt 
ett område kommer att bli. Som jämförelse kan nämnas att de delar av Stockholms in-
nerstads stenstadskvarter som är byggda efter 1920 har ett exploateringstal på upp till 
2,5 (Rådberg, 2000). Exploateringstalet för Hammarby kommer vid en full utbyggnad 
att bli 1,17-3,0 (Stockholms Stad, 2009). Exploateringstalet i svensk stadsbebyggelse 
varierar mellan 0,05 och 2 (Rådberg, 2000). Skalan för exploateringstal är logaritmisk, 
vilket betyder att värdet ökar exponentiellt ju högre det blir. I Enavallens fall föreslås 
bebyggelsen bli tät, men inte så pass tät som befarats tidigare. Eftersom dessa siffror 
inte är baserade på något annat än antaganden bör de ses som vägledande snarare än 
styrande. 

Exploateringstalet säger inte allt i och med att den faktiska tätheten skiljer sig från 
den upplevelsemässiga. Ett välplanerat område som har en hög exploateringsgrad kan 
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upplevas som mindre tätt än ett glesare område. Byggnaders orientering, andelen fri-
yta, vegetation, topografi och arkitektur har betydelse för hur tätt ett område upplevs. I 
slutändan handlar det om var värdet i tät bebyggelse ligger och vad man kan uppnå.

”Det är särskilt två drivkrafter för ett tätare byggande, som framträder i dag i stads-
byggnadsdebatten, det arkitektoniska och det ekologiska. Med det första avser jag det 
nytraditionella urbana ideal, som varit en inflytelserik efterträdare till modernismens 
idéer. Med det andra avser jag uppfattningen att se förtätning som en väg mot bärkraf-
tig stadsutveckling.” (Kristensson, 2003, s.32)

De ovan nämnda motiven till tät bebyggelse är de som främst lyfts fram som positiva 
anledningar till tät stadsbebyggelse idag. När det gäller den förstnämnda, var redan på 
1950-talet Jane Jacobs en varm förespråkare av täta städer. Jacobs stod inte för samma 
täta stad som en annan känd stadsförespråkare, Le Corbusier, vars tankar kretsade 
kring det rena och ljusa stadsrummet. För henne var det istället kvaliteter som hög 
urban densitet, personliga och brokiga stadslandskap som skapade den mångfald och 
variation som en stad behöver för att upplevas som positiv. (Jenks, Burton & Wil-
liams, 2005). En grundförutsättning för detta var att staden hade en kvartersstruktur 
som var tätt bebyggd. Jacobs har blivit kritiserad för sin romantisering av den täta 
stadens ideal, sällan var de gator som hon beskrev så mysiga och upplevelserika som 
de framställdes (Jenks, Burton & Williams, 2005). Istället kunde de ofta vara smutsiga 
och otrygga. Idag är dock byggandesituationen en annan. Att nackdelar kan uppstå 
med en tät stad som inte är genomtänkt uppbyggd eller noggrant underhållen råder det 
ingen tvekan om. Men genom att planera för spontana möten och på en mänsklig skala 
finns förutsättningar att skapa ett levande område. Genom moderna belysningslös-
ningar, sopsorteringssystem och arkitektoniska grepp kan idag de nackdelar, som Le 
Corbusier var rädd skulle göra den täta staden anskrämlig, avhjälpas (Jenks, Burton & 
Williams, 2005).

2.4	 Slutsatser
Ingen av dagens bebyggelse på Enavallen värderas särskilt högt och vid en exploate-
ring av bostäder på platsen och bör byggnaderna rivas. Men eftersom området har en 
viktig roll för Enköpings idrottsliga historia bör detta uppmärksammas på något sätt i 
framtiden. 

Enköpingsån är en stor kvalitet för Enköping och spelar en viktig roll i upplevelsen av 
staden både med sin barriär- och orienteringsfunktion. Som rekreativt stråk är den vik-
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tig och bör vara så även i framtiden. Vid en exploatering av Enavallen bör åtgärder för 
att öka flödet i ån fortsätta, detta för att möjliggöra en utveckling av åpromenaden på 
båda sidor av ån. Ett klarare vatten och en mer ordnat vegetation skulle kunna möjlig-
göra t ex promenadspångar längs åkanten. 

Vegetationen i området är av varierat slag. Största delen av vegetationen längs ån på 
Enavallensidan är inte bevarandevärd men flera av alléerna är värdefulla och har tidi-
gare ramat in området. Eftersom karaktären på området kommer att förändras markant 
kommer dessa alléer inte spela samma roll, men det är av intresse att bevara exempel-
vis allén som sträcker sig från Strömparterren, då denna ramar in gång- och cykelstrå-
ket från medborgarhuset Joar Blå ner mot Munksundet. 

För att Enavallen i framtiden ska bli en integrerad del av Enköpings tätort som er-
bjuder stadsnära och pendlingseffektivt boende nära en attraktiv naturmiljö, men 
samtidigt erbjuder dagens Enköpingsbor något i retur, krävs att området planeras med 
pendlingstankarna i bakhuvudet. Risken finns alltid att hyreshusområden isoleras från 
omkringliggande bebyggelse på grund av sin ofta utstickande karaktär. Boende inom 
området tenderar att gilla det men få utanför ser någon anledning att vistas inom områ-
dets gränser. 

Med Enavallen finns en chans att göra området till ett nytt centrum och en ny mötes-
plats nära Enköpingsån och Drömparken. Dessa kvaliteter tillsammans med bildandet 

Åpromenden gränsar till området. Flygbild, Enköpings kommun.
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av ett gång- och cykelstråk genom området som leder till de i den FÖP:en  utpekade 
bostadsområdena samt lasarettet, gör att goda chanser för ett levande område finns. 

Att utnyttja tätheten till något positivt är en nödvändig inställning i arbetet med nya 
Enavallen. Det går att planera tätt, hållbart och attraktivt för de som önskar. 

” Uppfattningen att det är möjligt att bygga en mera miljövänlig stad, och att det finns 
vissa former som är mera fördelaktiga än andra, är en förutsättning för den genom-
slagskraft som förtätningstankarna fått…”Förtätning”, ”centralisering” och ”intensi-
fiering” är några nyckelord som fångas upp i tankemodellen, den täta eller den kom-
pakta staden som i engelskspråkig litteratur kallas för the compact city.” (Kristensson, 
2003, s.38)

Förslaget kommer att utgå från denna positiva inställning till den kompakta staden. I 
övrigt är det de ovan formulerade riktlinjerna som kommer att ligga till grund för arbe-
tet med förslaget. Utifrån dessa har några huvudelement formulerats som fungerar som 
de tre viktigaste stöttepelarna i förslaget. Dessa tre element är de som primärt påverkar 
upplevelsen av det framtida Enavallen:

• Trafik:	För att främja hållbara transporter kommer förslaget lyfta fram gång-  
 och cykeltrafik och möjligheterna till storstadspendling. Gång- och cykelnätet  
 är utvecklat så att invånarna ges förutsättningar att välja en promenad eller en 
 cykeltur framför att transportera sig med bil till vardags. Antalet parkeringplat- 
 ser bör kunna hållas lägre än normalt då förutsättningarna för alternativa trans 
 portmedel är så pass goda.

• Ån:	Enköpingsån bör få en starkare profil i Enköping. Detta kan ske genom  
 att ån blir en integrerad del av det nya Enavallenområdet. Ambitionen är att  
 med hjälp av ån skapa ett nytt stadsnära rekreationsstråk för Enkö   
 pingsbor såväl som för besökare att utnyttja. 

• Täthet:	Tack vare områdets placering i anslutning till centrum, villa- 
 bebyggelse och parkmark, är byggnadernas placering och utformning nog-  
 grant uttänkt. Tätheten i bebyggelsen ses som en tillgång och används för att  
 skapa ett levande gatuliv och ambitionen är att skapa underlag för ett hållbart  
 område.

Den täta staden kan byggas på flera sätt men genom sin närhet till det rutnätsorientera-
de centrum bedöms området vara lämpligt för en liknande struktur. Genom en varsam 
anpassning till omgivningen kan en tät kvartersstad skapa goda förutsättningar för en 
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levande stadsdel. En kvartersstad kan också hjälpa till med fördelningen av biltrafik så 
att biltrafiken sprids så jämt som möjligt i området. De många vägval som bilföraren 
kan göra i en kvartersorienterad stadsdel minskar riskerna för att trafiken koncentreras 
till ett fåtal stråk. 
 
Intentionen är att skapa ett centrumnära boende för personer och familjer som priori-
terar möjligheter för pendling med tåg och buss men som samtidigt vill bo i en miljö 
som präglas av grönska, vatten och närheten till naturen. Förhoppningen är att utform-
ningen av området hjälper de boende att av ren impuls välja cykel eller gå till fots när 
de gör sina turer till stationen, centrum eller servicen i närområdet. Från Enavallen ska 
kunna erbjudas en bostadsmiljö som har kvaliteter som:

•  En timme till Stockholm eller Västerås (10 minuter cykel, 50 minuter tåg)
•  45 minuter till Uppsala (5 minuter promenad, 40 minuter expressbuss)
•  I direkt anslutning till centrum med butiker och service.
•  Närhet till Enköpingsån och den prisbelönta Drömparken. 
•  Närhet till friluftsområden på Gröngarnsåsen.

Målgruppen är människor som prioriterar närheten till centrumservice, skolor, butiker 
och pendlingsvänlig kollektivtrafik och att dessa kan nås till fots eller med cykel. 

Befintliga stråk  i rutnätsstaden är vitmarkerade. Tänkbara framtida stråk i området är 
gulmarkerade. Flygbild, Enköpings kommun.
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Det primära analysverktyget i analysarbetet är verktyget Space Syntax som används 
för att bedöma hur väl rumsliga samband i städer fungerar. Man beräknar inte värden 
som är knutna till exempelvis estetik, kultur eller ens det faktiska antalet fotgängare 
eller bilister på en plats utan istället mäts förutsättningarna för vilka stråk och platser 
som enligt den rumsliga uppbyggnaden borde vara av högre värde än andra. Vilka 
gator borde det finnas folk på och vilka borde vara tomma? Genom att utgå från en 
plats där en förmodad person befinner sig bedömer man vilka vägval den personen 
kommer att göra för att ta sig till olika platser. Valen görs vanligtvis genom att vetskap 
och förväntningar om hur stadsrummen ser ut längre fram samt utifrån visuella siktlin-
jer. Fokus ligger på det öppna rummet, dvs. hur ytan mellan huskroppar tillsammans 
bildar länkar och stråk. 

Metoden togs fram första gången på 1970-talet av Bill Hillier, arkitekturforskare på 
University of London. Hillier har skrivit flera böcker i ämnet, bl.a. Space is the Machi-
ne – A Configurational Theory of Architecture (Hillier, 1996) där utgångspunkterna till 
detta arbete har hämtats. 

“Culturally and socially, space is never simply the inert background of our material 
existence. It is a key aspect of how societies and cultures are constituted in the real 
world, and, through this constitution, structured for us as ´objective´ realities. “(Hil-
lier, 1996, s. 29)

Enligt Hillier är rummet nyckeln till hur samhället är uppbyggt och hur det uppfattas. 
Varje plats och rumslighet i staden är unik i den bemärkelsen att vi alla upplever dem 
på olika sätt. Egenskaper hos en plats, som att den är urban, mysig, trygg eller vacker 
är svåra om inte omöjliga att objektivt värdera. Space Syntax bortser från dessa sub-
jektiva upplevelser av staden och sätter istället siffror på vilka platser som borde fung-
era väl utifrån värden som integration, konnektivitet och djup. 

För att kunna göra rumsliga syntaxanalyser krävs en programvara som kan generera 
och beräkna axiala kartor.  Flera olika program finns för detta men i detta arbete an-
vänds Depthmap, som tillhandahålls av Space Syntax Laboratory på Univeristy Col-
lege London. Axiala kartor beskriver antingen förhållandet mellan linjer eller punkter 
(Hillier, 1996, s. 153-154). Linjerna representerar visuellt överblickbara stråk, t ex. 
gator, och punkterna representerar fysiska platser där man har en viss överblick el-
ler nåbarhet till andra punkter, vilket tillsammans bildar en yta. Var för sig är linjerna 
och punkterna ointressanta men tillsammans bildar de ett nätverk och ett förhållande 
som programmet kan räkna ut. För att kunna skapa en axial karta krävs en noggrann 
inventering av de gator, trappor, och höjdskillnader som ingår i det område som skall 
analyseras samt en betydande omkrets kring detta område. För att en så rättvis bild 

3.	SPACE	SYNTAX
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som möjligt över hur förhållandena mellan Enköpings stråk ser ut hade en 
inventering av hela tätorten varit att föredra. Detta hade dock krävt stora 
mängder tid och resurser vilka inte varit tillgängliga i det här arbetet. Istäl-
let inventerades den sydvästra delen av tätorten tillsammans med centrum. 
Detta bör ge en rättvis bild över Enavallens roll i området och hur förhål-
landena kan förändras vid olika framtidsscenarier. 

3.1	 Konfiguration,	integration	och	djup
Den grundläggande faktor som beräknas med Space Syntax är den spatia-
la konfigurationen, dvs. hur ytor och gator i staden länkas samman, detta 
oavsett avståndet mellan dem. Ofta är det inte den direkta utformningen 
som avgör om en plats befolkas utan hur den hänger samman med andra 
platser eller gator. Konfigurationen är sammanhanget som gaturum och 
ytor förhåller sig i, men integration är det värde som gör att ett rum eller 
stråk kan jämföras med ett annat. Genom att beräkna ett integrationsvärde 
kan man se vilket val av färdväg som borde vara mest populärt utifrån den 
spatiala konfigurationen. 

”Integration values in line maps are of great importance in understanding 
how urban systems function because it turns out that how much movement 
passes down each line is very strongly influenced by its integration value 
calculated in this way, that is by how the line is positioned with respect to 
the system as a whole.” (Hillier, 1996, s.160)

Då olika stadstyper och olika färdmedel ger helt olika rörelsemönster i 
förhållande till varandra skiljer man på global och lokal integration. Det 
globala integrationsvärdet (radius n) beskriver det genomsnittliga djupet 
för en linje i förhållande till alla linjer som finns med i den axiala kartan. 
Man brukar använda det globala integrationsvärdet för få en helhetssyn av 
det område man bedömer och ofta passar det globala integrationsvärdet 
bättre när man bedömer rörelsen för färdmedel som rör sig i större områ-
den, t ex biltrafik och cykeltrafik. 

Lokal integration innebär att man tittar på hur väl det genomsnittliga 
djupet av en linje i förhållande till alla linjer som finns inom ett visst antal 
stegs avstånd, exempelvis fyra eller åtta steg, vilket kommer att användas i 
detta arbete. Detta är ett mer småskaligt sätt att få en bild över fotgängares Principen med Space Syntax.
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förväntade rörelsemönster. Lokala integrationsvärden ger ofta en mer rättvis bild över 
fotgängarstråk i mindre områden än de globala värdena (Hillier, 1996, s.134-135).

 Genom att räkna ut både lokala och globala integrationsvärden, ofta använder man 
sig av minst två lokala integrationskartor med olika stegantal, kan man sedan genom 
jämförelser se hur man förväntas förflytta sig i gaturummet. Ett högt lokalt värde visar 
vilka gator som är högt integrerade i närområdet och därför också i stor sannolikhet 
används för att röra sig över kortare sträckor. Ett högt globalt värde kan ge en bild 
över vilka gator som används av många, både närboende och besökare. På integra-
tionskartorna visas integrationsgraden med olikfärgade streck, där rött representerar 
hög integration och blått låg integration.

Begreppet djup beskriver antalet linjer som måste korsas för att nå från en linje till an-
dra linjer. Detta har dock inget med avstånd att göra. Även här skiljer man på globalt 
djup och lokalt djup, där globalt djup anger det totala antal steg som behövs för att nå 
från en viss linje till alla andra linjer i systemet. Det lokala djupet anger det antal steg 

Figur A.

som behövs till en viss linje från den aktuella linjen. 
Ett steg är där en linje korsar en annan. Ett grundare 
eller mindre djup innebär alltså större steg och rörelser 
medan ett större djup innebär mindre rörelser. 

I figur A befinner sig ett antal celler i ett visst förhål-
lande till varandra. Sifforna i cellerna står för summan 
av hur många steg man måste ta från den aktuella cel-
len för att nå till varje annan cell. Att flytta en cell ger 
effekt på två plan. Dels ändras djupet på varje cell och 
deras fördelning ändras. Dels ändras också det totala 
djupet på alla celler beroende på var man placerar den 
sista cellen. Detta illustrerar väl att genom att justera 
en liten del i ett rumsligt system, kan en stor förändring 
skapas (Hillier, 1996, s.103).

Figur B illustrerar ett exempel på hur Space Syntax konfigureringsteori och stegräk-
ning fungerar. Figuren föreställer tre lägenheter som alla har olika planlösning. De 
tre lägenheterna skiljer sig inte mycket i avseende hur de är konstruerade eller hur de 
påverkar sin omgivning, men de skiljer sig när det kommer till hur de upplevs och kan 
användas (Hillier, 1996, s. 31). Det totala antalet steg som behövs för att nå varje rum 
anger integrationsvärdet för varje lägenhet. Till höger i figuren finns en så kallad j-graf 
som visar djupet i en sekvens genom att räkna antalet steg som behövs för att passera 
genom alla rum. 
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Lägenhet 1 är den av de tre lägenheterna som kräver 
flest steg för att ta sig till rummet längst in. Lägenhet 2 
kräver i sin tur endast 4 steg och Lägenhet 3 kräver 5 
steg. Lägenhet 2 är alltså den som har bäst integration.

Konnektivitet är det värde som fås när man tittar på det 
exakta antal linjer som en viss linje är kontaktbar med 
(Hillier, 1996, s.129). Konnektivitet är en egenskap 
som kan ses utifrån varje plats eller stråk (eftersom 
utgångspunkten är hur en plats har kontakt med andra 
platser).

3.2	 Space	Syntax	i	Enköping
En grundförutsättning för tydliga axiala kartor är att 
platsen de beskriver är noggrant inventerad. I Enköping 
finns såvitt jag vet inga Space Syntax-analyser gjorda 
sedan tidigare och därför inte heller några axiala kartor. 
Inför detta arbete har jag därför inventerat området 
själv.      Linjerna på axialkartan som har ritats repre-
senterar möjliga förflyttningar, så långt det är möjligt 
att ha visuell kontakt och förflytta sig till fots. Dock bör 
noteras att flera sträckor, t ex i industriområdet Krydd-
gården söder om stadskärnan inte är anpassat för gång-
trafik. Trottoarer är på vissa ställen undermåliga osv. Dock är de framkomliga vilket 
har gjort att jag har med dem i beräkningarna. Då Enköping är topografiskt flackt med 
endast några meters höjdskillnad har jag endast på några få ställen gjort avbrott i lin-
jerna på grund av detta. Naturliga gångstråk som uppkommit i parker och på gräsmat-
tor har räknats med. Även bilvägar inom bostadsområden har räknats som gångstråk 
trots att de många inte har trottoarer. Huvudleder och andra större gator räknas dock 
inte som fotgängarstråk såtillvida att de inte har gång- och cykelbanor eller trottoarer.  

I det här arbetet har Space Syntax varit användbart i två sammanhang. Dels i analys-
delen där de befintliga strukturerna analyseras och dels när olika alternativa lösningar 
på Enavallens gatustruktur jämförts. Hur väl integrerat är området med omgivningen? 
Hur skiljer sig de olika förslagen? Space Syntax kan också användas till att bevisa om 
målen med ett område uppfylls eller ej. 

Lägenhet	1

Lägenhet	2

Lägenhet	3

Figur B.
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Space Syntax är ett bra verktyg för att exempelvis bedöma om en plats eller en plan 
har de integrationsvärden som förväntas på vissa platser. Metoden säger dock ingen-
ting om att förändringen är bra eller dålig, den bedömningen får göras med hjälp av 
andra verktyg och metoder. Ett område uppfattas t ex olika av pensionärer, ungdomar 
och barnfamiljer, vilket betyder att olika värden även för integration betyder olika sa-
ker beroende på vem man frågar.  Ett integrerat område innebär inte heller automatiskt 
att området attraherar kommers och folk. Det är dessutom inte någon självklarhet att 
maximal integration är det mest önskvärda i alla lägen. Enligt Hillier har goda urbana 
områden både segregerade och integrerade delar.  

“Good urban spaces have segregated lines, but they are close to integrated lines, so 
that there is a good mix of integrated and segregated lines locally.” (Hillier, 1996, 
s.175)

Huvudsyftet med Space Syntax i detta arbete har varit att, genom att jämföra integra-
tionsvärdena med de mål som satts upp för området, hitta det bästa alternativet för 
Enavallens framtida stadsstruktur.

3.3	 Analys	över	befintliga	Enavallen	och	Enköping
Space Syntax-analyserna av det befintliga Enavallen har gjorts utifrån två frågeställ-
ningar:

•   Hur ser de befintliga integrationsförhållandena kring Enköpings tätort i allmän- 
 het, och Enavallen i synnerhet, ut?
•   Vilka egenskaper hos de olika scenarierna gör att de skulle fungera bra respek- 
 tive mindre bra ur integrationsynpunkt vid ett plangenomförande?

I detta avsnitt diskuteras den första av dessa två frågeställningar. Senare analyser hittas 
i kapitel 5. På kartorna som följer representeras integrationsvärdet av färger på varje 
linje där röda linjer är mest integrerade och blå linjer är minst integrerade. 
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3.3.1	 Global	integration,	befintligt	system
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3.3.2	 Lokal	integration	4	steg,	befintligt	system
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3.3.3	 Lokal	integration	8	steg,	befintligt	system
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3.3.4	 Slutsatser

	 	 	 	 Global   Lokal    Lokal 
    integration  integration (4 steg) integration (8 steg)

Average    1,212  1,892   1,357
Minimum   1,340  2,214   1,462
Maximum   1,217  1,942   1,356
	 	 	 	 1,184	 	 1,795	 	 	 1,299
Gator	 	 	 	 1,143	 	 1,821	 	 	 1,288
1.		Dr	Westerlunds	gata	 	 1,303	 	 2,175	 	 	 1,450
2.		Fjärdhundragatan	 	 1,422	 	 2,429	 	 	 1,560
3.		Gångstråk	längs	Enköpingsån,			 1,524	 	 2,696	 	 	 1,602
					Strömgatan.	 	
4.		Gångstråk,	gamla	järnvägsvallen1,427	 	 2,576	 	 	 1,569
5.		Gångstråk,	Munksundsskolan	 1,139	 	 1,822	 	 	 1,309
6.		Idrottsallén	 	 	 1,543	 	 2,680	 	 	 1,600
7.		Kungsgatan	norra	 	 1,406	 	 2,430	 	 	 1,549
8.		Kungsgatan	södra	 	 1,437	 	 2,594	 	 	 1,535
9.		Kyrkogatan	 	 	 1,212	 	 1,892	 	 	 1,357
10.		Löparegatan	 	 	 1,340	 	 2,214	 	 	 1,462
11.		Torggatan,	Enöglagatan	 1,217	 	 1,942	 	 	 1,356
12.		Västra	Ringgatan	 	 1,184	 	 1,795	 	 	 1,299
13.		Ågatan	 	 	 1,143	 	 1,821	 	 	 1,288

Tabell 1: Integrationsanalys, befintliga stråk.

Analysen av den globala integrationen visar att de högsta integrationsvärdena, dvs. 
integration core, i huvudsak ligger inom rutnätsstaden, stadens historiska centrum. 
Allra störst är integrationen längs Kungsgatan och Torggatan vilket stämmer ganska 
väl överens med hur området upplevs. En stor del av stadens butiker och restauranger 
finns exempelvis längs Torggatan och norra delen av Kungsgatan. Stråket längs södra 
Kungsgatan kommer troligtvis att bli ännu viktigare i takt med att områdena väster om 
Gröngarnsåsen bebyggs allt mer och fler människor får anledning att röra sig här. 

De länkar som både har högst global och lokal integration utanför rutnätstaden, såsom 
Enöglagatan som är en förlängning av Torggatan på västra sidan av centrum, och även 
Fjärdhundragatan i höjd med busstorget, är inga överraskningar. Dessa gator är leder 
in och ut ur centrum och används frekvent. 
Vad som däremot kan ses som en liten överraskning är att Idrottsallén, som är anslut-
ningen för biltrafik till Enavallen, är en av de mest integrerade gatorna utanför rutnät-
strukturen. Detta både lokalt och globalt. Anledningen till detta är dels att Idrottsallén 
ansluter till Kungsgatan som har högst global integration i analyserna. Dessutom är 
Idrottsallén till viss del en förlängning av Kyrkogatan som efter medborgarhuset Joar 
Blå övergår till att bli gång- och cykelväg. Ännu en trolig anledning till att området 
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erbjuder så pass hög global integration är att stråk 
från Idrottsallén leder vidare till bostadsområdena i 
Munksundet och Lillsidan genom gena förbindelser. 
Att Idrottsallén, samt omkringliggande stråk, redan 
i detta läge, utan nya eventuella förbindelser och 
stråk som en exploatering av Enavallen innebär, har 
en relativt hög global integration borde rimligtvis 
göra att förutsättningarna för att skapa en befolkade 
och livlig gatumiljö är goda. 

Den lokala integrationen i och kring Enavallen är 
lik den globala integrationen. De flesta stråken är, 
i förhållande till varandra, lika integrerade på fyra 
stegs avstånd som på åtta steg. Störst skillnad i för-
hållande till övriga stråk är Ågatan som är det tredje 
mest integrerade av de utpekade stråken på global 
såväl som på fyra stegs lokal nivå. På åtta stegs-
nivån är Ågatan det femte mest integrerade stråket. 
De perifera områdena i analysen är något mer in-
tegrerade i åtta stegs-analysen, medan rutnätstaden 
och dess närmaste omgivning, inklusive Enavallen, 
är något mer integrerade i fyra stegs-analysen. 

Befintliga stråk.

Effekten hos de fysiska barriärer som finns i området är svåra att analysera. För att 
mätningarna ska få större trovärdighet skulle mer omfattande analyser ha gjorts med 
exempelvis fotgängarräkning. I detta arbete ansågs detta dock överflödigt då syf-
tet med undersökningarna var att få en översiktlig bild över hur integrationen kring 
Enavallen ser ut och kan utvecklas, inte hitta exakta siffror som ska ligga till grund för 
exempelvis dimensionering av gator eller liknande. 

En slutsats är att Enköpingsån begränsar stråkbildningar av naturliga orsaker, men de 
släpp som finns över ån leder till en relativt hög integration på båda sidor. Hade stads-
kärnan legat på varsin sida om ån, hade det troligtvis sett annorlunda ut. Dock syns en 
svag tendens till högre global integration utanför stadskärnan på norra och östra sidan 
om centrum än på södra och västa sidan på andra sidan ån. Detta tyder på att ett släpp 
över ån vid Enavallen, någonstans längs den 500 meter långa sträcka som idag inte 
är broförsedd, tillsammans med ett tydligt stråk i nordsydlig riktning, skulle öka den 
globala integrationen på den södra sidan. 
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4.	ÅSTADEN
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Åstaden är ett centrumnära och tätt bebyggt område vars planstruktur möjliggör le-
vande gång- och cykelstråk som genom området binder ihop den nya stadsdelen med 
omgivningen. Området är en korsningspunkt som knyter ihop viktiga stråk mellan tåg- 
och busstationerna och centrum i norr och lasarettet, bostadsområdena Munksundet 
och framtida Vappa i söder (se avsnitt 2.1.4 Områden och målpunkter). Integrations-
effekterna och förutsättningarna för ett levande stadsrum stärks på så sätt av de mål-
punkter som finns på båda sidor om Åstaden.
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Området utgår från en rutnätsorienterad stadsdel som genom sin struktur och kvarters-
orientering bäddar för;

• Trafik: I Åstaden prioriteras gång- och cykeltrafik vilket skapar möjlighet för 
miljövänliga transporter inom staden. Då fler ges möjlighet att cykla eller gå till de 
viktigaste målpunkterna, dvs. jobbet, tåg- eller busstationen, affären och andra ser-
viceinrättningar, så kan också fler nå dessa målpunkter inom ramen för ett hållbart 
resande. De tydliga stråken skapar förutsättningar för ett hållbarare resande även 
på längre sikt. Närheten till busstationen och järnvägstationen skapar nämligen 
möjlighet till pendling med kollektivtrafik. Eftersom avståndet mellan Åstaden och 
järnvägsstationen inte är mer än cirka två kilometer är cykeln ett smidigare alterna-
tiv till bilen när de dagliga pendlingsresorna till storstäderna i omgivningen görs. 
En stad där fler cyklar och går innebär också en stad som främjar fysisk aktivitet 
och god hälsa. Tack vare att fler rör sig till fots och/eller med cykel gör också att 
förutsättningarna för en levande stadsmiljö ökar, där spontana möten görs lättare. 

• Ån: Enköpingsån har fått starkare profil i Enköping genom sin integrerade roll i 
området. Det nya rekreationsstråket längs ån med mötesplatser och verksamheter 
finns för Enköpingsbor såväl som för besökare att nyttja. 

• Täthet: Åstadens utformning svarar väl mot de omkringliggande områdena. Hus-
höjder och kvarterstyper är anpassade efter rutnätsstaden såväl som villabebyg-
gelsen. Tätheten i bebyggelsen ses som en tillgång och används för att skapa ett 
levande gatuliv. Åstadens kvarter är orienterade efter den befintliga rutnätsstadens 
kvartersstruktur. Skillnaden med centrum är dock att kvarteren har öppna innergår-
dar som släpper in ljus och inbjuder till socialt liv. 
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4.1	 Byggnader

Möjligheterna för att Åstaden ska bli en stadsdel med blandade funktioner är tack 
vare tätheten stora. Föreslagen exploatering, övergripande och lokala stråk samt läget 
gör att förutsättningarna för ett intressant folkliv är goda och att underlaget för lokala 
butiker, caféer och restauranger är bra. De 1 300 bostäderna i varierande storlek har en 
genomsnittsstorlek på 62,8 m2 (avsnitt 2.2.7). Exploateringstalet i området är ca 1,0. 

	 Bruttoarea=	Bostadsarea	+	Biyta	(+30%	hisschakt,	trapphus,	parkering,		 	 	
						 																				förråd,	cykelförvaring,	återvinningsstationer)	
	 Bostadsarea:	86.028.200	m2

	 Biyta,	30%	:	0.3	x	86.028	m2	=	25.808	m2

	 Bruttoarea=	86.028	m2+	25.808	m2=	111.836	m2

	
	 Exploateringstal:	111.836	m2	(Bruttorarea)		/	110.000	m2	(planområdets	area)	
	 =	0.10669	≈	1.0 
 

Siffran är ungefär vad kommunens har diskuterat (se avsnitt 2.2.7). Åstadens täthet 
och våningshöjd är anpassad till dagens omkringliggande bebyggelse. Ändå repre-
senterar området något nytt i Enköping. På en karta som illustrerar byggnadshöjden 
i Enköping tydliggörs att Åstaden skapar en ny enhet av hus som har ungefär samma 
storlek och form som centrum. Byggnaderna i de yttre delarna av området vänder sig 
utåt, detta för att skapa en inbjudande känsla när besökaren närmar sig området uti-
från. Byggnaderna som vänder sig mot ån är viktiga som visuella blickfång när fot-
gängare och cyklister närmar sig området. Detta visar att fokus ligger i användandet av 
dessa färdmedel framför bilen. Åsidan är framsidan.
 
Kvarterststrukturen betyder att varje fasad ut mot omgivande stadsrum, gata eller park, 
har tydliga entréer. Detta ger en potential till ett tryggt offentligt stadsrum. Entréerna 
på insidan och på utsidan av huskropparna ökar genomströmningen av flöden och ska-
par förutsättningar för spontana möten. Strukturen möjliggör också bilfria innergårdar 
på vilka det finns underlag för ett levande och socialt gatuliv. 

Exploateringstal.
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Hushöjder.
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Volymstudie.

Volymstudie.
 
Bebyggelsen i Åstaden är mellan fem och sex våningar hög. Det nedersta våningspla-
net används för cykelförvaring, återvinningscentral, förråd och bilparkering. Här finns 
också bostäder med uteplatser i markplan. Detta gör att en närhet mellan besökare i 
området och de boende möjliggörs. I bottenvåningen finns även goda förutsättningar 
för verksamheter av olika slag. Ett gediget utbud av restauranger, butiker, kiosker och 
andra serviceinrättningar är självklart i och med den betydande befolkningsökningen, 
men dessa funktioner kan även locka tillfälliga besökare till området.
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4.2	 Stråk
Stommen i gång- och cykelnätet är den nya förbindelsen mellan norra och södra delen 
av området. Genom att den etableras kan ett stråk längs hela området i nord/sydlig 
riktning skapas som förenklar genare turer mellan det nya bostadsområdet, lasarettet i 
söder och exempelvis järnvägsstationen och busstationen i norr. 

 De viktigaste stråken i området är det gång- och cykelstråk i nordsydlig riktning som 
genom det nya släppet över ån tillåter genare trafik mellan tågstationen och busstatio-
nen i norr med målpunkter som lasarettet söderut. En ny mötesplats eller torgbildning 
som skapas längs ån blir en viktig knutpunkt för den nya gång- och cykeltrafiken. 
Detta genom att platsen ligger i brytpunkten mellan det nord/sydliga stråket och den 
nya åpromenaden. Det stråk som redan idag sträcker sig från medborgarhuset Joar Blå 
ner mot Munksundet finns kvar och fyller samma funktion som tidigare.

Förutom den nya stråkstrukturen i Åstaden innebär det nya förslaget förändringar även 
utanför området. För att förbindelserna till och från järnvägsstationen, busstationen 
och delvis också centrum ska fungera, krävs en utformning kring det norra brofästet 
som tydliggör vilka vägval som kan göras. Dessutom är utvecklade gång- och cykelvä-
gar längs dessa sträckor nödvändiga för att förstärka stråkens potential. 

En gammal järnvägsvall som idag är gång- och cykelväg, skulle kunna utvecklas till 
en smidig väg för pendlande Åtstaden-bor som vill ta sig till järnvägstationen och 
endast korsa få stora vägar. Vägen är inte den genaste men tar cirka 10 minuter med 
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cykel och skulle kunna bli ett alternativ väg till Fjärdhundragatan och Drottninggatan 
(se avsnitt 2.2.4). 

Genom att röra sig genom en stad till fots görs automatiskt iakttagelser längs vägen. 
Den brittiske arkitekten Gordon Cullens berömda Serial Vision-analyser är ett sätt att 
studera dessa observationer (Cullen, 1961). Analyserna bygger på idéen att en fot-
gängare på sin väg genom en stad gör upptäckter längs vägen, upptäckter som väcker 
sinnena till liv och skapar intresse för stadsrummet. Cullen menar att en väl planerad 
stad karaktäriseras av att man kan göra spontana upptäckter och uppenbarelser genom 
att i jämn takt förflytta sig längs ett stråk. Konstraster där öppet möter slutet skapar 
ytterligare spänning och inte minst förnimmelsen om att något väntar runt hörnet gör 
att ett väl utformad stråk upplevs som mer levande och spännande (Cullen, 1961). Cul-
len poängterar att varje liten detalj områdets struktur har stor påverkan i hur rummet 
upplevs. 
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4.3	 Rumsligheter
I Åstaden har det nordsydliga gång- och cykelstråket, den nya åpromenaden samt ett 
stråk rakt igenom området analyserats genom Cullens analysmetod. Vegetation har 
givetvis en mycket viktig inverkan på hur området upplevs, men i följande analyser 
ligger i stället det nya områdets byggnadsvolymer i fokus. Vegetationens egenskaper 
är dessutom föränderliga årstider etc. vilket gör att de är svåra att väga in i detta skede. 

I första sekvensen i analys A, det nya stråket längs ån södra sidan av Enköpingsån, 
träder betraktaren in i området från nordväst (se A1). Vegetation kommer här att rama 
in promendstråket gentemot ån, men viktigt är även att notera hur byggnaderna förhål-
ler sig till stråket och ån. Huskropparna håller avstånd och tränger sig inte på. Detta 
skapar volym, men tillåter även betraktaren kan här se rakt igenom området.
      

C
Rumsliga sekvenser.

B

A
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På sekvens två (se A2) huskroppen som ligger nära åns kant rundats och betraktaren 
står inför ett nytt rum. Här syns de nya öar som skapats i ån och ett genomgående stråk 
syns åt söder. Vad väntar runt nästa hörn?
 

       

I sekvens A3 har fotgängaren fortsatt runt nästa byggnad och blickar nu ut över den 
nya gångbro som förbinder Åstaden med Drömparken. I nästa sekvens har betraktaren 
passerat över det väl trafikerade nord/sydliga gång- och cykelstråket och blickar nu 
ut över den gröna yta som ligger mellan huskropparna och ån (A4). I periferin syns 
strömparterrens höga träd (dock inte på bilden).
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I analys B närmar sig betraktaren området från väster, kanske från Munksundsskolan. 
Här reser sig byggnaderna höga men genom den brokiga formen finns olika blick-
punkter genom området (B1). Gångstråket leder betraktaren in på det tvärgående stråk 
som även fungerar som biltrafikstråk. Här finns ett tydligt fokuspunkt i horisonten där 
en skarpsynt besökare kan skönja Drömparken (B2).

        

Väl framme vid den torgytan i nordöstra delen av området öppnar vyn upp sig (B3). 
Flera huskroppar ligger parallellt vilket ge möjlighet att blicka mellan husen. Väl 
framme vi restaurangbyggnaderna vid ån syns Drömparken klart och tydligt på andra 
sidan ån (ej på bilden) (B4).



78

     

Den sista analysen beskriver promenaden längs det nord/sydliga gång och cykelstråket 
som skär genom området. Betraktaren närmar sig området från sydväst och kan välja 
bland tre tydliga stråk (C1); den nya matargatan in till området till vänster, gång- och 
cykelstråket i mitten samt Kungsgatan till höger. I nästa sekvens har betraktaren kom-
mit in på den utdragna innergård som inramas av 6-våningshus samt ett P-hus. Här 
finns en tydlig utblick nästa kvarter till vänster (C2).

      

I sekvens C3 står betraktaren i den korsningspunkt mellan det av fotgängare väl tra-
fikerade stråket längs allén (som dock inte syns på bilden) samt det nya stråket. Här 
finns en tydlig blickpunkt mot nordöst där Vårfrukyrkan syns i horisonten (se avsnitt 
2.2.5 Visuella och upplevelsemässiga förutsättningar). Väl framme i nästa innergård 
(C4) närmar sig besökaren den öppna torgytan. Här skymtar också ån framme till 
höger.
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Väl framme ute på den öppna torgytan finns blickpunkter mellan kvarteren åt flera 
håll. Torgytans centrala funktion gör att det har goda förutsättningar att bli väl be-
folkat. Rakt åt sydväst och nordväst men inte minst mot ån i norr och nordost(C5). 
Längre bort längs stråket syns gång- och cykelvägen över ån och på andra sidan väntar 
Drömparken (C6).
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4.4	 Sektioner
Gång- och cykelbanan längs Åstadens kant mot bostadsområdet Munksundet är en 
lugn och öppen promenadslinga. På ena sidan finns de moderna kvartersgårdarna med 
flerbostadshus och moderna parklösningar. På andra sidan finns villorna med trädgår-
dar och äppelträd. Lösningen till problemet med övergången mellan högt och lågt, 
innegårdar och privata tomter, ligger i utformningen hos det nya området. Gårdarna 
är vända mot villaområdet, men samtidigt med ett tydligt avstånd till den befintliga 
bebyggelsen. Det är denna kombination som gör att en stegvis övergång till det mer 
småskaliga och privata kan möjliggöras. 

Sektion A.

Stadsrummen i kärnan av området är anpas-
sade efter fotgängare och cyklister och har 
breda gång- och cykelvägar. 

Det nya åpromenaden sträcker sig runt den 
norra sidan av Åstaden. Den nya mötesplat-
sen och torgbildningen är en integrerande 
plats där boende och besökare delar på ytan. 
Flanörer såväl som cyklister på väg genom 
området och boende såväl som besökare har 
en plats i området.
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Sektion C..

Sektion B.

Sektion A.
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4.4	 Trafik
Gatunätet är orienterat enligt en rutnätsstruktur med samma kvartersstorlek som cen-
trum. Tack vare de radiella gatorna kommer också området att vara väl visuellt till-
gängligt, orienterbart och mycket närvarande i omgivande bebyggelse. 

Möjligheter till parkering finns i de på kartan utmärkta parkeringshusen. Ytterligare 
möjligheter till parkering och gästparkering finns längs gatorna. Som längst har de 
boende 200 meter till närmaste parkeringshus. En viktig poäng med att fortfarande ha 
parkeringsplatser längs gatorna är att det ofta skapar en miljö där invånarna är vana 
med bilar som ett naturligt element i gaturummet. Lek och socialt liv ska främst upp-
muntras på innergårdarna men en befolkad gatumiljö innebär att bilarna rättar sig efter 
fotgängarna, både hastighetsmässig och beteendemässigt. När bilisten kör in i området 
råder inga tvivel om att han/hon befinner där sig på fotgängarnas villkor. Bilen är en 
naturlig del i dagens stadsmiljö och för att skapa en naturlig atmosfär där bilister an-
passar sig till fotgängarnas villkor är utformning av gaturummen mycket viktig. 

Det 1040 parkeringsplatser som finns i området inryms dels i två parkeringshus med 
425 platser vardera.  Dessutom finns 190 parkeringsplatser längs gatorna. 
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4.5	 Enköpingsån
En av de viktigaste förändringarna med 
genomförandet av Åstaden är den nya 
roll Enköpingsån får i staden. En stor yta 
har i och med exploateringen frigjorts för 
rekreationsstråket längs Enköpingsån. Ån 
har breddats och två nya öar som följer 
strömmen genom sin form har skulpterats 
fram. Här kan besökare gå förbi caféet, 
eller den nya delen av Drömparken som 
växt ut till de små holmarna.

4.6	 Grönstruktur
 
Den grönska som omger området är 
unik för Enköping och bevaras i Åsta-
den. Drömparken, åpromenaden på den 
norra sidan och Strömparterren får dock 
sällskap av nya grönytor som svarar mot 
dessa positiva element i stadens grönst-
ruktur. Den nya öformationen är en direkt 
förlängning av den karaktäristiska Dröm-
parken där unika växter presenteras.



84

4.7	 Hållbarhet
De hållbarhetssaspekter som finns i Åstaden kan förklaras genom en tabell som före-
taget Space Scape har utvecklat (Space Scape, 2010). Tabellen visar hur olika typer av 
stadsbyggnadsanalyser kan bidra till ökad hållbarhet ur olika aspekter:

	 	 	 Social hållbarhet Ekonomisk hållbarhet Ekologisk hållbarhet

Lokala och regionala Integrerande		 	 Lokal	gatuekonomi	 Minskat	bilberoende
stråk	 	 	 offentliga	rum	 	

Bebyggelsetäthet Folkliv	och	 	 Lokalt	service-	och	 Effektivt		
	 	 	 serviceunderlag		 	 marknadsunderlag		 markutnyttjande
	
Entrétäthet	 	 Tryggt	offentligt		 	 Aktiverat	stadsrum	och	 Fotgängarvänlig
	 	 	 rum	 	 	 möjlighet	till	lokaler	 stadsmiljö
Tabell 2

I Åstaden är det väl utvecklade gång- och cykelnätet tillsammans med bebyggelse-
tätheten en av de stora tillgångarna. Dessa har alltså goda förutsättningar att leda till 
social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Antalet entréer som finns till området är 
många. Detta leder enligt Space Scape till en tryggare, aktivare och mer fotgängarvän-
lig stadsmiljö. Åstaden uppfyller alla dessa kriterier och bör ha goda förutsättningar att 
bidra till en hållbar stadsmiljö.
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Nässelfjäril, Drömparken.
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5.	INTEGRATIONSANALYSER	AV	FÖRSLAG

• Vilka egenskaper hos förslaget gör att det skulle fungera bra respektive mindre  
 bra ur integrationsynpunkt vid ett plangenomförande?

• Space Syntax-analyserna i detta avsnitt bör ses som en utvärderingsmetod och  
 ett sätt att bedöma hur väl förslaget integrerar med resten av Enköping. 

Space syntax används ofta för att analysera hur väl områden eller platser är integrerade 
utifrån hur väl de är förbundna, eller integrerade med omgivningen. Värdet för integra-
tion är ett objektivt värde som inte säger någonting om hur platsen upplevs eller befol-
kas. Men värdena ger en uppfattning om hur mycket rörelse som borde finnas. Detta 
är något att ha i åtanke i alla planering men i förslaget bortser jag ifrån mer subjektiva 
värden som hur väl ett visst stadsmönster hör ihop med övriga staden rent estetiskt, 
och går fokuserar enbart på hur väl det integreras enligt Space Syntax-metoden. För 
ändamålet har utvalda stråk, både befintliga och framtida, analyserats extra noga i 
analysen. Det är stråk som både är viktiga gångstråk inne i staden och sådana som i 
framtiden skulle kunna få en större betydelse. 
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5.	INTEGRATIONSANALYSER	AV	FÖRSLAG

5.1	 Global	integration	

Befintlig:

Förslag:
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5.2	 Lokal	integration	4	steg,	Åstaden

Befintlig:

Förslag:

Förslag:
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5.3	 Lokal	integration	8	steg,	Åstaden

Befintlig:

Förslag:



90

5.4	 Kommentarer

Förslaget innebär bland annat att en ny broförbindelse öppnas över ån på Enavallens 
norra sida. Denna förbindelse är direkt till den gång- och cykelväg som leder genom 
området i nord/sydlig-riktning. I övrigt utgörs förslaget av ett ganska strikt rutnätssys-
tem som knyter ihop Enavallen med omgivande gångstråk på flera nya ställen. 

De utpekade stråken får i förslaget en något högre integration än värdena för de be-
fintliga stråken. Skillnaden är generellt mellan 1 och 5 % (se tabell 3) men på några 
ställen är integrationen lägre, och på några är den avsevärt högre. 

Den globala integrationen förbättras i och med 
den nya strukturen med ca 1-6 % längs de 
analyserade stråken. Gångstråket längs Munk-
sundskolan (stråk 5) får dock en 15 % förbätt-
ring av den globala integrationen, troligtvis 
mycket tack vare dess många länkar till det nya 
området. Även när det gäller lokal integration 
innebär förslaget att gångstråket längs Munk-
sundsskolan en ökning. En exploatering skulle 
innebära 12-24 % högre lokal integration längs 
detta stråk. 

En överraskning är att integrationen längs 
Idrottsallén (stråk 6) är sämre i förslaget än för 
det befintliga området. Vad detta beror på är 
oklart men en teori är att det kan bero på att in-
tegrationen delar upp sig på fler stråk i förslaget 
än i den befintliga strukturen. Idrottsallén är inte 
lika viktig helt enkelt.  

Gång- och cykelvägen längs den gamla järnvägsvallen (stråk 4) är ett annat stråk som 
påverkas av förslaget. Den lokala integrationen på fyra steg höjs här med cirka 7,5 %. 
Anledningen till detta är troligtvis att stråket ligger i närheten av det nya området med 
dess alla nya stråk. Eftersom en ambition i arbetet har varit att skapa förutsättningar 
för att förstärka stråket längs den gamla järnvägsvallen är detta positivt. 

Även Södra Kungsgatan (stråk 8) påverkas mer än andra stråk av en exploatering. 
Främst är det den lokala integrationen som blir större, i detta fall med en 6-7%. Dessa 

Viktiga stråk, Åstaden.
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	 	 	 	 	 	 Integration	(global)	 Integration	(4	steg)	 Integration	(8	steg) 
	 	 	 	 	 	 Bef Åstaden  Bef Åstaden  Bef Åstaden
Medelvärde	 	 	 	 	 0,95	 0,97	 	 1,56	 1,58	 	 1,15	 1,16
Stråk	 	 	 	 	 	
1.			Dr	Westerlunds	gata	 	 	 	 1,21	 1,23	 	 1,89	 1,9	 	 1,36	 1,37
2.			Fjärdhundragatan	 	 	 	 1,34	 1,37	 	 2,21	 2,2	 	 1,46	 1,5
3.			Gångstråk	längs	Enköpingsån,	Strömg.	 	 1,22	 1,25	 	 1,94	 1,98	 	 1,36	 1,4
4.			Gångstråk,	gamla	järnvägsvallen	 	 1,18	 1,23	 	 1,79	 1,93	 	 1,3	 1,36
5.			Gångstråk,	Munksundsskolan	 	 	 1,14	 1,32	 	 1,82	 2,27	 	 1,29	 1,45
6.			Idrottsallén	 	 	 	 	 1,3	 1,25	 	 2,17	 2,29	 	 1,45	 1,43
7.			Kungsgatan	norra	 	 	 	 1,42	 1,47	 	 2,43	 2,48	 	 1,56	 1,62
8.			Kungsgatan	södra	 	 	 	 1,52	 1,61	 	 2,7	 2,85	 	 1,6	 1,69
9.			Kyrkogatan	 	 	 	 	 1,43	 1,42	 	 2,58	 2,51	 	 1,57	 1,57
10.	Löparegatan	 	 	 	 	 1,14	 1,17	 	 1,82	 1,89	 	 1,31	 1,35
11.	Torggatan	 	 	 	 	 1,54	 1,58	 	 2,68	 2,69	 	 1,6	 1,64
12.	Västra	Ringgatan	 	 	 	 1,41	 1,43	 	 2,43	 2,42	 	 1,55	 1,58
13.	Ågatan	 	 	 	 	 1,44	 1,48	 	 2,59	 2,62	 	 1,54	 1,58
14.	Nytt	gång-	och	cykelstråk,	Enköpingsån	 	 x	 1,09	 	 x	 1,85	 	 x	 1,26
15.	Nytt	gång-	och	cykelstråk,	nordsydlig	rikt.		 x	 1,37	 	 x	 2,48	 	 x	 1,51
16.	Nytt	gång-	och	cykelstråk,	östvästlig	rikt.	 	 x	 1,25	 	 x	 2,29	 	 x	 1,43

Tabell 3: Integrationsanalys, Åstaden.

förändringar innebär att strukturen och förbindelserna i det nya området kommer att 
gynna de omkringliggande stråkens integration.

Positivt för det framtida områdets gatuliv är att det stråk som förbinder södra med 
norra Enavallenområdet i förslaget, är lokalt väl integrerat (stråk 15). Detta innebär att 
förutsättningarna för att få det till ett levande stråk som används av invånarna är goda. 

Det nya gång- och cykelstråket genom området i nordsydlig riktning innebär en vä-
sentlig förbättring av omgivningens integration. Avgörande för att stråket funktion är 
dock att den nya förbindelsen över Enköpingsån och den omgivande gång- och cykel-
strukturen norr om området utformas så att stråket blir en naturlig väg att välja över 
ån. 

Space Syntax har varit ett värdefullt analysverktyg i det här arbetet. Analyserna har 
visat att de förslaget bidrar till en högre integration kring området och dessutom är 
integrationen inom området jämförbar med den utanför området. Att skillnaden inte 
blivit större på det befintliga området och förslaget behöver inte vara en indikation på 
att förslagen inte uppfyller målen. Skillnaden är trots positiv vilket betyder att försla-
get bidrar till en bättre integration. 
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DISKUSSION

Enavallens exploatering innebär inte bara en utmaning planeringsmässigt utan även 
samhällsekonomiskt. Ytan är oerhört värdefull genom sitt läge och möjligheterna som 
finns med att utveckla den. Varsamheten gentemot centrum, Drömparken och den 
omkringliggande bostadsbebyggelsen sätter stora krav på förslaget och genom de före-
slagna strukturerna är det möjligt att uppnå många kvaliteter med området. 

När det gäller tätheten kan diskuteras om området kan bli ännu tätare. Men ökas 
våningsantalet ännu mer kan många problem uppstå. Ljusinsläpp på innergårdar och 
gaturum skulle bli sämre. En annan nackdel är att åns framtida roll, som var en av de 
viktigaste faktorerna som fanns med i arbetet, inte skulle få samma självklara roll om 
huskropparna omkring den reste sig högre än det föreslagna. Visuellt skulle de ta över-
handen och skuggförhållanden skulle skapa ett mindre attraktivt åstråk.

En högre bebyggelse skulle också innebära ett sämre förhållande till den befintliga 
strukturen, där centrum är 5-6 våningar och bostadsområdena omkring är 1-2 våningar. 
Området ligger så pass nära denna bebyggelse att våningsantalet ej bör vara högre. 

Trots arbetets tydliga fokus på gång- och cykelnätet har biltrafiken givetvis fått en 
viktig plats. Parkeringsmöjligheter finns, men det förhållandevis låga antalet platser 
innebär att långt ifrån alla kommer att kunna äga en bil. För varje hushåll finns möjlig-
het att parkera 0,8 bilar. Detta vågade drag är ett steg i gång- och cykelprofilen. Efter-
som området ligger så pass centralt med närhet till de flesta viktiga servicefunktioner 
är förhoppningen att behovet av bil är litet.  Förväntningen är att samåkning, bilpool 
och kollektivtrafik kan lösa frågan om hur invånarna kan göra de längre resorna.
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Pendlingsaspekten var viktig i arbetet med Enavallen. Att locka nya invånare till områ-
det som är beredda att bo relativt trångt, och kanske t.o.m. inte äga bil, är en utmaning. 
Lösningen är att planera området så att fysiska förutsättningarna i så stor utsträckning 
som möjligt stöder en sådan livsstil. Närheten till staden, det väl utvecklade gång- och 
cykelnätet samt en lockande arkitektur och det levande åstråket är vad området genom 
förslaget Åstaden kan erbjuda.

Projektet var en intressant möjlighet att studera detta viktiga områdes framtida struk-
tur. Ramarna för arbetets omfattning och inriktning var helt fria. Detta innebar en stor 
inspiration men också en svår utmaning skulle det visa sig. De i FÖP:en utpekade 
kvaliteter som finns att bevara fungerade som tydliga riktlinjer i arbetet och därefter 
gjordes överväganden vilka andra värden som skulle få en roll i arbetet. Utmaningen 
var att hitta en stadsstruktur som gjorde omgivningen rättvis. Space Syntax visade sig 
vara ett mycket användbart verktyg i detta analysarbete. Metoden visade att förslaget 
inte skulle innebära någon markant höjning av integrationen i omgivande områden, 
men där fanns ändå en skillnad. Dessutom kunde Space Syntax bekräfta förhoppning-
en att integrationen inom området skulle bli hög, på vissa ställen t.o.m. högre än i de 
mest centrala delarna i den befintliga staden. 

Resultatet är på många sätt ett traditionellt område men genom det fokus som området 
har på gång- och cykeltrafiken och ån kan förhoppningsvis fortsatta intressanta idéer 
dyka upp. Idéer som kan inspirera till det fortsatta arbetet med Enavallen.
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