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Sammanfattning
Trafikkontoret har mottagit en skrivelse från Jan Valeskog m.fl. (S)
angående önskemål att göra Birkaplan till ett större och mer levande
torg. Skribenten förslår att kontoret ges i uppdrag att ta fram
riktlinjer för torgets fortsatta utveckling. Kontoret delar skribentens
bild av att Birkaplan har potential att utvecklas till en mer levande
mötesplats och kontoret kommer att genomföra enklare åtgärder för
att bidra till detta. Kontoret utesluter inte större satsningar på sikt,
men investeringar i en större omdaning av platsen behöver ställas i
relation till övriga satsningar på andra torg runt om i staden.
Remissen
Trafiknämnden mottog ”Skrivelse om utveckling av Birkaplan till
ett levande torg” av Jan Valeskog m fl (S) vid trafiknämndens
sammanträde den 20:e februari 2022. I skrivelsen framhävs att
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Rörstrandsgatan under de senaste åren har kommit att framstå som
en av stadens mest dynamiska och trivsamma gator och att
sommargågatan har höjt statusen på gatan.
Skribenten efterfrågar en större plats och därmed ett väl fungerande
stadsrum och mötesplats i detta område och menar att Birkaplan har
den potentialen. Skribenten menar att Birkaplan är ett bortglömt
torg med en trist korvkiosk och blomsterhandel under ett vitt
partytält. Skribenten menar vidare att det finns möjlighet att skapa
ett bättre stadsrum som skulle kunna bidra till stadsdelen och
gatumiljön genom förändring av kiosk och blomsterhandeln.
Genom att effektivisera dessa verksamhetsytor. Skribenten föreslår
att trafikkontoret därför ges i uppdrag att återkomma till nämnden
med förslag på riktlinjer för hur platsen kan gå från en trist plats, till
ett levande stadsrum och en mötespunkt för fler. Skrivelsen bifogas,
bilaga 1.
Ärendets beredning
Ärendet är berett inom trafikkontoret och i samråd med
stadsbyggnadskontoret.
Trafikkontorets synpunkter
Trafikkontoret delar skribentens bild av att Birkaplan som plats har
stor potential och att platsen kan utvecklas till ett mer attraktivt och
levande torg. Att utöka torget mot Rörstrandsgatan och genomföra
en översyn av hela torget skulle innebära en stor investering som
idag inte ryms inom kontorets pågående och planerade
investeringsbudget. Kontoret tror dock att det går att genomföra
åtgärder som ökar platsens attraktivitet med mindre medel.
Birkaplan har idag stora uppvuxna kastanjeträd som ger lövskugga
åt platsen med sitt kraftiga lövverk. Kiosken som ligger på torgytan,
är placerad mot gatan och det bildas en mörk baksida mellan kiosk
och bakomliggande byggnad. Upplevelsen av baksidan förstärks
ytterligare av torghandelns placering bredvid kiosken. Åtgärder i
form av lättare beskärning kan bidra till att förbättra
ljusförhållanden på torgytan. Beskärningsåtgärder kan göras inom
kontorets kontinuerliga beskärningsåtgärder för gatuträd och i
enlighet med kontorets kommande reviderade riktlinjer för trädvård.
Nya möbler är planerade att placeras ut på torgytan för att ge ökad
möjlighet till vistelse. Kontoret ser möjlighet att anlägga
genomgående gångbana, och kommer se över möjligheten att
genomföra det under kommande år.
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Bild 1. Kartutsnitt med markering av Birkaplan

Bild 2. Gatuvy mot Birkaplan från Rörstrandsgatan

Bild 3. Gatuvy mot Birkaplan sedd från Bråvallagatan
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Bild 4. Gatuvy mot Birkaplan sedd från Birkagatan
För kiosken finns tillstånd till maj 2025 och för dess uteservering
fram till oktober 2024. Kiosken är en fast konstruktion och
tillståndet för uteserveringen är 2,5m*2,5m vilket inte är en
speciellt stor serveringsyta. Kontoret kommer ta med sig förslagen i
det fortsatta arbetet med att utveckla platsen. Vad gäller
utformningen av kiosken kan krav ställas via stadsbyggnadskontoret
och plan- och bygglagen.
I konklusion delar kontoret skribentens bild av att Birkaplan har
potential att utvecklas till en mer levande mötesplats och kontoret
kommer att genomföra enklare åtgärder för att bidra till detta.
Kontoret utesluter inte större satsningar på sikt, men investeringar i
en större omdaning av platsen behöver ställas i relation till övriga
satsningar på andra torg runt om i staden.
Slut

Bilagor
Bilaga 1. Utveckla Birkaplan till ett levande torg. Skrivelse från Jan
Valeskog m.fl (S) T2022-00465-1 S
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