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MKB:s inriktning och avgränsning

 handel
 trafik och luftföroreningar 
 utemiljö (inklusive vägmiljö och gaturum) 
 risker
 dagvatten
 markföroreningar

-------------------------------------------------------

HANDEL
 
Situationen idag 

Mål och ambitioner

FÖP föreslår: 

Mål för Birsta (aktuella i detta avseende) 
Birsta och Stenstan ska komplettera varandra och tillsammans utgöra ett attraktivt besöksmål

Kommunens arbete med Birsta. 
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Konsekvenser av planens handelsetablering

Förslag till åtgärder, fortsatt arbete mm  

 
 
 

---------------------------------------------------------

UTEMILJÖ
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Förutsättningar/situationen idag 

Mål och ambitioner 

FÖP föreslår:
Mål för Birsta (aktuella i detta avseende) 
Birsta ska ha en trivsam och trygg handelsmiljö. Birsta ska vara säkert, nära och bekvämt för 

gående såväl som bussåkare och bilister och det ska vara lätt att hitta i Birsta. 
Birstas miljö ska utvecklas så att luftkvaliteten förbättras och att Ljustabäcken  skyddas. 

Grönska och god gestaltning ska vägleda planeringen.

Trivsam handelsmiljö
Birstas handelsmiljö ska upplevas som en enhet. Sammanhållande faktorer i bebyggelsen ska bla 
vara grönska och markplanering. Etablera grönområden i området: parker, alléer, längs 
gångstråk. Parkeringarna görs tydligare med marksten och grönska 

Utemiljöfrågor berörs också under rubriken GESTALTNINGSFRÅGOR där sägs bl.a. 
följande:
Birsta uppfattas idag som ett område med mycket bristfällig gestaltning. En del av detta beror på 
ambitionen hos företagen att ge en bild av lågpris. En annan anledning är alltför kraftig 
skyltning där butiksnamn och varumärken tävlar med varandra uppmärksamheten, vilket leder 
till en rörig miljö...
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Området bedöms ha dålig orienterbarhet, dålig rumslighet inom allmänna ytor (svåra att 
identifiera). Vidare bristfällig organisation på stora parkeringsytor, ingen gemensam nämnare 
som binder samman hus eller utvändig miljö och skapar känslan av planering och organisation. 

Gaturummet, som i stor utsträckning bidrar till orienterbarheten, måste ges en tydlighet som är 
identifierbar även på håll. Detta kan åstadkommas med träd och växter utmed gatorna samtidigt 
som det måste vara tydligt var bilar kör och var man färdas till fots och med cykel. Man måste 
lätt kunna hitta platser för nyttjande av kollektivtrafik och man måste kunna få en rimlig 
överblick av hur gatusystemet ser ut. Även under den mörka delen av dygnet måste gaturummet 
vara lätt identifierbart. Det faktum att byggnaderna inte bidrar till att definiera gaturummet 
(vilket de normalt gör i stadskärnor) innebär att andra tredimensionella medel måste nyttjas. I 
första hand grönska. 

E4:ans ”skyddskorridor” genom området bör vidare kompletteras med viss växtlighet för att 
upplevas mindre öde och med större trivselvärde. Här bör förutom buskar även träd i mindre 
bestånd kunna nyttjas utan att detta försämrar exponeringen av handelsområdet annat än 
marginellt.

Vidare behövs information om var man hittar den butik man söker och för detta behövs en 
samordnad skyltning. I Birstaområdet bör kommunen anvisa ett regelverk för hur skyltning får 
ske. Många företag i Birsta vill tala om att de finns till mot E4 och för detta ändamål föreslås tre 
skyltpyloner utmed E4:an. Dessa kommer att annonsera västra Birsta, östra Birsta respektive 
södra Birsta. Pylonerna kan här vara 20 –24 m. Inne i området krävs ytterligare skyltning för att 
hitta i området. Här planeras mindre pyloner i anslutning till viktiga vägskäl. Pylonerna kan ges 
en höjd av 12 – 14 m.

Handelshusens skyltning skall sedan hjälpa till att hitta rätt parkeringsinfart och var husets 
kundentré ligger. Denna skyltning skall hållas under takfot för att vara underordnad 
pylonskyltningen och för att anpassas till skalan i närmiljön. Samma sak skall gälla för hus med 
fasad mot E4:an att skyltning skall hållas under takfot. Pyloner som skyltar enskild verksamhet 
hålls på en höjd av högst 8 m.
Utöver detta bör även informationstavlor finnas där man får en samlad kartinformation om var 
olika butiker finns. Dessa bör placeras i anslutning till de ställen besökare kommer in till 
området (busshållplatser, infarter mm).  

Måluppfyllelse, konsekvenser, genomförandefrågor 

vad var 
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Trafik

Konsekvenser

Förslag till åtgärder, fortsatt arbete, mm 

Vårt förslag är:

 som följd av denna fördjupade översiktsplan utarbetas ett åtgärdsprogram 
(upprustningsplan) som konkret redovisar åtgärder för gaturum och utemiljö i övrigt 

 den skall också redovisa frågor som berör samarbetsformer med 
fastighetsägare/näringsidkare, finansiering, genomförande mm

Exempel på åtgärdsförslag från tidigare planer 
Trädplanteringar samplaneras med övriga komponenter i gatumiljön som  
t ex belysning, trafikskyltning, reklam och övrig grönska. Det är tänkt att förslaget ska 
vidareutvecklas så att det även omfattar möjligheter till lokalt omhändertagande av dagvatten 
från trafikytor i de grönzoner där träden planteras.

Ett gestaltningsprogram som mer i detalj redovisar ambitioner/principer för utformning av 
gatumiljöer i Birsta (träd, trottoarer, belysning skyltar mm) tas fram inom ramen för det 
pågående arbete med fördjupad översiktsplan. 

Att de delar av vägmiljön som omfattas av planen utformas enlig de beskrivna ambitionerna och 
principerna skall bevakas i bygglovsprocessen. I genomförande-beskrivningen, i avsnittet 
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Bygglovgivning, tar man upp frågor som ska beaktas. Utformning/ombyggnad av gator trottoarer 
mm (allmän gatumark) kommer att behandlas inom ramen för det kommunens arbete med trafik- 
och miljöfrågor och med utgångspunkt från den fördjupade översiktsplanen och dess 
gestaltningsprogram

-------------------------------------------------------------
DAGVATTEN OCH SNÖHANTERING 

Förutsättningar/situationen idag 

Mål och ambitioner 

 

Vattenmiljön 
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Måluppfyllelse, konsekvenser, genomförandefrågor 

vad var 

Konsekvenser 

Förslag till åtgärder, fortsatt arbete, mm 

Vårt förslag är: 

 

 

Exempel på åtgärdsförslag från tidigare planer i Birsta 
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--------------------------------------------------------

GÅNG OCH CYKELTRAFIK 
Situationen idag 

Mål och ambitioner 

Förslag till åtgärder och fortsatt arbete

Antagande                                                                                                                                   Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)   
Fördjupad översiktsplan för Birstaområdet   
                                                        



2011-03-01                           KS-2010-00309                    10

Måluppfyllelse, konsekvenser, genomförandefrågor 

--------------------------------------------------------

KOLLEKTIVTRAFIK
Situationen idag 

Mål och ambitioner 

Antagande                                                                                                                                   Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)   
Fördjupad översiktsplan för Birstaområdet   
                                                        



2011-03-01                           KS-2010-00309                    11

Förslag till åtgärder och fortsatt arbete 

Måluppfyllelse, konsekvenser, genomförandefrågor 
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--------------------------------------------------------

BILTRAFIK
Situationen idag 

Mål och ambitioner 
Allmänt
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Förslag till åtgärder och fortsatt arbete 

Måluppfyllelse, konsekvenser, genomförandefrågor 
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--------------------------------------------------------

LUFTFÖRORENINGAR
Situationen idag 

kvävedioxid

Kvävedioxid ug/m3

partiklar har 
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Mål och ambitioner 

Förslag till åtgärder och fortsatt arbete 

 

 
 

--------------------------------------------------------

BULLER

Situationen idag 

Mål och ambitioner 

Förslag till åtgärder och fortsatt arbete 
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--------------------------------------------------------

RISKER OCH FARLIGT GODS 
Situationen idag 

Mål och ambitioner 

Måluppfyllelse, konsekvenser och genomförandefrågor 

Antagande                                                                                                                                   Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)   
Fördjupad översiktsplan för Birstaområdet   
                                                        



2011-03-01                           KS-2010-00309                    17

--------------------------------------------------------
FÖRORENADE OMRÅDEN 
Situationen idag 

Mål och ambitioner 

Måluppfyllelse, konsekvenser och genomförandefrågor 
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--------------------------------------------------------
KONSEKVENSER FÖR UPPFYLLANDE AV MILJÖMÅL 

Miljömål Vad betyder det? Måluppfyllelse Analys Åtgärder 
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Miljömål Vad betyder det? Delmål Måluppfyllelse Analys Åtgärder
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--------------------------------------------------------
HÅLLBARHETSBEDÖMNING

 
   

      

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

  Indikator Bedömning Kommentar 
    Möjlighet till framtida utveckling 4 Utveckling av området försvåras av den ensidiga 

handelsprofilen. Birsta hindrar dock inte utveckling av 
angränsande områden 

    Landskap och kulturmiljö 3 Kulturmiljö bedöms inte relevant. Landskapsbilden 
har skadats speciellt i östra Birsta men påverkas inte 
av den fördjupade översiktsplanen 

    Folkhälsa 2 Förutsättningar för mötesplatser och kreativa miljöer 
finns, rekreationsområden saknas, nivåer av luft och 
buller är högre än i många andra områden  

    Inflytande och delaktighet 4 I arbetet har deltagit bl a representanter från 
handeln i området 

    Bygg- och samhällsekonomi 4 VA, infrastruktur och fjärrvärme finns 
    Trygghet 2 Osäkra miljöer där gående rör sig över stora 

parkeringar, ibland bristfällig belysning 
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    Risk- och säkerhet 2 E4 och Timmervägen med transporter av farligt gods 
finns i direkt anslutning till området 

    Natur och biologisk mångfald 2 Grönområden finns i mindre omfattning med i 
översiktsplanen. Delar av planområdet avsätts 
som grönområden 

    Lokala kretsloppslösningar 2 Saknas i stor utsträckning, Översiktplanen 
förslår förbättringar för dagvattenhanteringen 

    Förtätning 4 Översiktplanen medför en ytterligare förtätning av 
handeln i Birsta. Ytterligare handel i Birsta medrför 
dock en totalt sett att andra kommundelar får sämre 
förutsättningar för närhandel 

    Attraktivitet 5 Området är attraktivt för etableringar av olika 
slag. Många människor söker sig till Birsta. 

    Mångsidighet   Ej relevant 
    Skola och barnomsorg, barnvänlighet   Ej relevant 
   Trafik och kommunikationer 3 

 
Trafiksituationen i Birsta har stora brister. 
Översiktsplanen föreslår dock åtgärder som leder till 
förbättringar 


