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Inledning och bakgrund

Denna utredning omfattar den del av Brännerigatan som sträcker sig 
mellan Parallellgatan i norr och Saltängsgatan i söder. Inom detta område 
planeras ett nedsänkt aktivitetsstråk med kombinerad funktion som 
utjämningsmagasin för dagvatten vid 100årsregn. Utredningen behandlar 
även delar av Diagonalen och specifi kt de platsbildningar som skapas 
längs stråket. 

Målet är att skapa gröna och trygga stråk, vistelseytor samt aktiviteter 
för en stor bredd av människor. Syftet med rapporten är att utreda 
förutsättningarna som ligger till grund för det kommande arbetet med 
konst och vidare programmering/projektering. Rapporten presenterar 
ett förslag av aktiviteter och möjlig disponering av dessa, rumslighet, 
vistelsevärden, fl öden, solstudie och ekonomi.

• Total bredd 38 meter (utökad i samband med utredning)

• Bredd angöringsgator 6,5 meter

• Bredd aktivitetsstråk 25 meter

• Tillgänglig bredd för aktivitetsytor 17-19 meter.

• Längd aktivitetsstråk 67 + 70 meter

• Aktivitetsytans nedsänkning ca 1 meter

• Totat utjämningsvolym dagvatten: ca 1500 + 1450 m3

• Parkering för besökare till aktiviteterna sker längs Slottsgatan, 
Saltängsgatan och Parallellgatan, gäller även besöksparkering hkp. 
Parkering för boende sker på fastighetsmark

• Sophämtning och räddningstjänst ska ha framkomlighet längs 
Brännerigatan. Brand kräver störst utrymme med 5x12 meter 
uppställningsplatser längs gatan

• Angöring till entréer längs Brännerigatan ska vara möjlig längs hela 
gatans sträckning

• Cykelparkering sker på fastighetsmark för boende och på Slottsgatan, 
Saltängsgatan och Parallellgatan för besökare

• Transformatorstation ska rymmas i södra delen av aktivitetsstråket

Utgångspunkter Brännerigatan



3

Övergripande idé

Brännerigatan utgör ett brett och grönt gaturum med enkelriktade 
angöringsgator på var sida om ett nedsänkt aktivitetsstråk. Förutom att 
erbjuda en mängd aktiviteter, ytor för vistelse och grönska så utgör de 
nedsänkta ytorna ett utjämningsmagasin för dagvatten vid 100-årsregn.

Stråket har en grön karaktär med trädplantering både längs 
nedsänkningens långsidor och grupperat nere på den lägre nivån. Den 
västra sidan kan utföras med en planterad slänt och den östra sidan 
utformas med anlagda gradänger, trappor, ramper, planteringar och 
sittytor i bra solläge. Brännerigatans aktiviteter är tänkta att passa många 
målgrupper avseende kön, ålder, intresse etc. Stråket utförs med en 
blandning av fl exibla och programmerade ytor. Här ges möjlighet att aktivt 
delta och/eller betrakta aktiviteter, att kunna vara on-stage och off-stage.
Brännerigatan korsas av gång- och cykelstråket Diagonalen. 

Illustration - övergripande idé

PLATSBILDNING
TRÄD & PLANTERING

SITTPLATSER

PLATSBILDNING
TORGYTA
PERGOLA

AKTIVITETER

AKTIVITETER

PLATSBILDNING
UTESERVERING

PLATSBILDNING
KLÄTTERVÄXTER

LINSPÄND BELYSNING

Där Diagonalen, med det nedlagada tågspåret, skär igenom stadsdelens 
rutnätsgator och bebyggelsestruktur skapas fl era mindre triangulära 
platsbildningar. Trianglarna ger möjlighet att skapa variation längs stråket, 
blickfång och olika miljöer med t.ex. planteringar, pergolor, klätterväxter, 
uteserveringar och sittplatser. För att ta ned skalan i höjdled på det relativt 
långsmala stråket är det viktigt med trädkronor och andra element som 
bildar ett inre tak. Platsbildningarna ger möjlighet till träd eftersom det där 
fi nns utrymme och ljus. Träd kompletteras med klätterväxter och linspänd 
belysning där det är lämpligt.      

N

0                                        50                                     100m
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Aktivitetsstråk Brännerigatan

Aktiviteterna placeras så att högintensiva och lågintensiva ytor skapas, 
både den norra och södra delen av Brännerigatan får lugna respektive 
intensiva aktiviteter.

Den norra delen, närmast Norra Promenaden, börjar med en bollinriktad 
yta med hög intensitet. Bollytan följs upp av aktiviteter med fast utrustning 
för klättring och träning. Klättring och träning är medelintensiva aktiviteter 
där utövarna håller sig främst till en eller ett par övningar åt gången. Ytan 
möter sedan en fl exibel plats för dans, musik och show. Tanken med 
klättring och träning i närheten av musik och dans är att det går enkelt att 
fl yta mellan aktiviteterna och fi nna inspiration från andra deltagare. Ytan 
för dans och show samspelar med torgytan i korsningen Slottsgatan/
Brännerigatan då torgytan kan fungera som en mindre scen med plats för 
en grupp åskådare.

I den södra delen, söder om Slottsgatan, får lek för mindre barn ett 
större utrymme. Huvudkomponenten är en öppen yta för spring och fart. 
Delar av ytan kan gestaltas som en slinga med olika enkla hinder (kullar, 
velodromer, tunnlar) som inspirerar till lek och balans. Föräldrar kan ha god 
uppsikt över leken från gradängerna på sidan och från ytorna runt om.

Aktivitetsytan närmast Saltängsgatan har fokus på gruppaktivitet, lek och 
spel med låg intensitet tex pingis, boule och sällskapsspel. Grönska och 
träd kan kombineras med dessa aktiviteter och Brännerigatan kommer få 
ett grönt och inbjudande intryck från Rasphusplan.
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Kubb  Hammock      
Boule  Spelbord
Sittplatser Picknickbord
Pingis  Kompisgunga

Aktiviteter som passar fl era 
åldersgrupper och som är 
lätta att delta i. Aktiviteterna 
kan fl yta ihop och dyka upp 
på fl era ställen i de gröna 
ytorna som innehåller grönska. 
Brännerigatan avslutas med 
en plantering i mötet mot 
Saltängsgatan.

Öppen yta för fri lek
Slinga med enkla hinder, t.ex. 
kullar, velodromer och tunnlar.
Studsmatta
Klätterhinder 
Snölek

En fl exibel ytan för yngre barn att 
fritt kunna springa, klättra, hoppa 
och leka. Intensiteten kommer 
bli hög och därför behöver ytan 
ha ett tydligt avslut med både 
plantering och staket. På vintern 
skulle ytan kunna användas till 
olika lekar med snö.

Basket
Fotboll (5-manna)
Tennis (Paddel)
Bolla mot vägg
Bollrutor
Isbana

Aktiviteterna kräver tydliga 
gränser, dels staket för bollsport 
men även för att inte störa/störas 
av andra aktiviteter. Ytan placeras 
i änden av Brännerigatan för 
att inte ta för mycket utrymme. 
Målgruppen är primärt äldre barn 
och ungdomar.

Dans
Scen
Musik
Yoga

En fl exibel yta för en bred 
målgrupp, barn till vuxna, som 
kan användas i grupp eller enskilt. 
Ytan ska uppmuntra dans och 
show med möjlighet att spela upp 
musik och ljud. Passar bra att ha 
nära utrustningen för träning och 
klättring.

Träd och planteringar längs 
Brännerigatan i slutningen på 
den västra sidan och invävt 
mellan trappor och gradänger 
på den östra sidan.

Växtlighet används för att 
dela upp aktiviteterna längs 
Brännerigatan. Ytorna kan vara 
enbart träd i hårdgjord yta/
stenmjöl samt planteringar med 
både buskar och träd. Vissa 
aktiviteter kan på några platser 
fl yta in under trädkronorna, tex:

Boule  Picknickbord
Spelbord Kubb

Spelbord
Sittplatser
Konst

Platsbildning i korsningen 
Brännerigatan och Diagonalen. 
Grönska, en pergola och 
sittplatser gör platsen till en av 
fl era noder längs den diagonal 
vägen. Platsbildningen skulle 
kunna förstärkas med konst.

Platsen ligger i nivå med gatan 
och möter aktiviteterna på den 
norra sidan med en trappa ner 
till den lägre nivån.

Parkour
Klättervägg (Bouldering) 
Utegym (enklare övningar)

Medelintesiva aktiviteter där 
utövarna använder fast utrustning 
som lämpar sig för övningar 
inom klättring och träning. Primär 
målgrupp äldre barn till vuxna. 
Passar bra att ha nära den 
fl exibla ytan för uppvisning, dans 
och show.

Gruppaktivitet

Högintensiv lek

Bollsport

Uppvisning, dans,

träning och show

Slänter och gradäng

Grönska

Platsbildning vid Diagonalen

Fast utrustning, 

träning och lek

Disponering av aktiviteter/funktioner

0                   10                 20                  30                 40                 50m
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UTESERVERING PLATSBILDNING
TRÄD & PLANTERING
SITTPLATSER

PLATSBILDNING
KLÄTTERVÄXTER
LINSPÄND BELYSNING

PLATSBILDNING
TORGYTA, PERGOLA

TRÄDPLANTERING
MÖJLIG MÖBLERING

BOLLSPORT

KLÄTTRING/
TRÄNING

DANS/
SHOW

LEK &
SPRING

STUDS-
MATTOR

LEDSTRÅK

LEDSTRÅK

MÖBLERBAR FRIS/
ENTRÉZON

LEDSTRÅK

LEDSTRÅK

MÖBLERBAR FRIS/
ENTRÉZON

MÖBLERBAR FRIS/
ENTRÉZON

BRYGGA

BRYGGA

BRYGGA

BRYGGA

GUNGA &
SPEL

GRUPPAKTIVITET

Förslaget

MÖBLERBAR FRIS/
ENTRÉZON

0                                                   50                                                100m
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AVSMALNAD 
KÖRBANA

AKTIVITET 
BOLLSPORT

AKTIVITET/FUNKTION 
GRÖNSKA

Sektion A-A’ Brännerigatan mot norr 

Sektion B-B’ Brännerigatan mot norr

Sektion genom Brännerigatan som visar gatans bredd, slänten längs den 
västra sidan och gradängen/trappan/ramper längs gatans östra sidan. 
Båda sidorna av gatan kan ha planteringar. Kortsidan av aktivitetsstråket, 
mot Parallellgatan, avslutas i bakkant med ett stängsel som stoppar 
bollsporterna (se sektion A-A´).

Hinderfri körbana i normalsektion 5,0 m. Vägen görs smalare lokalt för att 
ta ner hastigheten på trafi ken. Smalaste passagerna är 3,5 meter breda.

Uppställningsplats för brand (12x5m) är möjlig längs hela Brännerigatan 
med undantag för avsmalningarna. Fri höjd 4 m för räddningstjänst i 
hela gatans sträckning. Ledstråk placeras i mitten av gatan utan konfl ikt 
med avsmalningar och möblering längst Brännerigatan. Ytan närmast 
fasad beläggs med avvikande material och fungerar som entrézon till 
fastigheterna, dessa kan möbleras med planteringar och sittkuber i 
samma stil som möbleringen längs aktivitetsstråket för att skapa en 
sammanhållen plats.

0                                 5                               10m

0                                 5                               10m
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Sektion genom Diagonalen som visar stråkets bredd, träd i öppningarna 
och linspänd belysning. I mitten av stråket fi nns det utrymme för 
möblering.

Gång- och cykelstråket Diagonalen med den långa axeln, kvarterstrukturen 
och den bevarade tågrälsen skapar ett starkt visuellt stråk. För att skapa 
en intimare skala i gaturummet föreslås linspänd belysning på utvalda 
delar, dessa hjälper även till att markera och förstärka platsbildningarna. 
Här skulle också konst kunna bidra som blickfång och ge karaktär till 
stråket. 

Vegetation har svårt att rymmas på ett praktiskt sätt i stråket pga dess 
bredd och solläge. Planteringar koncentreras istället till korsningar 
och platser som inte har byggnader på båda sidor. I dessa lägen fi nns 
utrymme som möjliggör mer omfångsfulla planteringar. Planteringar 
bidrar förutom med grönska och variation över årstiderna även till att 
stråket får omväxlande blickfång och därmed en rytmik. Träd är viktiga 
då trädkronorna hänger ut över gaturummet och även ger effekt på håll. 
Träden bidrar tillsammans med den linspända belysningen till det inre 
rummets tak. 

Det är viktigt hur möbleringen placeras och utformas. Diagonalen kommer 
att påverkas av hur förgårdsmark och gårdsentréer möter gatan och därför 
måste gestaltningen av kvarteren harmoniserar med stråket.  

Vy av korsningen Diagonalen - Slottsgatan mot väst. Vyn visar pergolan och träden 
på Brännerigatan.

Vy ståendes på Diagonalen mot väst, bort från Brännerigatan. Vy ståendes på Diagonalen mot öst. Vyn visar pergolan och träden på 
Brännerigatan.

Sektion C-C’ Diagonalen mot syd-ost Sektion D-D’ Diagonalen mot syd-ost 

0                                 5                               10m
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20 mars kl 09.00 21 juni kl 09.00 11 augusti kl 09.00

20 mars kl 12.00 21 juni kl 12.00 11 augusti kl 12.00

20 mars kl 15.00 21 juni kl 15.00 11 augusti kl 15.00

20 mars kl 18.00 21 juni kl 18.00 11 augusti kl 18.00

Solstudie

N
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SALTÄNGSGATAN

SLOTTSGATAN

DIAGONALEN

FLÖDE INOM

AKTIVITETSSTRÅK

FLÖDE INOM

AKTIVITETSSTRÅK

STOPP/AVGRÄNSNING

STOPP/AVGRÄNSNING

STOPP/AVGRÄNSNING

TORG

Flödesanalys

N
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Ekonomi
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Brännerigatan prioriteras över Slottsgatan, 
Saltängsgatan och Diagonalen. 
Markbeläggningen och gestaltningen av 
Brännerigatan rår över de andra gatorna.

Gång- och cykelstråket Diagonalen 

Slottsgatan och 
Saltängsgatan

Trafi kprioriteringar

N
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