
1

södra BRÅNNESTAD norrköping

Gestaltningsprogram för grönstruktur och dagvatten

2011-02-25



2

Innehåll

Inledning................................................................................................3

Detaljplanens huvuddrag.....................................................................3

Platsens förutsättningar........................................................................4

Landskapsanalys....................................................................................4

Koncept.................................................................................................5

Förslag....................................................................................................6

Delområde 1- den meandrande bäcken.............................................8

Delområde 2- entréområdet..............................................................10

Delområde 3- det centrala grönstråket............................................12

Dagvattenstråk på kvartersmark......................................................14

Gatorna................................................................................................15

Dagvattensystem.................................................................................16

Beställare:

Stadsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun.

Projektledare: Tina Bosnjak.

Konsult:

Tyréns AB Norrköping

Ansvarig:

Ulrica Kristiansson, landskapsarkitekt.

Medarbetare: 

Lars Edenhofer, va-utredare.

Anna Sandström, biolog. Calluna AB



3

INLEDNING DETALJPLANENS HUVUDDRAG

Inledning
Stadsbyggnadskontoret i Norrköping har av stadsplaneringsnämnden fått i 
uppdrag att ta fram ett detaljplaneförslag för fastigheten Rambodal 1:1 med 
närområde inom Brånnestad i Norrköping. Syftet med detaljplanen är att 
pröva bostadsbebyggelse samt verksamheter i södra delen av Brånnestad. I 
programskedet har bland annat tagits fram en översiktlig dagvattenutred-
ning. Programmet för södra Brånnestad godkändes av Stadsplaneringsnäm-
den våren 2008. 

Det här gestaltningsprogrammet behandlar utformningen av de gröna strå-
ken som blir en slags ryggrad i det nya området och knyter samman områ-
det med omgivande grönområden. Programmet ger även förslag på utform-
ning av dagvattendammar och dagvattenhantering i stort i området.

En viktig aspekt har varit att visa hur det befi ntliga landskapet kan tas till-
vara och förstärkas och på så sätt skapa en god boendemiljö i området.

Detaljplanens huvuddrag
Den nya stadsdelen föreslås innehålla en blandning av friliggande villor, 
kedje-, par- och radhus samt fl erbostadshus. Med blandade bostadstyper av 
olika upplåtelseformer är ambitionen att skapa ett varierande och trivsamt 
bostadsområde med närhet till både stad och natur. ’

Området förslås ha karaktären av småstad och trädgårdsstad med alléplan-
teringar vid gatorna och förgårdarna eller gröna kilar till omgivande natur 
som viktiga inslag.

I mitten av stadsdelen placeras skola, förskola, service-/äldreboende med ett 
mindre torg som mötesplats. Här ska även fi nnas plats för butik.

Närmast E22 avsätts ytor för service och verksamheter.

Stadsbyggnadskontoret arbetar också för tillfället med en detaljplan för 
utbyggnad av spårvägen till Ringdansen där alternativa framtida dragningar 
av spårvägen till Brånnestad ingår. Vid Ringdansen planeras ett torg med 
hållplats och lägen för verksamheter av olika slag vid torget och mot E22.

Översiktskarta

Planerad bebyggelse

Vy mot sydost. Fotopunkt 1.

Ånestad gård Bjärby gård Skogsbeklädd höjd Verksamheter vid E22

PLANERAD BEBYGGELSE

I-II vån
Friliggande-, par- 
eller radhus

I-II vån
Friliggande-, par- 
eller radhus

I-II vån
Friliggande-, par- 
eller radhus

I-II vån
Friliggande-, par- 
eller radhus

I-II vån
Friliggande-, par- 
eller radhus

Centrum/ervice
I-V vån
Blandad bebyggelse

Verksamheter

Verksamheter

I-II vån
Friliggande-, par- 
eller radhus

Ringdansen
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PLATSENS  FÖRUTSÄTTNINGAR

Platsens förutsättningar
Platsen används idag som jordbruksmark och ligger i övergången mellan 
befi ntlig bebyggelse och det öppna odlingslandskapet. I nord och nordväst 
gränsar området till bebyggelse medan det i söder öppnar sig mot odlings-
landskapet. Området domineras av en dalgång som löper i öst-västlig rikt-
ning och marken sluttar svagt mot en lågpunkt nära mitten. Norr och söder 
om dalgången fi nns höjdryggar och åkerholmar. 

Landskapsrummet avgränsas visuellt av de vegetationsklädda gårdsbildning-
arna på höjderna i norr och skogspartiet och Ringdansen i söder. Det öppna 
odlingslandskapet innehåller få landskapselement som en ny stadsdel kan 
struktureras kring vilket innebär att det nya områdets bebyggelsestruktur 
och den nya grönstrukturen måste ge identitet till den nya stadsdelen.

Genom området sträcker sig en gammal banvall efter järnvägen som tidigare 
fanns ut till Arkösund och Söderköping. Av den syns endast bitvis en min-
dre höjdskillnad och skiftande vegetation.

Ett djupt krondike rinner genom planområdet vilket avvattnar jordbruks-
marken. Det kulverteras vid kyrkan norr om planområdet och ansluter till 
Ljura bäck.

E22 skapar en kraftig barriär mot  Ringdansen och den nya stadsdelen.

Kommunens naturvårdsprogram pekar främst ut zonen mellan Rambodal 
och Brånnestad som viktig. Här ligger t.ex. Ånestad gård

Jordarten i området är lera som är mycket sättningsbenägen vilket måste be-
aktas i fortsatt planläggning och byggnation. Kraftig dränering bör undvikas 
och målsättningen måste vara att bibehålla grundvattnet i området. 

Bevuxen

Befintlig 

åkerholme

Brånnestad Bjärby gård

E22 är en barriär mellan  

Ringdansen och den nya 

bebyggelsen

Naturlig 

lågpunkt
Syrianska
ortodoxa kyrkan

Skogsparti

Befintlig 

dunge

Ånestad gård

Rest av banvall 

från järnvägen mellan 

Norrköping och Söderköping

Bevuxen

Befintlig 

åkerholme

Fotopunkt 1

Fotopunkt 2

Fotopunkt 3

Rumsskapande 

landskapselement

E22
Ringdansen

Norrköping

Söderköping

Befintligt dike

Befintligt dike

kulverteras

Landskapanalys

Skala1:10 000
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Vy mot sydost. Fotopunkt 2

Ånestad gård Verksamheter vid E22 RingdansenSkogsbeklädd höjd
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Vy mot söder. Fotopunkt 3.

Ringdansen Brånnestad, befintligtVerksamheter vid E22

KONCEPT

Koncept
Stadsdelen Brånnestad
Brånnestad som bostadsområde utgår från det naturliga formspråket som 
återspeglar platsens karaktär. Gestaltningskonceptet är organiskt till sin 
form med större öar av bebyggelse. Mellan dessa bildas nya grönområden 
som fungerar som en ryggrad i stadsdelen. Grundidé med förslaget är att ta 
tillvara platsens befi ntliga värden som de bevuxna åkerholmarna och diket 
genom området. De befi ntliga värdena utvecklas och förstärks  på olika sätt 
beroende på läge i området. På så sätt utvecklas olika delkaraktärer (delom-
råde 1-3) kring vilka hela bostadsområdet struktureras.

Brånnestad i staden
Stadsdelen kan ses i ett större sammanhang med Ringdansen och pågående 
strukturering av markytorna mot E22.an med planerad trafi kplats, verksam-
hetsområde och spårvagnsutbyggnad med stationer både vid Ringdansen 
och i Brånnestad. Genom att gestalta båda sidorna om vägen på samma sätt, 
ge dem en gemensam identitet, kan området kring E22.an bilda en länk 
mellan stadsdelarna istället för att vara barriär.

Gestaltningskonceptet för den här delen har en strikt rationell form som 
återspeglar uttrycket från Ringdansens centrala axel, med skola och cen-
trum, i formspråket för Brånnestads nya verksamhetsområde och centrala 
del. Den strikta formen tas upp i inne Brånnestad i placering av skola, 
förskola, äldreboende mm. Identiteten skapas genom plantering av strikta 
träddungar inom verksamhetsområdet och i de centrala stråken i respektive 
stadsdel.

På det här sättet skapas en spännande kontrast mellan den organiska stads-
delen Brånnestad och den mer strikta länken som knyter samman stadsde-
larna Brånnestad och Ringdansen över E22.

Koncept

Skala1:10 000

0 200 500

Delområde 2

Delområde 1

Delområde 1

Delområde 3

Verksamheter

Verksamheter 

Planerad spårvagn-

hållplats

Ringdansen
Brånnestad
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Dagvatten
Hela dagvattensystemet i det nya området är dimensionerat för att kunna 
ta emot ett 100-årsregn vilket innebär ca 50 000 m3 vatten. Underlaget för 
dimensioneringen av dammarna är hämtade från Sweco VBB.s dagvattenut-
redning daterad 2007-01-30.

Vattnet från gatorna leds via öppna diken längs gatorna och kan med fördel 
renas genom att vattnet avleds till svackdiken, eventuellt med sandfi lter ovan 
längsgående stenkista, och vidare till mindre dagvattendammar som i sin tur 
har förbindelse med bäcken och de större dammarna i söder. Lågpunkterna i 
terrängen nyttjas till att skapa naturliga öppna dammar. 

Dagvattenfördröjande åtgärder bör även utföras inom kvartersmark. Onödig 
hårdgöring av ytor skall undvikas och regn- och smältvatten avleds i så stor 
omfattning som möjligt på markytan innan det leds vidare till det allmänna 
dagvattensystemet. Exempelvis kan kantstöd runt parkeringsytor ersät-
tas med svackdiken av krossmaterial som via dräneringsledningar avleder 
dagvattnet vidare till det allmänna dagvattennätet. Takvatten släpps ut på 
marken via utkastare på stuprör där detta är möjligt och därmed infi ltreras 
och fördröjs dagvattnet och om möjligt avleds detta vidare till exempelvis 
planteringsytor och grönområden. 

Vattennivån i dammarna kommer normalt att ligga på ca en halvmeters 
djup i bäcken och vissa dammar i norr kommer periodvis att vara helt torr-
lagda. Söder om diket föreslås en avlång damm, en utjämningsdamm, som 
bottentöms när den inte behövs. Dammen vid entréområdet däms upp med 
ett skibord vid det västra utloppet för att på så sätt hålla en jämn vattenspe-
gel året runt. 

Släntlutningen för bäcken och dammarna föreslås vara 1:5 och en plan yta 
på ca 2 m anläggs mitt i slänten för att öka säkerheten. Avståndet mellan 
högsta vattennivå i dammen och den planerade markytan ska vara en halv-
meter.

I den geotekniska undersökningen som gjorts har framkommit att  leran 
som täcker stora delar av området är mycket sättningskänslig. Leran är 
även lös vilket kan leda till stabilitetsproblem i slänter. Detta innebära att 
man inte får dränera marken kraftigt samtidigt som stora utfyllnader måste 
undvikas så att man inte får sättningar inom området. Med anledning av 
det måste målsättningen vara att bibehålla grundvattnet inom området. För 
att hjälpa marken och göra den mer infi ltrationsbenägen så att dagvattnet 
kan infi ltreras i marken samtidigt som grundvattenbildningen tryggas kan 
kombinerade infi ltrations och dräneringsstråk anläggas utmed gator och 
kvartersmark.

FÖRSLAG - GRÖNSTRUKTUR

För att föreslagen dagvattenhantering i området skall fungera är det viktigt 
att höjdsättningen av tomtmark anpassas till dagvattenhanteringen. Faktorer 
som styr marknivåerna är bl.a. högsta vattennivån i dagvattendammarna och 
de öppna dagvattenstråken. Andra faktorer som styr är bl.a. massdispositio-
nen inom området, tillåtna fyllnadshöjder och dräneringsdjup.

Säkerhetsaspekter
Hur man utformar och gestaltar dagvattendammar är avgörande för hur all-
mänhetens inställning blir. En omsorgsfullt gestaltad miljö med fi na detaljer 
och en hög skötselnivå är viktigt för att anläggningen ska bli ett attraktivt 
inslag i miljön och ge en positiv upplevelse hos betraktaren. 

Staket kring dagvattendammar bör emellertid helst undvikas då det dels ger 
en falsk känsla av säkerhet och dels ger ett onaturligt intryck.

Dammar ska utformas med fl acka släntlutningar, minst 1:4 (1:5 rekommen-
deras i det här gestaltningprogrammet).

Dammar ska bottentömmas på hösten och uppdämning återställs tidig vår 
för att undvika risk med tunn is.

Maximalt vattendjup för en damm är 0,5 m, detta kan dock vara större i 
samband med kraftiga regn/ häftig snösmältning.

Växtzon (dammhylla) i höjd med lägsta vattenyta utformas med ännu fl ack-
are släntlutning (1:6-1:10) och med en bredd av ca 2 m.

FÖRSLAG - DAGVATTEN FÖRSLAG - DAGVATTEN

Förslag
Grönstruktur
Ett grönstråk  växer fram mellan bostadsområdet och det planerade verk-
samhetsområdet söder mot E22, delområde 1. Här utvecklas diket till en 
meandrande bäck med fl acka stränder på ömse sidor och som bitvis sväller 
ut och bildar större vattenspeglar som fungeras som utjämningsdammar. 
Parkmiljön kring bäcken planteras med fukttåliga växter både i randzonen 
vid vattnet och i dungar mot bostäderna norr om området.

Öster om infartsgatan från E22.an välkomnar ett entréområde, delområde 
2. Entréområdet får en stark urban karaktär och består av en central park 
vid vattnet, områdets torg med centrum, service, spårvagnshållplats mm. 

Det centrala grönområdet, delområde 3, innefattar både det norra grönstrå-
ket i väst-östlig riktning samt de två stråken i nord-sydlig riktning. Området 
är uppbyggt av större dungar av vegetation som fi nns i det närliggande om-
rådet. Dungarna skapar ett rumsligt sammanhang så att man kan promenera 
genom kontinuerlig grönska från det befi ntliga norra Brånnestad och vidare 
genom den nya bebyggelsen och ut i det omkringliggande landskapet. 

Mitt i parken fi nns hela områdets hjärta, stadsdelsparken. Här fi nns en 
större dagvattendamm med blommande strandängar kring vilka många av 
stråkets rekreationsytor är samlade. Flera mindre dagvattendammar i den 
centrala delen av området fördröjer vattnet vid kraftiga regn och avlastar 
bäcken i söder. Kring de mindre dammarna skulle odlingslotter kunna rym-
mas mellan parkområde och kvartersmark.

Där det fi nns plats anläggs även mindre dammar på kvartersmark där vatt-
net från gatorna kan samlas upp. De här dammarna kommer vara torrlagda 
under största delen av tiden och måste utformas med mycket fl acka stränder 
så att de då kan användas som rekreationsytor.

Gatorna struktureras i en hierarki från huvudstråk, lokalgata till kvarters-
gata. Gatorna är alla trädplanterade och knyter an till trädgårdsstadens anda. 

En spårvagnsförbindelse planeras till området. Två alternativ utreds, ett al-
ternativ söder om kyrkan och ett vid den planerade trafi kplatsen på E22.an. 
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FÖRSLAG
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DELOMRÅDE 1

Ny bäck

Kvartersmark
Verksamheter

Vegetationsskärm
1:5

Kvartersmark
Bostäder

Kvartersmark
Bostäder

Ny bäck

Befi ntligt dike fylls

1:5 1:51:5 1:5

1:5

Sektion 1, normalt vattenstånd. Skala 1:400.

Mariastaden, HelsingborgTinnerbäcken, Linköping

Utjämningsdamm

Den meandrande bäcken
Ett promenadstråk längs en meandrande bäck med dungar av fukttå-
lig vegetation skapas genom att det befi ntliga diket fl yttas norrut samt 
moduleras om och fl ackas ut. Stråket blir ett närrekreationsområde för de 
boende i området och ett strövområde för alla som promenerar söderut. 
Här fi nns det gott om platser att mötas på och stråket får ett stort socialt 
värde. Längs stråket anläggs platser för lek, vila, grillning, boulespel mm. 
Möjligheter till passage över vattnet i form av spänger och broar är viktiga 
för att inte skapa barriärer. Gångstigar anläggs på ömse sidor om vattnet 
så att ett gång- och joggingstråk runt vattnet möjliggörs. Stråket får även 
pedagogiska värden då växter och djur kan studeras på närmare håll. 

Strandängar med starr som beståndsbildare utgör fältskiktet i den fuk-
tigare zonen längs bäcken. Högstarrängen består av vasstarr, fl asstarr, 
blåsstarr, hundstarr, mannagräs, gul svärdslilja, videört, fackelblomster, 
svalting och strandklo mm. och lågstarrängen av hirsstarr, hundstarr, 
blekstarr, knaggelstarr, vippstarr, harstarr, kärrsälting, gullviva, kabbeleka, 
gökblomster, strandklo, humleblomster och ängsbräsma mm.

Spridda dungar av högre vegetation som trivs på fuktigare mark föreslås 
också i randzonen mellan bäck och park. Trädskiktet består av knäckepil, 
al, sälg och buskskiktet av jolster, gråviden och hägg. På torrare mark blir 
karaktären en relativt öppen ängsmark med enstaka trädgrupper. Här 
planteras nyponbuskar, slån samt solitära ekar och lönnar. 

På den södra sidan tätas vegetationen till och det skapas en trädbård mot 
verksamhetsområdet som planeras i söder om bäcken. Trädbården består 
av hagtorn, skogstry, nypon och slån. Närmast bäcken planteras al, sälg, 
björk, knäckepil, jolster och övriga buskviden och på torrare mark ek, 
ask, lönn, lind, körsbär, rönn, oxel, hassel och vildapel. Ute i dammar och 
bäck föreslås fl ytbladsväxter såsom vattenpilört, vattenklöver, gul och vit 
näckros och undervattensväxter som borstnate, krusnate och ålnate. 

Sektion 3, normalt vattenstånd. Skala 1:400.

Mariastaden, Helsingborg

Mariastaden, Helsingborg Tinnerbäcken, LinköpingTinnerbäcken, Linköping
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DEN MEANDRANDE BÄCKEN

1:51:5

Karaktärsskiss över delområde 1.

Sektion 4, normalt vattenstånd. Skala 1:400.

Utjämningsdamm
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DELOMRÅDE 2

Utjämningsdamm
Kvartersmak
Verksamheter

Befi ntligt dike fylls

InfartsgataEntréområde
1:5 1:5

Entréområdet
Entréområdet till Brånnestad fungerar som en mötesplats för alla boende 
i området och skapar en välkomnade och karaktärsfull entré till området. 
Entréområdet består av ett stadsdelstorg med ett angränsande parkom-
råde. Torget knyts samman rumsligt med parken som sluttar svagt ner 
mot en stor månformad damm. På torget planteras t.ex. körsbär, blod-
lönn eller något annat karktärfullt träd. En större lekplats i parken blir en 
pendang till torget med lekredskap i stål av urban karaktär, en övergång 
mellan torg och park. Lekredskapen är kanske speciellt formgivna för 
platsen.

Höjdskillnaden mellan gatan och dammen tas upp med gradänger vilka 
erbjuder gott om sittplatser i söderläge och som också är kompletterade 
med soff or och lekskulpturer. På gradängernas avsatser är formella träd-
rader av äppelträd planterade vilket ger en känsla av trädgårdsstad och 
intimitet. 

Nere vid strandkanten går promenadstråket förbi en striktare bård av 
blommande strandängar av samma typ som i delområde 1. Här fi nns 
även en sandstrand där man kan spela t.ex. beachvolleyboll. En brygga ut 
i vattnet till en rund ”ö” av trä ökar vattenkontakten. Den runda formen 
tas också upp av vassruggarna i dammen som planteras i strikta cirklar. 
Cirkelformen hålls intakt genom att vassen planteras i någon form av 
planteringskärl under vattenytan.

För att det alltid ska vara vatten i dammen dämmer ett skibord vattnet 
vid utloppet västerut.

Sektion 2, normalt vattenstånd. Skala 1.400.

Entréområdet. Skala1:400.Vy från infartsgata mot entréplats och torg

2

Lekplats

Torg

Sittgradänger
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ENTRÉOMRÅDET

Mariastaden, Helsingborg

Dämme. Biskopshagen, Växjö

Hammarby Sjöstad, Stockholm

Lekplats i bostadskvarter, ZurichStadsdelspark, Barcelona

Vasspark, Opfi kerpark ZurichSpandau, BerlinLekplats i bostadskvarter. Spandau, Berlin

Torg, Berlin

Karaktärsskiss över delområde 2.
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Det centrala grönstråket
Ett centralt grönområde för hela bostadsområdet, med en karaktär som 
för tankarna till det ursprungliga beteslandskapet. Grönområdet skapas 
genom att de få bevuxna åkerholmarna som fi nns i området knyts sam-
man så att ett kontinuerligt grönstråk i både väst-östlig riktning liksom i  
nord-sydlig riktning bildas. 

Rumslighet skapas genom att träddungar och buskar planteras på ett 
sådant sätt så att ett spännande parkrum möjliggörs.  På delar av områ-
det föreslås fårbete för att kunna hålla karaktären av betespräglad miljö. 
Utefter stråket anläggs olika typer av platser för möten, lek och vila. Här 
fi nns spännande naturlekplatser, spontanidrottsplats, utomhusgym och 
motorik- och cykelbana mm. Platsens kring den större dagvattendammen 
i norr blir områdets hjärta och hit är de fl esta aktivitetsytorna koncen-
trerade. Här ska man på ett lättillgängligt sätt komma ut i vattnet vilket 
möjliggörs genom att en del av den fl acka stranden får en grusbotten. 
Kanske kan man även få plats för odlingslotter i randzonen mellan natur-
mark och kvartersmark.

Minimumbredden för grönstråket förslås vara 50 m för att skapa en 
känsla av att vistas i natur samtidigt som funktionen som spridnings-
korridor möjliggörs. Vegetationens uppbyggnad bör varieras så att både 
en-, två-  och fl erskiktade trädbestånd möjliggörs likaså är variationen av 
öppen/slutenhet viktig. Växtmaterialet knyter an till det som redan fi nns i 
omgivningarna och är naturligt förekommande. En förutsättning för gräs 
och örter är att marken på något sätt kan magras ut.  Förslagsvis kan en 
strukturell variation med höjder skapas för att möjliggöra etablering av en 
torrare och magrare ängsfl ora. I de fall man skapar små kullar byter man 
ut jordmånen till en magrare jord. 

En lövskogsmiljö på frisk mark karaktäriserar de mer slutna träddungarna 
i området. Här består träd- och buskskiktet av ek, ask, lönn fågelbär och 
sälg, hassel, slån, nyponros, måbär, enbuskar, skogstry och olvon. I gräs- 
och örtskiktet förslås rödven, fårsvingel, rödsvingel, ängskavle, darrgräs 
vårbrodd, gullviva, revsuga, vitsippa, jordreva, smultron och liljekonvalj 
mm. 

I de mer öppna delarna föreslås ängsmark med enstaka träd och buskar. 
Ängarna kräver årlig slåtter. I trädskiktet planteras ek och fågelbär och i 
buskskiket en, nypon eller hagtorn. Gräset består av hundäxing, vitgröe, 
ängsgröe och rödven mm. Örter består av bl.a. smörblomma, skogsnäva, 
gulmåra, gullviva, rödklöver, stor blåklocka, åkervädd och daggkåpa mm.

Vid den stora dammen i norr planteras blommande starrängar, se delom-
råde 1.

DELOMRÅDE 3

Biskopshagen, Växjö Biskopshagen, Växjö

Karaktärsskiss över delområde 3. Vy mot öster.

Strandpromenaden, Helsingborg Tinnerbäcken, Linköping
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DET CENTRALA GRÖNSTRÅKET

Karaktärsskiss över delområde 3. Vy mot väster..

Utjämningsdamm

Sektion 6, normalt vattenstånd. Skala 1:400.

Sektion 5, normalt vattenstånd. Skala 1:400.

Kvartersmark
Bostäder

Utjämningsdamm

1:51:5

1:5 1:5
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Dagvattenstråk på kvartersmark
Där det fi nns plats inom kvartersmark leds vattnet från de öppna dikena 
längs gatorna till mindre  dammar där vattnet dämms upp med skibord 
för att skapa lite större vattenspeglar och fördröja vattnet. 

Systemet är till största delen torrlagt och fylls under regn därför är det 
viktigt att dammarna utfomas med fl acka slänter som gör det möjligt att 
använda diket som park när det inte är fyllt med vatten. Slänterna plante-
ras med dungar av växter som trivs i fuktiga lägen, se delområde 1.

DAGVATTENSTRÅK PÅ KVARTERSMARK

Typsektion, delområde 4. Skiboard.Damm på kvartersmark, Mariastaden Helsingborg

Damm på kvartersmark, Nyköping
Karaktärsskiss, delområde  4.
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GATORNA

Trädgårdsstad. Britz, Berlin

Kvartersgata. Biskopshagen Växjö Gatusektion, Kvartersgata, typ 5. Skala 1:200

Gatusektion, typ 3. Skala 1:200.

Gatusektion kvartersgata, typ 4. Skala 1:200

Gatusektion, typ 2 . Skala 1:200. 

Gatusektion, typ 1. Skala 1:200. 

Gatorna
Gatorna i Brånnestad kan delas in i en hierarki från huvudstråk till lokal-
gata och kvartersgata. Gatorna är trädplanterade och knyter an till träd-
gårdsstadens ideal. 

Huvudgatan planteras med ask, lind  eller ek. Längs lokalgatan planteras 
rönn eller oxel och på kvartersgatan föreslås något mindre blommande 
träd såsom t.ex. hagtorn och körsbär. 

Öppna svackdiken som leder bort dagvattnet från gatan föreslås i zonen 
för trädplantering.



16

DAGVATTENSYSTEM

Dagvattensystem

Skala1:5000

0 100 200
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