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FOKUSOMRÅDEN



Norra Brynäs öppnar upp Brynäs och staden mot havet och 
Gavleån. Vattnet och grönskan är nära och tillgänglig.

• Målpunkter, stråk och mötesplatser kopplar samman hav och å med 
omgivande bebyggelse, gator och grönkilar i staden.

• Å-rummet är utvecklat med fler målpunkter, fler funktioner och ökad 
aktivitet. Det är nära till kajstråket och här finns många platser att 
angöra vid och vistas på. 

• Bebyggelsekvarter har goda vattenkontakter och utblickar över 
vatten.
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Norra Brynäs utvecklar Brynäs till en dynamisk, funktionsblandad, 
grön och inkluderande stadsdel. Här byggs framtidens bostäder och 
verksamheter i samverkan med fastighetsägare, verksamheter och 
boende.
• En upplevelserik, myllrande och brokig del av Brynäs med ett rikt 

näringsliv under utveckling.
• Tätt, kreativt och multifunktionellt. Många platser har flera syften och 

användningsområden. En täthet och ett effektivt byggande krävs för att 
minska fotavtrycket och göra plats för mer. 

• Upplevelserikt. Möten mellan människor, kulturarvet, konst och kultur, 
tekniska innovationer, det oväntade, spännande evenemang och vyer vid 
vatten.

• Tryggt och tillåtande. Här erbjuds något för alla. Ett stort tillskott med 
bostäder skapar funktionsblandning. Blandade bostadsformer, 
arbetsplatser, skola, service och vård sida vid sida. 

• En mänsklig skala – ett ögonhöjdsperspektiv – som skapar trivsel, 
närhet, tillhörighet, trygghet och aktivitet. En bebyggelse med variation i 
höjd, volym och uttryck.

2018-11-08Gävle kommun 4Norra Brynäs tar steget till
delat livsrum



På Norra Brynäs har grönska och vatten fått ta plats i omvandling 
till nya livsrum. 
• Grönskan är tydligt närvarande och har genom flera gröna stråk och 

platser samband med andra grönområden och omkringliggande 
bebyggelse.  

• Här finns plats för gröna ytor med variation av sociala funktioner och 
för många ekosystemtjänster; vila/återhämtning, aktivitet, lek, odling, 
dagvattenhantering, pollinering och biologisk mångfald. 

• Grönska och vatten finns som tydliga byggstenar i utformning av 
kvartersmark och på allmänna platser.
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Norra Brynäs struktur och innehåll skapar närhet, sammanhang, 
tillgänglighet och ökat stadsliv både inom stadsdelen Brynäs och ut 
mot staden. Här finns plats för rekreation, möten mellan människor, 
målpunkter och upplevelserika miljöer med centrum och 
centralstationen på gångavstånd.

• Brynäs centrala läge i staden har stärkts genom nya samband och stråk. 

• Det är enkelt, snabbt och tydligt att röra sig med cykel, kollektivtrafik och 
som gående inom stadsdelen, till övriga delar av staden och omvärlden. 

• Nya platser för möten mellan människor och ökat stadsliv skapas i 
målpunkter/mötesplatser vid stråk och kopplingar som binder samman 
stadsdelen Brynäs inåt och utåt. 
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Gammalt möter nytt i utvecklingen av Norra Brynäs! Stadsdelens 
historia som platsen för ett dynamiskt näringsliv med varvsindustri, 
hamn, tillverkningsindustrier till dagens näringsliv utgör 
utgångspunkt för det framtida Norra Brynäs.  

• Äldre strukturer är synliga, tex gatustrukturer, kajer, järnvägspår men 
med ny användning och sammanhang. 

• Mötet mellan äldre industribebyggelse och modig arkitektur har skapat 
blandade stadskvarter med dynamik, liv och brokighet.

2018-11-08Gävle kommun 7Norra Brynäs bär stolthet
för sin historia



Norra Brynäs präglas av framtidsanda och drivkraft. Här löses 
framtidens utmaningar med innovativa lösningar och samverkan. 

• Klimatanpassning
• Teknisk försörjning
• Framtidens hållbara resande och transporter
• Förnybar energiproduktion
• Hållbart stadsbyggande i samverkan
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