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I framtidens täta stad måste många funktioner samexistera 
på en och samma yta. Rum för kulturutövning och handel 
betraktas inte längre som konkurrenter utav samma yta, 
utan gynnas av existera sida vid sida. 

Som ett komplement till Sergels torg och Kungsträdgården kommer det återvunna Brunkebergstorg erbjuda en grönskande 
oas med lugnare puls. Här !nns svalkande woodlands, glasskiosk och uteserveringar. Som en motpol till Sergels torgs mycket 
hårdgjorda yta kommer Brunkebergstorg ge ett mjukare intryck med betoning på växtmaterialet. Kungsträdgårdens historia 
av marknadsplatser och events ges avlastning när man vill ta en paus. Den nya Brunkebergspassagen känns igen genom de 
klätterväxtbevuxna överliggare som löper längs med hela sträckan. Samtidigt som den nya passagen öppnar upp för ett nytt 
handelsstråk, bjuder Kulturhuset in besökare till interaktivitet bland skulpturerna i sin Betongdjungel.
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I debatten om framtidens förtätade städer lyfts  ofta betydelsen av publika 
rum fram. I dag har våra svenska städer ett stort förråd av o"entliga rum,
 men de lever ibland en borttynande tillvaro.
I framtidens täta stad gäller det att hushålla med dessa redan be!ntliga of-
fentliga rum, genom att skaka liv i de slumrande torgen och parkerna!

Människoströmmar rör sig mellan Sergels 
torg och Kungsträdgården via den 
dominerande handelsgatan Hamngatan - 
vilket lämnar Brunkebergstorg öde.

Principen Save Space - Recycle a 
place! startar med identi!ering 
av be!ntliga publika rum som 
används för dåligt. Dessa ges 
nytt liv genom att förgrena in-
tilliggande rörelseriktningar, då 
nya passager öppnar upp i tidig-
are stängda färdriktningar.
På så sätt utnyttjar staden maxi-
malt de o"entliga platser som 
redan existerar. 
Hushåll med resurserna -Save 
space by recycling a place!

I Stockholm !nns en reservoar av o"entliga platser, som med sitt centrala läge i innerstaden är 
av stor betydelse för många av stadens invånare. Vissa av dessa platser används #itigt, medan 
andra har hamnat i skymundan, 
beroende på gatunätets hierkier. 
Ett exempel på en o"entlig plats i den täta staden 
som kan utnyttjas bättre är Brunkebergstorg. 

Genom att avlägsna en del av en be!ntlig
byggnad (Gallerian) kan en ny förbindel-
se mellan Brunkebergstorg och Kung-
strädgården skapas. Människors rörel-
seriktning från Sergels torg kan då 
förgrena sig och Brunkebergstorg fylls 
åter med liv. 
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