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1. Inledning

1.1. Sammanfattning
Pulsen Fastigheter inbjuder till parallella 
uppdrag för utveckling av Blåklinten 1, Norsen 
8 och Kvarteret Astern med flera. Samarbete sker 
med Samhällsbyggnadsförvaltningen Borås Stad 
och Sveriges Arkitekter. Det ska nu tas fram en 
gemensam detaljplan för hela området. 

Pulsen Fastigheter önskar en tidig samverkan 
med framtagande av parallella uppdrag, parallellt 
med att detaljplanearbete och framtagande 
av samrådshandling sker. Avsikten är att i en 
samskapande process med staden arbeta fram 
ett förslag, och genomföra parallella uppdrag 
i två steg. Steg 1 bestod av inbjudan till 
prekvalificering genom intervjuer inför parallella 
uppdrag för utveckling av området. Steg 2 består 
av genomförande av de parallella uppdragen för 
fyra utvalda arkitektkontor.

1.2. Prekvalificering
Till uppdraget sökte arrangören arkitektkontor/
team med uppvisad förmåga, kvalificerad gestalt-
ningskompetens, och stadsbyggnadskompetens. 

I inbjudan beskrevs att teamen ska ha förståelse, 
analysförmåga, erfarenheter och lyhördhet för att 
balansera och samspela stadsmässig helhet, histo-
risk läsbarhet av kulturvärden, landskapskvalitet, 
stadsbyggnadskvalitet och arkitektur på ett 
högkvalitativt sätt. Teamen skulle vidare ha, eller 
anlita kompletterande personer med, kompetens 
inom landskapsarkitektur, kulturmiljövärden, 
ekosystemtjänster samt grönska på bjälklag 
(framförallt broar).

1.2.1. Resultat prekvalificering
Till uppdraget har arrangören valt fyra team, 
med utgångspunkt i de krav som beskrevs i 
inbjudan. 

 » Wingårdhs
 » KUB, 02 Landskap och AL Studio
 » Malmström Edström
 » Erséus och Mareld

1.3. Resultat
Resultatet av det parallella uppdraget kommer 
att ligga till grund för detaljplaneläggning 
och den fortsatta planprocessen. Det är 
först i detaljplanearbetet som kommunen 
prövar markanvändningen genom en samlad 
bedömning. En samskapande arbetsprocess är 
grundläggande och viktigt för att få ett så bra 
resultat som möjligt. 

1.4. Området
Området är drygt 6 hektar och ligger mitt i 
centrala Borås. Ån Viskan löper längs östra 
kanten och rakt genom området, i östvästlig 
riktning, går riksväg 40. 

Alla befintliga byggnader har kulturhistoriska 
värden i någon grad. Byggnaderna uppfördes 
under olika perioder och har och har haft olika 
funktioner. Vissa byggnader har även genomgått 
renoveringar och påbyggnader under åren. 

1.5. Program
Pulsen Fastigheter som arrangör har i samarbete 
med Borås Stad tagit fram detta program 
som delges de fyra utvalda teamen i samband 
med startmötet. Programmet innehåller syfte, 



Parallella uppdrag Blåklinten, Norsen och Astern i Borås –– Inledning | 5

bakgrund, vision och målsättning, plane-
ringsförutsättningar, fördjupad beskrivning av 
uppdraget/uppgiften och frågeställningar att 
belysa/besvara, redovisningskrav samt bedöm-
ningskriterier och avtal för deltagande i parallella 
uppdrag. 

1.6. Pulsen Fastigheter
Den familjeägda Pulsenkoncernen är Sveriges 
mest erfarna techbolag. Ett starkt entrepre-
nörskap kombinerat med en långsiktig syn på 
affärer har skapat mångåriga relationer med både 
kunder och medarbetare inom flera branscher. 
Idag har koncernen fler än 1 500 medarbetare 
och omsätter över 3,1 miljarder kronor.

Pulsenkoncernen har sin grund inom IT men 
bedriver idag verksamhet inom flera olika 
områden genom bolagen Pulsen Integration, 
Pulsen Omsorg, Shibuya, Indicate me, Pedab 
Group, Pulsen Fastigheter, Pulsen Konferens, 
Releasy, Hjältevadshus och Pulsen kapitalförvalt-
ning. Pulsen AB är koncernmoder och har sin 
bas i Borås.

Pulsenkoncernen har haft en ständigt uppåt-
gående kurva sedan starten 1964. Det beror 
på att koncernen haft förmågan att förnya sig, 
varit mottagliga för marknadens behov och 
ständigt strävat efter att kunna erbjuda rätt tjänst 
i rätt tid och på rätt plats för en mängd olika 
branscher och behov.

Pulsenkoncernen fick tidigt tillfälle att visa sitt 
kunnande i att bygga effektiva IT-system i bran-
scher där många människor manuellt hanterade 
stora mängder variationsrik information. När 

koncernens tidiga kunder inom textilindustrin 
och postorderhandeln snabbt kunde räkna hem 
systeminvesteringarna, fick företaget en ordentlig 
medvind in i nya branscher och verksamheter.

I kvarteret Blåklinten ingår många av dessa 
kontor som samspelar med Pulsenkoncernen. 
Parallellt med planprocessen kommer Pulsen 
Fastigheter att arbeta med visionen att 
detaljplanen ska möjliggöra utvecklingen av ett 
digitalt distrikt. Visionsarbetet kommer att löpa 
parallellt med processen parallella uppdrag och 
kommande planläggning.

Pulsen Fastigheter förvärvar, skapar och förvaltar 
kreativa och inspirerande miljöer för anställda 
och kunder för kontors-, industri- och lager-
verksamheter, samt för boende i våra bostadshus. 
Totalt har bolaget cirka 100 000 kvadratmeter 
lokal- och bostadsytor i Borås, Stockholm och 
Småland.

1.7. Borås 
Som den näst största staden i Västra Götalands-
regionen med mer än 113 000 invånare är Borås 
Stad landets trettonde största kommun. Hela 1,5 
miljoner människor bor inom en 10-milsradie – 
och staden växer fortfarande! År 2035 beräknas 
det finnas omkring 30 000 fler boråsare.

Förutom centralorten Borås finns 20 tätorter i 
kommunen. Staden ligger inbäddad i parker och 
grönområden och med naturen runt knuten. 
Rya åsar till exempel, som erbjuder 500 hektar 
av vild natur och hisnande vyer. Runt staden 
finns en krans av friluftsgårdar och klubbstugor, 
bra utgångspunkter för utfärder till skogar, sjöar 
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och friluftsområden. I gröna Borås kan du bo 
centralt och ändå ha naturen runt hörnet.

Borås är en handelsstad och en textilstad. Under 
några decennier på 1900-talet var Borås en av 
Sveriges snabbast växande städer, tack vare den 
då så expansiva tekoindustrin. I dag är Borås ett 
centrum för textil design, utveckling och handel. 
Borås har också ett omfattande och spännande 
kulturliv med ett hundratal skulpturer och 
street-art samt stadsteater, symfoniorkester och 
ett tiotal museer.
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Flygbild över Borås. Aktuellt område syns i nedre vänstra hörnet av bilden.
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2. Uppdraget

2.1. Bakgrund
Borås Stad ska tillsammans med Pulsen Fastig-
heter ta fram en ny detaljplan för fastigheterna 
Blåklinten 1, Norsen 8 och kvarteret Astern. Det 
parallella uppdraget innebär att ta fram en eller 
flera utformningar av området som ska utgöra 
underlag till den nya detaljplanen. I detaljplanen 
ska bland annat Viskans park och ett digitalt 
distrikt möjliggöras. Området ligger centralt och 
i direkt anslutning till Viskan, stadsparken och 
två griftegårdar. Området har stor potential att 
utvecklas till en attraktiv, central stadsdel med 
bostäder, arbetsplatser, mötesplatser och stråk. 

2.1.1. Viskans park
En linjär park ska gå rakt igenom aktuellt 
område i nord-sydlig riktning. Stadsbyggnads-
programmet Staden vid parken redovisar en 
vision och långsiktig strategi om att bygga en 
fem kilometer lång sammanhängande park 
genom Borås tätort. Målsättningen är att parken 
ska vara helt utbyggd inom tjugo år. Genom en 
namntävling har parken fått namnet Viskans 
park.

Viskans park ska bland annat bidra till att 
minska barriärer. I detta projekt handlar det 
framförallt om att minska barriäreffekten av 
riksväg 40 som går rakt genom området i 
öst-västlig riktning. Idag är det möjligt att ta sig 
över riksvägen via en inglasad gångbro. Kopp-
lingen ska utvecklas och göras mer tillgänglig. 

Parken ska även bidra till att stadens stads-
utvecklingsområden Gässlösa, Knalleland 
och Getängen knyts ihop med centrum och 
med varandra. Aktuellt område är således 

en viktig pusselbit i stadens översiktliga 
stadsutvecklingsarbete. 

2.1.2. Ett digitalt distrikt
Parallellt med stadens övergripande mål har 
Pulsen Fastigheter en vision om att utveckla sin 
verksamhet i området till ett digitalt distrikt. 
I området ska det finnas plats för kreativa, 
innovativa verksamheter såväl som för bostäder 
och mötesplatser. 

Vi har i dagsläget många av den typen av 
hyresgäster i våra fastigheter och vi är själva 
ett IT-bolag. Vår tanke är att utveckla 
området till en motsvarighet till det textila 
klustret vid Simonsland. En vision för 
området är att det ska bli en IT-branschens 
motsvarighet till Textile fashion center. 
 
Christer Södeliden, VD Pulsen Fastigheter.

2.1.3. Utmaningar
Områdets utmaningar är många. Men 
utmaningar skapar förutsättning för innovativa 
lösningar. Nedan beskrivs några av de utma-
ningar som måste hanteras i utvecklingen. 

 » Området var ursprungligen en del av 
textilindustrin och området har därför höga 
kulturhistoriska värden. 

 » Längs områdets östra sida löper ån Viskan. 
Viskan har höga värden både för människor, 
djur och natur, och resursen ska omhän-
dertas och utvecklas.

 » Samhället står inför ett antal klimatmässiga 
utmaningar. Projektet ska stå i framkant 
med innovativa lösningar vad gäller till 
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Karta över Viskans parks sträckning genom Borås. 

Bild från stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken.
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exempel klimatanpassning och ekosys-
temtjänster. Både parken och Viskan är 
viktiga delar i detta arbete, men utgör inte 
ensamma lösningen på dessa utmaningar. 

 » Genom området, i östvästlig riktning, går 
motorvägen riksväg 40. Motorvägen medför 
utmaningar med riskavstånd från farligt 
gods, buller och luftföroreningar.

 » För Pulsen Fastigheter kan några utmaningar 
beskrivas inom följande frågeställningar; 
utnyttjandet av kvarteren idag, kvarterens 
byggnader och dess tekniska förutsättningar, 
byggnadernas skala, arkitektur och kultur-
historiska värden, genomförda förändringar 
och pågående utveckling, genomförbarhet/
byggbarhet och ekonomi. 

2.2. Syfte parallella uppdrag
Syftet med det parallella uppdraget är att:

 » Genom en bred och genomgående belysning 
av området och dess förutsättningar få fram 
högkvalitativa och innovativa strukturplane-
förslag till hur området kan utvecklas.

 » Resultatet av det parallella uppdraget ska 
kunna ligga till grund för detaljplanelägg-
ning och den fortsatta planprocessen för 
framtagande av förslag till samrådshandling.

Efter genomfört uppdrag är beställarens avsikt 
att upphandla den konsult som presenterar den 
bästa helhetslösningen för att i samverkan med 
kommunen ta fram fortsatt/bearbetat underlag 
till detaljplan.

2.3. Visioner och målbilder
Det parallella uppdraget ska uppfylla två 
sammanhängande visioner och målbilder. Dels 
en gemensam vision och målbild för den över-
gripande stadsutvecklingen och rollen det aktuella 
området spelar i ett större perspektiv. Dels 
Borås Stads och Pulsen Fastigheters fördjupade 

visioner och målbilder som fastighetsutvecklare 
och aktörer i staden. I uppdraget ingår att ha ett 
fastighetsutvecklingsperspektiv för båda parter. 

Inriktningen för den övergripande stadsut-
vecklingen har inför uppdragsstart diskuterats 
politiskt och den 24 juni 2021 beslutade 
Samhällsbyggnadsnämnden att fastställa den 
inriktning som beskrivs i 2.3.1. Inriktningen 
skiljer sig något mot det utkast som beskrevs i 
inbjudan till prekvalificering. 

Innehållet i inriktningen är uppbyggd utifrån 
åtta grundstenar:

 » Vilka funktioner ska finnas?
 » Vad ska känslan vara? 
 » Viskans roll
 » Parkens roll
 » Arkitektur/gestaltning/kulturmiljö
 » Klimatanpassning 
 » Kommunikation/resvägar
 » Områdets roll i ett större sammanhang

2.3.1. Övergripande stadsutveckling
Vi skapar ett levande och spännande område 
- mitt i centrum. I området finns möjlighet att 
umgås, att bo, att jobba och att leva. Här finns 
aktiviteter för alla åldrar.

Parken och Viskan som löper genom och förbi 
området skapar lummighet och karaktär. Du 
rör dig på ett smidigt sätt antingen längs vattnet 
eller längs parken och det finns gott om ytor 
att hänga på. Trots motorvägens direkta närhet 
känns området lugnt och människans rörelse 
och tempo sätter känslan i området. Här vill du 
gärna stanna kvar en stund. 

I området är blandningen mellan gammalt och 
nytt tydlig. Äldre industribyggnader hanteras 
varsamt men samspelar ändå på ett snyggt, 
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Kvarteret astern

Blåklinten

Norsen

Området som uppdraget omfattar markerat med vit linje.
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häftigt och spännande sätt med de nya och 
moderna byggnaderna. Den brokiga och unika 
karaktären tillåts finnas kvar och utvecklas. 
De nya kvarteren med bostäder, restauranger 
och kontor skapar en känsla av aktivt stadsliv 
samtidigt som de som bor i området har egna 
små gårdar och ytor som känns ombonade och 
inramade. Det är tydligt vad som är allmänt och 
vad som är privat. 

Bostäderna blir en naturlig del av områdets 
omvandling som helhet. Det blir attraktiva, 
hållbara och centrala bostäder med parken och 
Viskan som närmsta grannar vilket bidrar till 
härliga utemiljöer. Bostäderna bidrar till liv och 
rörelse och gör att hela området upplevs tryggt 
under hela dygnet. Här finns något för alla 
målgrupper, oavsett bakgrund, från de minsta 
barnen till pensionärerna. 

Grönskan är påtaglig, och när det regnar blir 
vatten ett roligt och spännande tillskott i 
området. 

Det är nära till allt, och vill du ta dig till en 
annan del av staden finns busshållplatser inte 
mer än ett stenkast bort. Det finns cykelställ 
där du behöver det, och parkeringshubbar med 
moderna transportlösningar för både boende och 
besökare. Gående och cyklister är prioriterade i 
området. 

Platsen som tidigare känts otillgänglig och långt 
bort från centrum känns nu nära och central. 
Borås centrum har växt söderut och området 
bidrar till att binda ihop stadens centrala och 
södra stadsdelar. Göta och Gässlösa känns nu 
inte längre bort än en snabb promenad eller 
cykeltur. Samtidigt som området får en egen, 
unik karaktär är det en viktig pusselbit för att 
binda samman staden på ett långsiktigt och 
hållbart sätt - med människan i fokus.

2.3.2. Fastighetsutveckling
För att uppnå målbilden samt värdeskapande 
åtgärder för samtliga parter, såväl kommunens 
invånare som för Pulsen och Borås Stad, arbetar 
parterna gemensamt med frågor rörande 
områdets utveckling och förädling. Utveckling 
sker med beaktande av befintligt med fokus på 
helheten, både utifrån mindre perspektiv som 
utifrån området i stort. Förädling eller konver-
tering av befintliga byggnader bidrar till en 
intressant miljö och lockar nya hyresgäster och 
besökare. De utmaningar som finns identifieras 
i ett tidigt skede där lösningar som omvandlar 
begränsningar till möjligheter eftersträvas 
och där viktiga parametrar så som projektets 
ekonomi och ekologiska samt sociala värden 
behandlas. 

2.3.3. Ett digitalt distrikt - visioner 
och att bygga platsvarumärke

Pulsen har en övergripande vision om att skapa 
ett digitalt distrikt och att bygga ett platsva-
rumärke. I september 2020 genomfördes en 
workshop för att få en bred förankring inled-
ningsvis i processen. Medverkande var ledande 
politiker i Borås Stad, rektor för Högskolan i 
Borås och chef för forskning och utveckling 
vid Högskolan i Borås, tjänstepersoner från 
Borås Stad, företrädare från näringslivet i form 
av IT-aktörer samt Pulsenkoncernens VD. 
Workshopen sammanfattas dels genom nedan-
stående rubriker och dels genom en kort film. 

Följande tre frågeställningar diskuterades över-
gripande på workshopen:

 » Hur föreställer vi oss ett digitalt distrikt och 
vad får vi ut av det?

 » Vad krävs för att skapa ett digitalt distrikt ?
 » Vad behöver vi för vision för att uppnå ett 

digitalt distrikt?

https://www.youtube.com/watch?v=j91LOe04Kug
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VAD KRÄVS FÖR ATT SKAPA ETT 

DIGITALT DISTRIKT? 

En stark samverkan mellan Pulsen, näringslivet, 
högskola och forskning. Med lika hög vikt vid 
delad kompetens som delat data. 

VAD BEHÖVER VI FÖR VISION FÖR ATT 

UPPNÅ ETT DIGITALT DISTRIKT?

Det digitala distriktet ska bli ett testcenter för 
digital framtid. En plats där man är extremt 
miljömedveten, där det finns ett eget ekosystem 
och där naturen får mycket utrymme. Det digi-
tala distriktet ska bli ett starkt platsvarumärke 
och något som boråsarna är stolta över. Pulsen 
kan inte tänka lokalt. Vi måste snarare tänka 
nationellt, eller varför inte internationellt. 

HUR FÖRESTÄLLER VI OSS ETT DIGITALT 

DISTRIKT OCH VAD FÅR VI UT AV DET ? 

Det digitala distriktet ska vara levande hela 
dygnet och året. Området behöver bostäder, 
verksamheter/kontor och mötesplatser, men 
även besökare. Pulsen tänker en plats där allt 
finns. Där enkelhet är ett ledord. Där det finns 
liv mellan husen. Ett digitalt distrikt ska göra 
boråsaren ännu mer stolt över sin stad, vilket i 
sin tur leder till att staden växer ytterligare. 

En plats som suddar ut gränsen mellan det 
fysiska och digitala. Ett digitalt distrikt som är 
det första i sitt slag. 

Hur ska parken ta sig över barriärer och angöra stadsparken och de båda griftegårdarna? Vita cirklar symboliserar viktiga kopplingar/angöringspunkter. 

1

5

2

3

4
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2.4. Uppgift
Uppdraget omfattar både utveckling av befintlig 
bebyggelse och möjlig komplettering med nya 
byggnader (tillkommande BTA, LOA/BOA). 
Området ska innehålla bostäder, verksamheter 
och mötesplatser när det är klart. Det aktuella 
området utgör en viktig pusselbit i stadens 
översiktliga planering och utveckling. Genom 
området, i nordsydlig riktning, ska Viskans park 
sträcka sig. 

Det parallella uppdraget ska bidra med att 
utveckla visionsarbetet och bidra med tankar och 
idéer som utvecklar beskrivningen av ett digitalt 
distrikt och hur vi tillsammans kan bygga ett 
platsvarumärke.

Uppgiften är att arbeta fram en visionär och 
genomförbar strukturplan. Strukturplanen ska 
innehålla förslag till:

 » Markanvändning, fördelning av bostäder, 
verksamheter och kontor

 » Nya byggnader, och förslag till ombyggna-
tion av befintliga byggnader

 » Park- samt gårdsytor
 » Dagvattenlösningar, åtgärder för 

ekosystemtjänster
 » Mobilitet, gång- och cykelstråk, parkeringar
 » Mötesplatser och åtgärder för att skapa liv, 

rörelse och aktivitet 24/7 i området

2.4.1. Frågeställningar att besvara
Förslaget ska ta hänsyn till de många knäck-
frågor som området står inför. Uppgiften är 
att ta fram ett förslag som är både visionärt 
och realistiskt och genomförbart med hänsyn 
till byggbarhet och ekonomi. I nästa kapitel 
listas frågeställningar med direkt koppling till 
målbilden och följande teman:

 » Viskans park
 » Kulturmiljö, arkitektur, gestaltning
 » Stadsbyggnad
 » Viskan, natur och ekosystemtjänster
 » Ett digitalt distrikt - platsvarumärke
 » Parkering för cykel och bil
 » Motorvägens knäckfrågor
 » Genomförbarhet och ekonomi

KULTURMILJÖ

I programmet anges inte vilka byggnader eller 
byggnadsdelar som måste bevaras. Det är istället 
upp till arkitektkontoren att göra en bedömning 
och motivera sitt förslag. Vid första delredovis-
ningen förs en dialog om förslaget och motiven. 

2.4.2. Område
Det parallella uppdraget ska inte utgå ifrån 
befintliga fastighetsägarförhållanden. Ett förslag 
för området som helhet ska tas fram. 

2.4.3. Tidplan parallella uppdrag 
Uppdraget påbörjas med ett startmöte den 15 
september 2021 och avslutas med en slutpre-
sentation den 15 december 2021. Däremellan 
sker två delavstämningar. Se vidare i Kapitel 6. 
Övergripande preliminär tidplan. 
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Hur ska parken sträcka sig genom området? Bilden visar ett utdrag 

från stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken. Sträckningen enligt 

programmet är på denna bild borttagen genom aktuellt område.

Angöringspunkt 1. Angöringspunkt 2.

Be intlig gångbro över riksväg 40. Bron sträcker sig mellan Pulsen 

Fastigheters byggnader. Nummer 5 på bild på sida 13.

Angöringspunkt 3. Angöringspunkt 4.
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VISKANS PARK

 » Hur ska parken sträcka sig genom 
området? 

 » Hur ska parken korsa riksväg 40? 
 » Hur ska parken korsa Sven 

Eriksonsgatan?
 » Hur ska parken korsa 

Kyrkogårdsgatan? 

KULTURMILJÖ, ARKITEKTUR, GESTALTNING

 » Hur kan området utvecklas med 
hänsyn till områdets kulturhistoria? 

 » Hur kan områdets historia, de 
olika årsringarna, utläsas även efter 
utvecklingen? 

 » Hur kan de nya byggnaderna komplet-
tera den befintliga bebyggelsen? 

 » Hur kan de nya byggnaderna bli 
nya, spännande och häftiga tillskott i 
området?

STADSBYGGNAD

 » Hur skapas ett område där människor 
vill vistas och röra sig igenom? 

 » Hur ska området ansluta till och 
integrera kringliggande grönom-
råden - stadsparken och de båda 
griftegårdarna? 

VISKAN, NATUR OCH EKOSYSTEMTJÄNSTER

 » Hur kan Viskan aktiveras och bli ett 
tillskott för både människor, insekter, 
djur och natur? 

 » Hur ska dagvatten hanteras i området? 
 » Hur blir grönska ett naturligt inslag i 

området? 

 » Hur kan ekosystemtjänster tillföras i 
området?

 » Hur kan pollinering bli ett naturligt 
inslag i området? 

DIGITALT DISTRIKT – PLATSVARUMÄRKE

 » Hur föreställer vi oss ett digitalt 
distrikt och vad får vi ut av det?

 » Vad krävs för att skapa ett digitalt 
distrikt?

 » Vad behövs för vision för att uppnå ett 
digitalt distrikt?

PARKERING FÖR CYKEL OCH BIL

 » Hur ska parkering lösas på ett attrak-
tivt och effektivt sätt?

MOTORVÄGENS KNÄCKFRÅGOR

 » Hur ska risk kopplat till farligt gods 
hanteras?

 » Hur ska bullret reduceras/hanteras i 
området?

 » Hur ska luftföroreningar från trafiken 
hanteras?

GENOMFÖRBARHET OCH EKONOMI

 » Hur beaktas och analyseras den 
ekonomiska genomförbarheten i 
förslaget?

 » Hur kan förslaget etappindelas?
 » Hur fördelas/omdisponeras befintliga 

ytors BTA/LOA på det innehåll som 
föreslås?

 » Hur fördelas tillkommande ytors 
BTA/LOA på det innehåll som 
föreslås?

3. Uppgiftens frågeställningar
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Bilder från en enkel 3D-modell över området. 
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4. Förutsättningar

4.1. Historiskt perspektiv
Karteringen av kulturvärdet bygger på en inven-
tering av industribyggnader i Borås av Borås 
Kommun (idag Borås Stad) i samarbete med 
Älvsborg länsmuseum, Kommunledningskans-
liet, Kulturkontoret och Stadsbyggnadskontoret 
år 1996.

4.1.1. Karaktäristiskt för bebyggelsen
Området är utbyggt med en stor variation av 
byggnadsstilar som var för sig kännetecknar sin 
tid. De har även influerat andra industribygg-
nader runtom i Borås. Dominerande inslag i de 
äldre industribyggnaderna är ljusa tegelfasader 
med sockel av obearbetad sten. För att släppa 
in mycket dagsljus har de också i flera fall stora 
fönsterpartier. Originalfönstren var vanligtvis 
småspröjsade vilket verkar ha utvecklats till 
en form av ”fabriksarkitektur” oavsett vilken 
tidsepok och arkitekturstil som byggnaden har 
ritats i. Senare utbytta fönster har vanligtvis 
förenklats kraftigt och har oftast enbart glasde-
lande poster utan spröjs. 

De på- och tillbyggnader som har gjorts är ofta 
genomförda med stor respekt och hänsyn till 
befintlig bebyggelse, men utförd med dåtidens 
teknik och stil. Detta har skapat en variation i 
området, men inte skapat en situation där olika 
byggnader ”skriker” åt varandra. Med utgångs-
punkt i detta faktum bör även framtida tillägg 
och nya byggnadsvolymer spegla sin samtid, 
men samtidigt respektera och samtala med den 
befintliga bebyggelsen.

4.1.2. Befintliga byggnader
De byggnader som syns inom Pulsenområdet 
idag har uppförts under en lång period från 
1876 och fram till 1967. Byggnaderna är i de 
flesta fall goda representanter för sin tid och 
speglar på så sätt framväxten av textilindustrin 
i Borås. De har under åren haft flera olika 
funktioner och i princip samtliga byggnader har 
genomgått renoveringar samt om- och påbygg-
nader när området har förändrats över tid. I 
följande avsnitt beskrivs de befintliga byggna-
derna i kronologisk ordning efter byggnadsår 
(förutom byggnad 11 och 12). Byggnaderna är 
numrerade på bilden på nästa sida. 

BYGGNAD 1

Den äldsta byggnaden, byggnad 1, uppfördes 
1876 som en del av Annebergs Spinneri 
AB, vilket var det ursprungliga företaget i 
området. Senare, från 1910-talet, användes 
den för trikåtillverkning. Taket genomgick en 
ombyggnad år 1943 då formen förändrades 
från ett sågtandstak (shedtak) till ett bågformat 
tak med taklanterniner. År 1971 ersattes 
byggnadens karaktäristiska svängda fasad utmed 
Viskan och drogs då in cirka två meter från ån. 
Grundmuren finns dock kvar än idag och visar 
fasadens ursprungliga läge. Även delar av den 
ursprungliga fasaden finns bevarade, men idag 
som interiöra detaljer.

BYGGNAD 2

I kvarteret Astern 7, på den norra sidan av 
riksväg 40, uppfördes år 1885 byggnad 2 
för Borås Spinneri AB. Den ritades av tyska 
arkitekter. Spinneriet brann ner 1893, men 
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Byggnader inom området, numrerade i kronologisk ordning efter byggnadsår.

återuppfördes efter ritningar av boråsarkitekten 
Lars Kellman och fick då ett utseende som var 
närmast identiskt med det ursprungliga, men 
med mindre tillägg. Byggnaden stod senare 
modell för en mängd nya industribyggnader 
i Borås, vilka följer samma formspråk med en 
genomarbetad, lätt klassicerande tegelarkitektur. 
Vid en ombyggnad år 2002 återställdes den 
aktuella byggnaden till ett ursprungligt utseende 
och tillbyggdes med en ny länk till byggnad 6a. 

BYGGNAD 3A, 3B OCH 3C

Byggnad 3a, uppfördes år 1915 i nationalroman-
tisk stil som huvudkontor och lager för Sveriges 
Förenade Trikåfabriker. Arkitekt var Lars 

Kellman. År 1943 gjordes en större tillbyggnad 
av huvudkontoret då byggnad 3b uppfördes i en 
utpräglad funktionalistisk stil. I samband med 
att Östvästleden (idag riksväg 40) drogs fram 
runt 1968 murades den gamla huvudentrén 
igen och även den gamla entrén för arbetarna, 
mellan byggnaderna 3a och 5a, förändrades när 
den stängdes mot vägen i norr och vändes mot 
innergården i söder och blev ny huvudentré till 
det gamla huvudkontoret.

BYGGNAD 4

Byggnaden uppfördes 1916-1917 efter ritningar 
av Lars Kellman som gav byggnaden enkla, klas-
sicistiska fasader som främst karaktäriseras av de 
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Bild från Spårgatan. Idag går riksväg 40 här. Byggnader 2 och 3 i bild. Byggnader 5 och 6 kan skymtas.

Eisermans fabrik (byggnad 1) år 1912 med den gamla fasaden längs Viskan.
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stora fönsterytor som krävdes för att skapa bra 
ljusförhållanden i arbetslokalerna. Den dockades 
mot och anpassades formmässigt efter byggnad 
1. Byggnaden innehöll läggrum, maskning, 
kettelsalar, maskinsalar samt ett strumplager. 
Trots mindre förändringar har fasaderna än idag 
i huvudsak bevarat sin karaktär. 

BYGGNAD 5A, 5B OCH 5C

Byggnad 5a uppfördes under slutet av 1910-talet 
i huvudsak som råvarulager, men innehöll också 
en transformator. År 1930 gjordes en mycket 
stor om- och tillbyggnad i funktionalistisk stil 
då två nya våningar byggdes på och byggnaden 
förlängdes västerut (5b). Byggnaderna 5a och 
5b användes därefter främst som arbetssalar för 
strumptillverkning. De kompletterades 1932 

Bebyggelse inom kvarteret Astern, sett från kullen i norra delen av kvarteret. Byggnaderna framför byggnad 2 finns inte idag.

med delen 5c som var en ”portvaktstuga” vid 
den tidigare entrén för arbetarna. Ytterligare en 
våning byggdes på år 1943, då en stor matsal 
för arbetare och tjänstemän ritades av boråsarki-
tekten Hugo Häggström (som samtidigt formgav 
byggnaden 3b). 

BYGGNAD 6A OCH 6B

Byggnaden uppfördes år 1922 i kvarteret Astern 
7 som komplementbyggnad till Spinneriet (2a) 
på norra sidan riksväg 40. Byggnaden ritades av 
arkitekt Lars Kellman och innehöll ett råvaruma-
gasin. Den svagt svängda söderfasaden förklaras 
av att den anpassades för av- och pålastning från 
ett befintligt stickspår från järnvägen. År 1941 
byggdes byggnaden ut kraftigt mot väster med 
en volym som ansluter till den ursprungliga 
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byggnadens formspråk med drag av 1920-talets 
klassicism (6b). Mellan åren 1975-1991 
fungerade byggnaderna som mässlokaler, men 
de är idag en konferensanläggning med egen 
restaurang. 

BYGGNAD 7

Byggnad 7 är en mindre, återstående del av 
en äldre byggnad, vilken uppfördes år 1939 
som garage och verkstad. Stora delar av den 
ursprungliga byggnaden revs vid mitten av 
1960-talet till förmån för byggnad 9. Ytterligare 
förändringar har senare genomförts och byggnad 
7 används idag som kontor. 

BYGGNAD 8

År 1966 uppfördes byggnad 8 i gult tegel som 
en hallbyggnad. Den är en representant för den 
funktionella fabriksarkitekturen som känne-
tecknar 1960-talets tillägg till flera av de äldre 
fabriksanläggningarna i Borås.

BYGGNAD 9

År 1967 uppfördes byggnad 9 efter ritningar 
av AB Brodefors och Mattsson i Göteborg. 
Den volymmässigt stora tegelbyggnaden ersatte 
delar av den äldre bebyggelsen. Den användes 
ursprungligen som sticksal och lager. Byggnaden 
är tidstypisk för 1960-talet och speglar den sista 
framgångsepoken i Borås textila industrihistoria. 

BYGGNAD 10

En mindre portvaktsstuga uppfördes år 1967 
och markerar den nya entrén till fabriksan-
läggningen i samband med att motorvägen 
Östvästleden (Rv 40) byggdes och den gamla 
portvaktsbyggnaden (5c) stängdes. 

GÅNGBRO

Gångbron emellan byggnaderna 3c/4c och 
2a tillkom under 2000-talet som en intern 
förbindelse för att bättre sammanlänka de båda 
fastigheterna kv Blåklinten och Astern. 

BYGGNAD 11 

Villa Alphyddan – byggdes 1895 som 
privatvilla åt fabriksdisponent Albert Evers i ett 
ursprungligen grönt läge i utkanten av staden. 
Den ritades av arkitekt Lars Kellman som gav 
villan ett formspråk som visar upp drag från 
såväl amerikansk ”Shingle-style” som engelska 
cottagevillor. Även de vid tiden så populära 
referenserna till en ”fornnordisk” stil kan spåras. 

Fastigheten som byggnaden står på ingår inte i 
det parallella uppdraget.

BYGGNAD 12 

Byggnad 12 byggdes som tjänstebostad åt 
Stadsträdgårdsmästaren vid sekelskiftet 1900. 

SAMMANFATTNING

Alla byggnader i området har haft ett unikt 
syfte. Idag används de, bortsett från kontor, till 
andra funktioner än vad som var avsikten då de 
byggdes, vilket tyder på byggnadernas flexibi-
litet. Alla byggnader bidrar dock till berättelsen 
om anläggningens utveckling och visar även till 
viss del på hur den arkitektoniska utvecklingen 
av fabriksbyggnader har sett ut i Borås under de 
senaste 100 åren. 
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En tidig bild på Alphyddan. Almarna som finns på platsen idag var nyplanterade. Både hus och mur finns kvar idag. Huset ska göras om till bostäder. 

Hela området, sett från sydväst. Bild tagen innan riksväg 40 byggdes.
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4.2. Platsen idag
I avsnitt 4.1 beskrivs de byggnader som finns 
kvar i området idag och vad de spelat och spelar 
för roll i historien. I detta avsnitt beskrivs vad 
byggnaderna och dess omkringliggande miljöer 
används till idag.

4.2.1. Kvarteret Astern
I kvarterets nordöstra del ligger den gamla 
trädgårdsmästarebostaden. Byggnaden används 
idag som föreningslokal och kontor.

Nedanför den gamla trädgårdsmästarbostaden i 
nordöst, längs Viskan, finns en parkeringsplats 
som är lägre än omgivningen. Där finns också 
växtlighet som sträcker sig ut över Viskan. 
Denna växtlighet har en viktig biologisk funk-
tion, se mer i avsnitt Natur och biotopskydd.  
 
Kullen inom Astern omnämns i Borås Stads 
grönområdesplan som ett klass 3-område 
med besöksvärden. Den är idag viktig som en 
närpark, framförallt som hundrastgård. Det fem 
kilometer långa parkstråket Viskans park ska 
integreras med kullen för att sedan ta sig över 
Sven Eriksonsgatan respektive riksväg 40. Kullen 
har vissa branta partier, vilket öppnar upp för 
möjligheten att bygga exempelvis underjordisk 
parkering.

På kullens nordvästra del ligger Alphyddan. 
Byggnaden som ursprungligen var en bostad 
används idag för kontor. 

Byggnaderna längs motorvägen är samman-
byggda med en gemensam entrédel. Från 
entrédelen går även en gångbro mellan Pulsen 
Fastigheters byggnader i kvarteret Astern och i 
Kvarteret Blåklinten. 

Miljöbilder från kvarteret Astern som ligger 

på norra sidan av riksväg 40.

1

2

3

4
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Översiktsbild över kvarteret Astern med platsmarkering för foton. 

1

4

7

8
3

5
6

2
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Miljöbilder från kvarteret Astern som ligger 

på norra sidan av riksväg 40.

Drönarfoto över en del av Viskan, norr till höger i bild. Park-

eringsplatserna längst ner i bild tillhör inte uppdragsområdet. 

Den västra byggnaden innehåller konferens-
lokaler och restaurang. Den östra byggnaden 
innehåller flertalet kontorslokaler, bland annat 
för bank och mäklare.

Övriga kvarteret Astern består till största delen 
av markparkeringar omringade av gräsbeklädda 
refuger och trädalléer.  
 
Kvarteret Astern har sin norra gräns mot Sven 
Eriksonsgatan. Trafikberäkningar visar att det 
år 2040 kommer att gå cirka 10 000 fordon/
vardagsdygn längs gatan.

5

6a

7

86b
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Miljöbilder som visar Norsen 8 sett från Nils Jakobsonsgatan.Miljöbilder som visar Norsen 8.

4.2.2. Norsen 8
Norsen 8 består idag av en öppen markparke-
ring. Fastigheten omringas av påfartsrampen 
till riskväg 40 i nordväst och Nils Jakobsgatan 
och den mindre gatan Åkerigatan åt söder och 
sydväst.

Parkeringen används och arrenderas av intillig-
gande bostadsrättsföreningar.
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4.2.3. Blåklinten 1 
Blåklinten 1 består till stora delar av bebyggd 
mark. Byggnaderna innehåller mestadels 
kontor och lager. Mellan byggnaderna är det 
mycket asfalt i form av smågator, lastplatser och 
markparkeringar. I området finns ett antal stora 
träd och längs kvarterets västra och södra sida 
går en trädallé. Längs Viskan finns en smal grön 
remsa med buskar, träd och andra växter, läs 
mer om detta i avsnitt Natur och biotopskydd. 
Området längs Viskan är idag inhägnat och inte 
tillgängligt för allmänheten.

Miljöbilder från kvarteret Blåklinten som 

ligger på södra sidan av riksväg 40.

9

10

11

12
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Miljöbilder från kvarteret Blåklinten. Längst ner till 

höger en vy över motorvägen sett från befintlig gångbro.
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4.3. Planförutsättningar
4.3.1. Viskan
Viskan är en stor resurs i Borås, både ur ett 
biologiskt och rekreativt perspektiv. I aktuellt 
område finns stor potential att förbättra framfö-
rallt det rekreativa värdet. Samtidigt måste det 
biologiska värdet värnas och helst stärkas. 

När en ny detaljplan ska göras återinträder 
strandskyddet. Det innebär att det måste finnas 
ett särskilt skäl att upphäva det igen. Vidare 
måste eventuella risker för översvämning från 
Viskan hanteras. Enligt översvämningskartor 
med beräknat högsta flöde kring Viskan ser det 
inte ut att vara en stor risk inom området. Dock 
kan stora mängder vatten påverka exempelvis 
markens bärighet i anslutning till Viskan. 

Markens bärighet intill och i nära anslutning till 
Viskans strandkant samt eventuella föroreningar 
i Viskans sediment måste hanteras vid framtida 
byggnation. 

4.3.2. Övrigt vatten 
Utöver översvämningsrisk från Viskan måste 
eventuella risker för översvämning till följd av 
skyfall hanteras. Enligt karta med riskområden/
bluespots finns ett antal punkter inom området 
som riskerar att bli vattensamlingar vid skyfall. 

Vidare måste projektet hantera dagvatten. 
Lämpligtvis görs det på innovativa och kreativa 
sätt som dessutom bidrar till miljön både ur ett 
biologiskt och rekreativt perspektiv. 

4.3.3. Motorvägen
Riksväg 40 går rakt igenom området. Vägen 
innebär stora utmaningar för området i form av 
riskhantering, bullernivåer och luftföroreningar 
och utgör dessutom en stor barriär. En utmaning 

är att, på något sätt, överbrygga och tona ner 
dess barriäreffekt. Det ska göras med hjälp av 
Viskans park, men även andra sätt och idéer 
är välkomna. En viktig aspekt i detta arbete är 
suicidprevention. 

Trots motorvägens många utmaningar utgör den 
också en viktig resurs för Borås och området. 
Eftersom vägen går rakt genom tätorten upplever 
de som åker där också Borås – om än på ett 
annat sätt. Detta är något som bör utnyttjas i 
förslagen. 

4.3.4. Natur och biotopskydd
Inom området finns flera biotopskyddade 
alléer och annan värdefull, skyddsvärd natur, 
främst i form av stora träd. Grönska spelar en 
stor roll i området och det är upp till teamen 
att presentera förslag på hur grönska blir ett 
naturligt inslag även i framtiden. Om befintliga, 
värdefulla, gröna miljöer tas bort i förslaget ska 
det motiveras. 

4.3.5. Kulturmiljön 
Utmaningen kopplat till kulturmiljö är att hitta 
en bra balans mellan det gamla och nya. Att 
områdets historia, dess årtioenden och årsringar, 
ska vara läsbar samtidigt som nya tillskott 
kompletterar och skapar värden. 

4.3.6. Fastighetsutveckling
En utmaning kopplat till fastighetsutveckling är 
att presentera ett förslag som tar hänsyn till alla 
knäckfrågor och värden som kan innebära höga 
kostnader men som ändå är genomförbart.
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4.4. Styrdokument
4.4.1. Tidigare beslut
Det parallella uppdraget utgår ifrån ett antal 
politiska beslut/ställningstaganden. 

 » Översiktsplan för Borås, 2018
 » Utbyggnadsstrategi, 2019
 » Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken, 

2021
 » Stadsbyggnadsprogram Staden vid Viskan, 

2002
 » Planprogram för Södra centrum, 2019

Utöver de beslutade plan-/styrdokumenten utgör 
även två planbesked grund för uppdraget:

 »  Beslut om positivt planbesked för Blåklinten 
1 samt planuppdrag för Blåklinten 1 och 
Norsen 8, 2019-03-28

 » Beslut om positivt planbesked för Astern 5 
samt planuppdrag för hela kvarteret Astern, 
2020-06-25

4.4.2. Översiktsplan för Borås, 2018 
Översiktsplanen (ÖP) blickar ut mot ett 
framtida Borås och ett önskvärt samhälle ca 20 
år framåt. ÖP anger nio övergripande strategier, 
varav sju i hög grad är relevanta för aktuellt 
område:

 » Styrkan kommer inifrån
 » Koncentrerat och sammanbundet
 » Tätt och mixat
 » Mer mötesplatser och målpunkter
 » Grönt och blått runtomkring
 » Bygg för mer buss, cykel och gång
 » Viskan och textilen synliggörs i staden

Aktuellt område kan på flera sätt bidra till att 
dessa strategier uppfylls. Strategierna ska genom-
syra hela områdets utveckling och utformning. 

De övriga två strategierna, Femkärnighet och 
Regional utblick, är mer övergripande och har 
inte lika direkt koppling till aktuellt område. 

Stadsbyggnadsprogram för Borås

Staden vid parken
Stadsplanering på ett nytt sätt − igen!
Godkändes av Kommunfullmäktige den 18 mars 2021

Inledning

Översiktsplan för Borås

1

Utbyggnadsstrategi 2018-2035

Mer stad längs Viskan              Antagandehandling

PLANPROGRAM FÖR

SÖDRA CENTRUM  
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN GODKÄNDE PLANPROGRAMMET 2019-06-27 §190
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4.4.3. Utbyggnadsstrategi, 2019
Området ingår i utvecklingsområdet stadskärnan 
som ska förtätas för att skapa en mer livskraftig 
stadskärna med fler boende och utbud av urbana 
kvaliteter. Utmed Viskan ska nya offentliga 
platser skapas, där människor möts och där det 
finns möjlighet till aktiviteter. Aktuellt område 
ska både ses som ett område viktigt för centrums 
utökning söderut och som en viktig del i att 
binda samman centrum med de södra delarna 
av utvecklingsstråket. Det är även en historisk 
industrimiljö utmed Viskan som ska tas tillvara 
för nya arbetsplatser och inslag av bostäder. 
Aktuellt område är en av de få välbevarade och 
sammanhängande historiska industrimiljöer som 
finns kvar i Borås och som dessutom kan rymma 
en offentlig plats längs Viskan.

4.4.4. Stadsbyggnadsprogram 
Staden vid parken, 2021

Stadsbyggnadsprogrammet syftar till att peka ut 
en långsiktig målsättning och viljeinriktning på 
övergripande nivå och är en planeringsprincip 
där allmänt tillgänglig yta planeras först och 
byggnation därefter. Syftet är att skapa ett fem 
kilometer långt, sammanhängande park- och 
mötesstråk som delvis löper parallellt med 
Viskan. 

Parken är ett sätt att binda samman staden och 
underlätta för klimatsmarta sätt att röra sig 
mellan olika stadsdelar. Den är en katalysator 
för tillväxt samtidigt som den ska hjälpa staden 
att möta klimatförändringar. Parken tar tillbaka 
fokus på människans perspektiv genom att 
ytorna mellan husen prioriteras och ritas först. 

Parken ska passera genom aktuellt område, 
på bro över motorvägen och över Sven 
Eriksonsgatan.

4.4.5. Stadsbyggnadsprogram 
Staden vid Viskan, 2002

Stadsbyggnadsprogrammet syftar till att till-
gängliggöra platser och stråk längs Viskan. Borås 
Stad har under de senaste 20 åren arbetat utifrån 
programmet. Under 2021 färdigställdes en gång- 
och cykelbana längs östra sidan av Viskan precis 
intill aktuellt område. Det är den sista etappen 
för ett sammanhängande gång- och cykelstråk 
längs Viskans strandkant mellan Druveforsfallet 
och Ålgårdsfallet. Programmet ska fortsatt 
genomsyra projekten längs Viskan och där det 
är möjligt bör kanten göras tillgänglig på båda 
sidor. 

I aktuellt område ska Viskan ses som en resurs - 
både för människor, insekter, djur och natur. 

4.4.6. Planprogram för Södra 
centrum 2019

Planprogrammet analyserar vilka möjligheter 
som finns för exploatering inom kvarteret Astern 
samt fastigheterna Venus och Ulysses norr om 
riksväg 40. I planprogrammet lyfts också hur de 
kan länkas samman med närliggande områden, 
däribland fastigheten Blåklinten 1.

Planprogrammet föreslår förtätning med 
bostäder, handel, centrumverksamheter och 
parkeringsgarage. 

4.5. Andra projekt i närheten
Fastigheten Makrillen kommer att bebyggas med 
en livsmedelsbutik samt parkering i tre våningar.   
Intill det kommer trafiklösningen vid Brodal att 
göras om för att hantera en större mängd trafik. 
Utredningen och material kring detta finns som 
bilaga till uppdraget. Väster om Brodal planeras 
i pågående detaljplan ett område för polisverk-
samhet, häkte med mera. 



Parallella uppdrag Blåklinten, Norsen och Astern i Borås –– Förutsättningar | 33

4.6. Boråsarnas inspel
Inför uppdragsstart har Borås Stad haft en öppen 
enkät för att få in Boråsares inspel. Enkäten finns 
sammanställd som en bilaga till programmet. I 
det parallella uppdraget är det teamens ansvar att 
gå igenom resultatet och belysa hur boråsarnas 
perspektiv tas om hand i förslaget. 

Det är många som svarat att de arbetar i området 
idag. En hel del har svarat att de promenerar 
igenom området, några parkerar och några äter 
lunch eller utför ärenden. Det är också många 
som inte alls använder området idag. Några 
anger att de upplever området ”tillknäppt”, 
”dött” eller ”oattraktivt”. Någon anger även att 
det är ”svårhittat” och någon annan skriver att 
det är svårframkomligt med cykel i området. 

I frågan om vad de vill ha i området för att 
vilja använda eller vara i området i framtiden 
kom många förslag. Många förslag handlade 

om grönska i form av träd, buskar, blommor 
och odling. Vidare handlade många förslag om 
innehåll i kvarteret – restauranger, caféer, affärer 
med mera. En del svar handlade om arkitekturen 
och flera om att öka tryggheten i området med 
bättre belysning och mer aktiviteter generellt. Ett 
fåtal har tagit upp att det fortsatt måste finnas 
goda möjligheter att parkera bilen. 

Slutligen var det möjligt att fylla i flera alternativ 
på saker som är viktigast i utvecklingen i 
området. Majoriteten önskade grönska och 
restauranger/caféer. Cirka hälften önskade 
tillgång till Viskan, möjlighet att ta sig över 
motorvägen smidigt och tryggt, mötesplatser 
och arkitektur. En minoritet önskade bostäder, 
cykelplatser och kontor. Övriga förslag bestod av  
bättre belysning och bättre ljudnivåer, bilparke-
ring och bevarande av befintlig grönstruktur. 

Läs mer i bilaga Boråsarnas inspel - enkätsvar.

Makrillen
– Livsmedelsbutik

– Parkeringhus

Trafiklösning
– OBS! Denna korsning 

ska ses över i uppdraget

Björnflokan
– Byggnation startad

– Parkeringhus
– Bostäder
– Förskola

Polis, häkte mm
– pågående 
detaljplan

Planprogram

Brodal
– Ny trafiklösning
– se bilaga ”Brodal 

trafikåtgärd”

Karta över andra projekt i närheten av uppdragsområdet.
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5. Parallella uppdragets 
bestämmelser

5.1. Genomförande 
parallella uppdrag

Den övergripande uppdragsförutsättningen är 
att resultatet av det parallella uppdraget kommer 
att ligga till grund för kommande planläggning 
och framtagandet av ett samrådsförslag/planför-
slag till en ny detaljplan.

Processen för genomförande av det parallella 
uppdraget inleds med startmöte för de utvalda 
kontoren. Det kommer att vara två delredovis-
ningar och en slutredovisning. Det parallella 
uppdraget avslutas efter det att efterfrågat 
material är redovisat och inlämnat, samt att 
bedömningsgruppen utvärderat förslagen.

Det parallella uppdraget innebär att arrangören 
ger uppdrag avseende ett och samma projekt 
till fyra team samtidigt. Det som i första hand 
skiljer parallella uppdrag från tävlingsformen 
är att det sker en dialog mellan teamen och 
beställaren/arrangören, som följer och kan 
påverka projektet under uppdragets gång. På så 
sätt kan olika alternativ i ett tidigt skede belysas, 
och ett bredare beslutsunderlag för projektets 
och planens vidare utveckling erhållas.

5.2. Bestämmelser
5.2.1. Arvode
Varje team erhåller för uppdraget ett arvode om 
300 000 SEK exklusive moms. All kopiering 
ingår i uppdraget. Ersättning betalas ut efter 
att det parallella uppdraget är genomfört och 
förutsätter att medverkande företag accepterat 

villkoren, att efterfrågat material är korrekt, 
inlämnat i tid och enligt uppställda redovis-
ningskrav i programmet. Arvodet utbetalas mot 
faktura.

5.2.2. Uppdrag efter det 
parallella uppdraget

Det parallella uppdraget avslutas efter det att 
efterfrågat material är redovisat och inlämnat, 
samt att bedömningsgruppen utvärderat 
förslagen. Direkt nyttjande av förslag, helt eller 
delvis, kan ske först efter avtal mellan förslags-
ställarna och arrangören. 

Efter genomfört uppdrag och bedömning, är 
beställarens avsikt att förhandla och upphandla 
ett eller flera deltagande team för att ta fram ett 
bearbetat förslag som underlag till detaljplan.

5.2.3. Tidplan för det parallella 
uppdraget

 » Gemensamt startmöte 2021-09-15
 » Delredovisning 1   2021-10-20
 » Delredovisning 2   2021-11 17
 » Slutredovisning   2021-12-15
 » Bedömningsgruppens beslut, preliminärt 

jan/feb 2022

5.2.4. Frågor och svar
Eventuella frågor under genomförandet av det 
parallella uppdraget ska ställas via e-post till

 » Dick Hedman, processledning Pulsen 
Fastigheter, dick@dickhedman.se

mailto:dick%40dickhedman.se?subject=Parallella%20uppdrag%20Pulsenomr%C3%A5det
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 » Paulina Bredberg, planarkitekt och projekt-
ledare, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Borås Stad, paulina.bredberg@boras.se

Svar på frågor av allmän karaktär, eller som 
behöver komma alla till del, delges samtliga 
deltagare.

5.2.5. Bedömningsgrupp
Förslag kommer att bedömas och utvärderas 
av en bedömningsgrupp med representanter 
från Pulsen Fastigheter och Borås Stad, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Stads-
ledningskansliet, samt en extern arkitekt utan 
koppling till Borås Stad eller Pulsen Fastigheter. 
Bedömningsgruppen är sakkunniga inom 
arkitektur, planering, kulturmiljö, genomförande 
och ekonomi.

 » Christer Södeliden, VD, Pulsen Fastigheter 
 » Dick Hedman, Processledning, Pulsen 

Fastigheter
 » Paulina Bredberg, Planarkitekt och projekt-

ledare, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Borås Stad 

 » Felix Lorentzon, Planarkitekt, Samhälls-
byggnadsförvaltningen, Borås Stad 

 » Richard Mattsson, Stadsarkitekt, Samhälls-
byggnadsförvaltningen, Borås Stad 

 » Fredrik Hjelm, Stadsantikvarie, Samhälls-
byggnadsförvaltningen, Borås Stad 

 » Anders Graad, Mark- och exploatering, 
Stadsledningskansliet, Borås Stad

 » Marie Spångmyr, Mark- och exploatering, 
Stadsledningskansliet, Borås Stad

 » Extern arkitekt, namn kommer senare

5.2.6. Underlagsmaterial
Nedanstående material tillhandahålls på USB i 
samband med startmötet:

 » Bilagor till programmet
 »  Digital 3D-modell (SketchUp)
 »  Utdrag ur grundkarta över området (dwg)
 » Underlag befintliga byggnader inom 

området (relationshandlingar), plan, fasader 
och sektioner (pdf och dwg)

 »  Ledningskartor (dwg)
 » 18 drönarbilder

5.2.7. Bilagor
STADENS STYRDOKUMENT

 » Översiktsplan för Borås Stad, 2018
 »  Utbyggnadsstrategi, 2019
 »  Planprogram för södra Centrum, 2019
 »  Stadsbyggnadsprogram Staden vid Viskan, 

2002
 »  Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken, 

2021

ÖVRIGA STYRDOKUMENT

 » Borås 2025 – vision och strategi 
 » Borås Stads parkeringsregler
 » Borås Stads grönområdesplan
 » Borås Stads miljömål

UTREDNINGAR

 » Naturvärdesinventering inklusive kartlägg-
ning av biotopskyddade alléer

 » SMHI luftutredning
 » Brodal trafikutredning

ÖVRIGT

 » Bullerkartor ekvivalent och max 2019
 » Översvämningskartor 

Övriga utredningar kommer att tas fram som 
underlag för samråd detaljplan. Uppstart sker 
när det parallella uppdraget kommit en bit i 
processen.

mailto:paulina.bredberg%40boras.se?subject=Parallella%20uppdrag%20Pulsenomr%C3%A5det
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5.2.8. Redovisning av förslag
DELREDOVISNINGAR

Delredovisningarna ska levereras både digitalt i 
pdf-format och som utskrifter i tre omgångar. 
Digital redovisning ska tas fram som stöd 
vid muntlig redovisning. Redovisningarna 
sker separat av de deltagande teamen enligt 
kommande agenda med tider.

SLUTREDOVISNING

Förslagen ska presenteras på 4-6 planscher i 
liggande A1-format, numrerade 1-4/6 och 
monterade på styvt underlag. Slutredovisning-
arna ska levereras både digitalt i pdf-format 
och som utskrifter i tre omgångar. Digital 
redovisning ska tas fram som stöd vid muntlig 
redovisning. Redovisningarna sker separat.

DIGITALT FORMAT

Samtliga planscher ska även lämnas elektro-
niskt. Planscherna ska tillhandahållas i två 
versioner, en med hög upplösning och en för 
webbpublicering. Den högupplösta versionen 
ska kunna skrivas ut i full skala, och i A3 till 
bedömningsgruppen.

5.2.9. Inlämningskrav
DELREDOVISNING 1: ANALYS OCH KONCEPT

Varje kontor presenterar sina övergripande 
analyser och idéer enskilt. Det kommer då 
att finnas möjlighet till diskussion, frågor och 
vägledning för det fortsatta arbetet. Arrangören 
ger skriftlig återkoppling/feedback till teamen 
efter redovisningen. 

Syftet är att redovisa hur arbetet bedrivits och 
hur uppgiften och utmaningarna har hanterats 
så långt. Förslagen ska redovisa följande:

 » Redovisning av analys över området – 
valfritt antal figurer/diagram/volymstudier.

 » Kortfattad beskrivande text som beskriver 
hur övergripande vision och målbilder 
uppfylls.

 » Konceptskisser och diagram som visar de 
bärande idéerna, exempelvis trafikstruktur, 
stråk, flöden, platsbildningar, hållbarhet, 
samnyttjande, funktioner, tillkommande 
bebyggelse, med mera.

DELREDOVISNING 2: STADSBYGGNADSFÖRSLAG 

/STRUKTURPLAN

Efter delredovisning 1 har arrangören 
(bedömningsgruppen) sammanfattat en skriftlig 
återkoppling till respektive kontor. Återkoppling 
1 kommer att vara indelad i generella kommen-
tarer (lika till samtliga kontor), samt separata 
kommentarer (rekommendationer) till varje 
kontor enskilt.

Vid delredovisning 2 presenteras en tydlig och 
fördjupad presentation av förslagets bärande 
idéer och hur utförda och bearbetade analyser 
kommer till uttryck i förslag till strukturplan och 
gestaltning av området.

GENERELLA KOMMENTARER

Redovisningen ska belysa och beskriva förslag på 
lösningar på de frågeställningar som beskrivits i 
återkoppling 1.

SEPARATA KOMMENTARER TILL 

RESPEKTIVE KONTOR

Teamen ska i redovisningen återkoppla hur 
man hanterat och bearbetat de synpunkter, 
kommentarer och rekommendationer som 
beskrivits i återkoppling 1 till kontoret.
Förslagen ska redovisa följande:

 » Redovisning av analys över området – 
valfritt antal figurer/diagram/volymstudier.
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 » Kortfattad beskrivande text som beskriver 
hur övergripande vision och målbilder 
uppfylls.

 » Konceptskisser och diagram som vidare de 
bärande idéerna, exempelvis trafikstruktur, 
stråk, flöden, platsbildningar, hållbarhet, 
samnyttjande, tillkommande bebyggelse, 
med mera.

 » Strukturplan i skala 1:2000 som visar 
byggnadskroppar och offentliga rum.

 » Minst en sektion i lämplig skala som 
illustrerar förslagets skala i förhållande till 
omgivande bebyggelse och topografi.

 » Redovisning av förslagets hållbarhetsidéer på 
konceptnivå.

 » Enkel 3D-modell i SketchUp-format. 
Byggnader ska illustreras schematiskt i form 
av volymer där våningsantal framgår.

 » Redovisning av (alla) ytor BTA och BOA/
LOA, samt förslag på vilka ytor som kan 
samnyttjas.

 » Kortfattad beskrivning av förslag till etap-
pindelning – valfritt figur/text.

SLUTREDOVISNING – UTVECKLADE 

STADSBYGGNADSFÖRSLAG

Förslagen ska redovisa följande:

 » Konceptskisser och diagram som visar de 
bärande idéerna.

 » Kortfattad beskrivande text som motiverar 
förslaget och som beskriver hur vision och 
målbilder uppfylls.

 » Strukturplan i skala 1:2000 som visar 
byggnadskroppar och offentliga rum (pdf + 
georefererad dwg)-

 » Illustrationsplaner i skala 1:400 över strate-
giskt viktiga platser inom uppdragsområdet 
(pdf + georefererad dwg)-

 » Minst en sektion i lämplig skala som 
illustrerar förslagets skala i förhållande till 
omgivande bebyggelse och topografi.

 » Perspektiv över området – flygfoto/
drönarfoto.

 » Redovisning av förslagets hållbarhetsidéer på 
konceptnivå.

 » Enkel 3D-modell i SketchUp-format. 
Byggnader ska illustreras schematiskt i 
form av volymer där våningsantal framgår. 
Modellen ska finnas i två versioner: en med 
enbart förslaget och en med förslaget inlagd 
i grundmodellen som tillhandahållits av 
Borås Stad. 

 » Redovisning av (alla) ytor BTA och BOA/
LOA, samt vilka ytor som kan samnyttjas.

 » Minst ett fotomontage som visar en strate-
giskt viktig plats i ögonhöjd. 

Samtligt material ska levereras i digitalt format i 
samband med slutredovisning.

5.2.10. Bedömningskriterier
Förslagen kommer att bedömas utifrån följande 
kriterier, utan inbördes ordning, samt utifrån de 
krav och önskemål som ställts i programmet och 
dess bilagor: 

GESTALTNING 

Hur väl förslaget: 

 » Bildar en integrerad del av staden där 
såväl bebyggelse och gatunät upplevs som 
sammanhängande.

 » Förmår skapa förutsättningar för en tydlig 
identitet och karaktär för det ”digitala 
distriktet”.

 » Visar på ett tydligt, karaktäristiskt och 
övertygande arkitektoniskt koncept.

 » Förvaltar och utvecklar områdets kultur-
historiskt höga värden.

 » Är välgestaltat gällande komposition, 
volymer, uttryck, ljusföring, materialitet och 
visuella samband.
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HÅLLBARHET – SOCIAL, EKOLOGISK 

OCH EKONOMISK 

Hur väl förslaget: 

 » Redovisar attraktiva mötesplatser som 
bjuder in till mångfald och gemenskap.

 » Förmår skapa en inkluderande, trygg och 
tillgänglig miljö.

 » Skapar goda förutsättningar för gång-, cykel- 
eller kollektivtrafik. 

 » På ett innovativt och attraktivt sätt 
integrerar vatten, viskan och stadsmässig 
grönska i den övergripande gestaltningen.

 » Visar på realistiska och kostnadseffektiva 
lösningar för verksamheter och offentlig 
service. 

 » Ger förutsättningar för en hållbar 
exploateringsekonomi.

FUNKTION OCH ORGANISATION 

Hur väl förslaget: 

 » Lyckas hitta ett ändamålsenligt och 
innovativt samnyttjande av funktioner som 
bostäder, arbetsplatser, service, kultur och 
rekreation i det planerade området.

 » Möjliggör flexibilitet för olika aktiviteter och 
verksamheter.

 » Ger förutsättningar för en robust struktur 
som underlättar för möten, orienterbarhet 
och rörelse.

 » Bidrar till en god trafiksituation.

UTVECKLINGSBARHET OCH GENOMFÖRBARHET 

Hur väl förslaget: 

 » Har ett tillräckligt starkt koncept för att 
kunna utvecklas och genomföras utan att 
förlora centrala kvaliteter.

 » Kan anpassas till kommande överväganden 
avseende exploatering i helhet eller i delar. 

 » Kan genomföras inom föreslagen 
etappindelning.

 » Kan anpassas till ny teknik och nya trans-
portmedel för hållbar mobilitet.

 » Kan genomföras med utgångspunkt från 
risk och befintliga verksamheter i drift.

5.2.11. Utställning och publicering
Förslagen kan komma att ställa ut i olika 
sammanhang och via olika medier utan särskild 
ersättning till förslagsställaren. All publicering av 
förslag efter avslutat parallellt uppdrag kommer 
att ske med angivande av förslagsställarens 
namn. 

Sveriges Arkitekter och arrangören äger rätt att 
publicera samtliga förslag på sina hemsidor samt 
i tidningarna Arkitekten och Arkitektur.

5.2.12. Ägande-, nyttjande- 
och upphovsrätt

Arrangören innehar den materiella äganderätten 
till förslagen. Förslagsställarna innehar upphovs-
rätten och behåller nyttjanderätten till sina 
förslag. Arrangören har dock rätt att i projektet 
dra nytta av det samlade resultatet och idéer från 
samtliga förslag förutsatt att det inte strider mot 
svensk lag om upphovsrätt. Önskar däremot 
arrangören direkt utnyttja enskilt förslag, helt 
eller delvis, måste sådant nyttjande uttryckligen 
avtalas mellan arrangören och berörd(a) förs-
lagsställare. Arrangören och Sveriges arkitekter 
äger rätt att publicera förslagen i tryckt form 
och digitalt samt för utställning utan särskild 
ersättning till förslagsställarna. 

Förslagsställare äger ej rätt att publicera eller på 
annat sätt offentliggöra sitt förslag utan godkän-
nande av bedömningsgruppen/arrangören.

5.2.13. Returnering av material
Förslagen kommer inte att returneras.
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6. Tidplan

6.1. Övergripande 
preliminär tidplan

Nedan anges en tidplan för de parallella 
uppdragen samt detaljplaneprocessen. Parallellt 
med detta pågår dialog med bland annat Läns-
styrelsen och Trafikverket.

Prekvalificering
Maj-augusti 2021

15 september
Startmöte

Dialog med medborgare
Juli-augusti 2021

Parallella uppdrag

20 oktober
Delavstämning 1

15 december
Slutredovisning

17 november
Delavstämning 2

Bearbetning inför samråd

Samråd
Maj 2022

Granskning
November/december 2022

Antagande
April/maj 2023

Laga kraft
Maj/juni 2023
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