
Pulsenområdet med fastigheterna Blåklinten, Norsen och 
Astern med omgivning föreslås utvecklas till ett samman-
hängande och attraktivt stads- och parkstråk, genom att 
lägga till ett nytt historiskt lager. Tilläggen ska vara modiga 
och addera nya karaktärer, utan att motverka de befintliga 
värdena. Tillsammans med Druveforsvägen och Varbergs-
vägen utgör den stadens förtätningsstråk mot söder där 
stadskärnan kan knytas ihop med Pulsenområdet och den 
centrumnära bebyggelsen i Druvefors och Göta. Platsen som 
historiskt sett var industrimark i stadens utkant, är idag ett 
gränsland där innerstadens kvaliteter föreslås spridas längs 
Viskans kanter, och i navet av denna stadsutveckling ska en 
mångfacetterad stadsdel och Viskans Park utvecklas.

MED HJÄRTAT PÅ RÄTT STÄLLE

BÄRANDE PRINCIPER
Förslaget är utformat kring fem bärande 
huvudprinciper med syfte att forma 
en robust och grön stadsplan som kan 
utvecklas och genomföras i flera etapper 
i takt med Pulsens och stadens fortsatta 
process. Principerna lägger också grun-
den för hur förslaget, nu och i en fortsatt 
utveckling, ska nå hela vägen fram till 
Pulsens och stadens vision och mål för 
fastighets- och stadsutveckling i och 
kring området, utan att platsens befint-
liga kvaliteter går förlorade på vägen.
» HJÄRTA - Öppna upp och synliggör 
området för alla invånare, boende och 
besökare genom att tillgängliggöra och 
koppla samman området med staden i 
stråk och grönstruktur och utveckla en 
stark målpunkt i området. ”Hjärtat” blir 
områdets och det digitala distriktets 

platsvarumärke och motor, ett centrum 
för möten, affärs- och fastighetsutveck-
ling, mobilitetstjänster, delningseko-
nomi och kreativa verksamheter, men 
även kultur, nöjen och matupplevelser.
» KARAKTÄR - Forma tydliga karak-
tärsområden som är vägledande för 
bebyggelsen och den yttre miljöns form, 
gestaltning och anpassning till platsens 
förutsättningar. Karaktärerna definieras 
med begreppen ”Förädla - Förstärka - 
Förnya”, vilka ger tre olika delområden 
som formar ett varierat och intressant 
område med stark identitet och historia.
» GRÖNA RUM - Låt det gröna ta plats 
och ge området karaktär och forma att-
raktiva och trygga rum och entréer till 
området, som samtidigt blir spridnings-
korridorer för flora och fauna. Befintliga 
gröna ytor utvecklas och knyts samman 

FÖRÄDLA, FÖRSTÄRKA, FÖRNYA 
ÄR LEDORDEN FÖR OMRÅDETS TRE 
KARAKTÄRER

NOLLIPLAN - SKAPA 
GRÄNSÖVERSKRIDANDE 
OFFENTLIGA RUM

”HJÄRTAT” - DET DIGITALA 
DISTRIKTETS PLATSVARUMÄRKE 
OCH CENTRUM

GRÖNA RUM SOM FÅR TA PLATS OCH 
STÄRKA GRÖNA OCH BLÅ STRÅK OCH 
PLATSER AV OLIKA KARAKTÄR

SKAPA SAMVERKAN I EN ITERATIV 
FRAMTIDSSPANANDE PROCESS

med nya starka gröna och blå stråk och 
platser av olika karaktär, vilket ökar Biodi-
versiteten och människors välbefinnande.
» GRÄNSÖVERSKRIDANDE RUM - Låt 
det offentliga rummet i mötet med det 
privata, forma områdets digitala iden-
titet och inbjudande atmosfär. Inspira-
tion hämtas från Giambatista Nollis 
“Nolliplan” där det offentliga rummet är 
gränsöverskridande mellan inne och ute 
i områdets mest offentliga byggnader 
och verksamheter.
» PROCESS - Forma en robust struktur 
som möjliggör att området och dess 
innehåll kan utvecklas över tid. Tänk 
process i stället för projekt och skapa 
samverkan i en iterativ framtidsspa-
nande process där såväl visionen och 
förslaget utvecklas samtidigt som lös-
ningar prövas, förädlas och genomförs. 

#BORÅSSTAD | PULSEN BLÅKLINTEN | ASTERN | NORSEN



VIII

Biologisk mångfald 
Befintliga topografiska 
förhållanden nyttjas för 
öppna dagvattensystem 
i form av regnbäddar, 
rännor och dammar som 
fördröjer, infiltrerar och 
renar vattnet och ökar den 
biologiska mångfalden.

Cirkulärt byggande 
Karaktärsfulla miljöer 
skapas när material tas om 
hand och nytt tillförs med 
cirkulära principer.

Passivhus i trä 
Högeffektiva hus med sol-
celler blir lönsamma dag 
ett. Husen kan komplett- 
eras med innerträdgård för 
att skydda mot buller samt 
ge plats för egen mat- 
produktion.

Flexibel mobilitetshub 
Mobilitet- och logistikhub 
i bottenplan. Stommen 
utformas så att den kan 
konverteras till verksam-
hetslokaler i framtiden.
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INNEHÅLL
Förslaget innebär ett helhetsgrepp för 
både bebyggelse och den yttre miljön, 
men också att närmaste angränsande 
gator och platser utvecklas och kopplas 
starkare till området, främst vid entré-
erna. I stort sett all befintlig bebyggelse 
föreslås bevaras och utvecklas eller 
omdanas samtidigt som en omfattande 
exploatering och rikligt med grönska 
tillförs och tillsammans formar en ny 
stadsbild. Intentionen är att lägga till ett 
nytt historiskt lager, modigt men med 
hänsyn till och utan att minska förståel-
sen för de befintliga. Området föreslås 
byggas ut i etapper enligt föreslagen 
process och etappindelning, varav vissa 
aktiviteter kan påbörjas direkt.

Totalt inrymmer förslaget ca 85.000 
kvm BTA fördelat på 40.000 kvm verk-

samheter och 16.000 kvm bostäder 
varav 10.800 kvm utgörs av verksam-
hetslokaler och  17.700 kvm utgörs av 
garage, i huvudsak förlagda i botten-
våningarna respektive under mark. För 
verksamheter och kontor innebär detta 
cirka 50.000 kvm lokalarea. Garage är 
fördelade på tre kategorier som är (a) 
9.300 kvm, (b) 3.500 kvm, (c) 4.900 kvm.

KARAKTÄRSOMRÅDEN
Området är i delar kuperat och befintlig 
bebyggelse hyser kulturmiljövärden av 
olika dignitet. Platsens förutsättningar 
kopplat till störningar och graden av 
befintliga utvecklingsbara värden, så 
som natur och landskapsrum varierar. 
För att forma ett område som har en 
stark identitet och som tar vara på och 
utvecklar dessa befintliga förutsätt-

ningar på ett effektivt och robust sätt, 
har vi definierat tre karaktärsområden. 
Karaktärerna baseras på begreppen 
Förädla, Förstärka, Förnya, som är väg-
ledande för utformning och gestaltning 
av bebyggelse och landskap. Speci-
fika kulturhistoriska värden i enskilda 
byggnader får studeras vidare i fortsatt 
planprocess.

FÖRÄDLA | KV BLÅKLINTEN
Områdets befintliga äldre industribe-
byggelse ligger inom kv. Blåklinten och 
södra delen av kv. Astern. Bebyggelsen 
hyser kulturhistoriska värden, i delar 
intressanta mellanrum och ligger att-
raktivt nära Viskan. Bebyggelsen som 
har tillkommit under olika årtionden, 
från sent 1800-tal fram till 1960-talet, 
är representanter för sin tid och speglar 
framväxten av textilindustrin i Borås. 

Förslaget innebär att dessa kvaliteter 
tas om hand och förädlas genom väl 
avvägda tillägg i delvis historiserande, 
blandat med moderna, material och 
uttryck och cirkulärt byggande. Relativt 
nätta volymer föreslås förstärka mel-
lanrummen och brokigheten. Centralt 
för området är ”Hjärtat” där nytt möter 
gammalt, men där industrihistori-
ens kreativitet och entreprenörsanda 
utvecklas vidare i en spännande miljö.

FÖRSTÄRKA | KV ASTERN
Kv. Astern norr om riksvägen och kv. Blå-
klinten ligger närmst stadskärnan och 
stadsparken och inrymmer områdets 
största sammanhängande grönyta, flest 
naturvärdesobjekt, värdeelement, träd 
och biotopskydd. Området är kuperat 
och närheten till Viskan är påtaglig. 
Förslaget innebär att dessa kvaliteter 

beaktas, förstärks och vävs samman i en 
påtagligt grön miljö där ny bebyggelse 
inordnas i landskapet. Viktiga fysiska 
kopplingar och siktlinjer har format 
bebyggelsevolymer och dess placering, 
där terrängen, Viskan och det gröna 
sätter karaktären.

FÖRNYA | KV NORSEN
I och kring kv. Norsen och de västra 
delarna av kv. Blåklinten är miljön kar-
gare och påtagligt påverkad av riksvä-
gen som ligger helt exponerad genom 
området. Detta är områdets mest stör-
ningsutsatta del och som jämfört med 
Blåklinten och Astern hyser färre och 
mindre påtagliga natur- och kulturmil-
jövärden. Förslaget tillför här en mer 
omfattande exploatering i en ny skala 
som överordnar sig den äldre industri-
miljön och skalan kring Viskan, samtidigt 

som bebyggelsen skapar skydd från 
trafiken på riksvägen och formar en ny 
uttrycksfull entré till området och Borås.

TRAFIK
I det nya förtätade Pulsenområdet 
måste mjuka trafikanter premieras för 
att en attraktiv miljö och hållbar stadsdel 
ska kunna byggas. Nya tillgängliga och 
attraktiva gång- och cykelstråk föreslås 
därför genom området, som enskilda 
stråk eller som del i körbara ytor och 
gator som omdanas och utformas för 
låga hastigheter i blandtrafik. Mobili-
tetstjänster och attraktiv kollektivtrafik 
blir avgörande, vilket föreslås förstärkas 
genom att befintlig hållplats och entré 
vid Sven Eriksonsgatan utvecklas som 
plats och att en ny hållplats och mobili-
tetshub byggs vid Nils Jakobsonsgatan. 

Inom kv. Blåklinten undviks allmän 
biltrafik, men fordon för logistik och 
funktionshindrade ryms. 

PARKERING
Området föreslås utvecklas genom 
en process där behovet av parkering 
kan anpassas till ny teknik och nya 
trans¬portmedel för hållbar mobilitet. 
Under Process och Mobilitet redogörs 
hur detta kan genomföras, men i försla-
get tas samtidigt höjd för att erforderligt 
antal parkeringsplatser enligt dagens 
norm kan inrymmas om behov även 
finns i framtiden. 
Parkering föreslås i garage och på mark. 
På mark innebär detta korttidsparkering 
för besökare, parkering för funktions-
hindrade och bilpooler. Garage utgörs 
av tre kategorier (se garage i diagram):
a) Garage under mark som byggs i tidiga 

etapper. Även i framtiden bedöms de 
behövas för att täcka ett basbehov av 
p-platser, oavsett om alternativa mobi-
litetsåtgärder införts i stor skala.
b) Garage som inryms i kontorshus ovan 
mark och som med rätt bjälklagshöj-
der senare kan omvandlas för annan 
användning om behovet av parkering 
över tid kan minskas.
c) Garage som genom initiala mobili-
tetsåtgärder kan undvikas att byggas 
då det både påverkar landskapet och 
är kostsamt.
Behovet enligt dagens norm är med 
föreslagen och befintlig bebyggelse 
och användning, utan mobilitetsåtgär-
der och samnyttjande, ca 1050 platser 
varav 600 plaster avser tillkommande 
bebyggelse. Med mobilitetsåtgärder 
och samnyttjande blir samma behov ca 

750 platser varav 400 för tillkommande 
bebyggelse. I förslaget ryms i de tre 
garagekategorierna sammantaget 670 
platser varav 260 platser i kategori (a), 
225 platser i (b) och 185 platser i (c). På 
mark ryms 80 platser.
Behovet uppfylls därmed i förslaget, 
om mobilitetsåtgärder och samnytt-
jande genomförs motsvarande stadens 
parkeringsregler. Men med föreslagen 
utvecklingsprocess strävas samtidigt 
efter ännu lägre p-tal så att kategori (b) 
med tiden kan omvandlas (eller helst 
aldrig tas i anspråk för parkering) och 
kategori (c) kan undvikas att byggas.
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TRAFIK

STRÅK, PLATSER, MÅLPUNKTER OCH ENTRÉER

VERKSAMHETER OCH SAMNYTTJANDE YTOR

GRÖNSTRÅK OCH PLATSER

BEFINTLIGA LANDSKAPSRUM

DAGVATTENRÖRELSEMÖNSTER /PROMENAD OSV

PARKERING OCH MOBILITET

BEFINTLIG BEBYGGELSE RIVA/OMDANA/BEVARA

Stråk
Platser

Stråk

Platser
Entréer

Verksamheter, nybyggnation
Nya verksamheter, ombyggnation

Höjden
Sluttningen
Kilen
Årummet

Bil
Cykel
Gång

Lunchpromenaden Vattenvägar och regnbäddar
Löprundan
Snabbcykelstråket
Tillgängliga stråket

Bevaras
Omdanas
Rivs

Mobilitetshub
Parkering
Avser utbyggnadsordningABC



2  TERRASSPARKEN

Terrassparken blir ett grönt och lekfullt rum intill Viskan. Ytorna när-
mast ån får en vildvuxen karaktär. En brygga förbinder parken under 
RV40 och centralt finns en publik byggnad. Ett dagvattensystem info-
gas i terrasserna som bevattnar, infiltrerar och diffunderar.

6  HJÄRTAT

Passagen från Kilen vid Hjärtat sprudlar av liv och rörelse. Odlingarna 
på taket förser blomsteraffär och restauranger med lokalodlat.

 1  ÅBRYNET

Längs Åbrynet intill Viskan söder om RV40 breddas stråket för prome-
nad och vistelse, här och var vidgas stråket till platser. Den befintliga 
byggnaden Hjärtat dras tillbaka och fasaden glasas upp. Två gång-
broar kopplar åns östra sida för att öka tillgängligheten till Hjärtat.

5  TRAPPAN VID KILEN

Den generösa Trappan blir en offentlig länk över RV40. Med terrasser 
för vistelse med inslag av vegetation kan den nyttjas till arbete, fika, 
träning och läktare. Bullret från RV 40 maskeras av en vattenridå.

3  GRÖNA GATAN

Nils Jakobsongatan – Gröna gatan: Ett stadsrum präglat av grönt och 
verksamheter i entréplan. Gatan får en robust grönska, träd och regn-
bäddar, som kopplar parkområdena på vardera sida om RV40. 

4  BRORUMMET

Passagen under RV40, på Nils Jakobsongatan – Gröna gatan, omhän-
dertas med belysning, konst och verksamheter, cykelverkstad, bil- och 
cykelpool. Under RV 40 planteras skuggtåliga växter.

PRINCIPER FÖR EN 
HÅLLBAR STADSDEL
Det är en självklarhet idag att ta fram-
tida generationers perspektiv när man 
planerar och utvecklar en stad. Förslaget 
är därför i grunden utformat för att i sin 
helhet vara långsiktigt robust och skapa 
förutsättningar för en hållbar stad. Före-
slagen process är samtidigt ett kraftfullt 
verktyg till att i samverkan driva innova-
tion så att innehåll, verksamheter och 
byggnader kan utvecklas och bidra till 
en hållbar framtid. Principerna för eko-
nomisk, ekologisk och social hållbarhet 
är i förslaget i huvudsak följande:

EKOSYSTEMTJÄNSTER, ENERGI
EFFEKTIVITET OCH ROBUSTHET
• Strukturen utgår starkt från platsens 
förutsättningar vilket bl a innebär att 

befintliga naturvärden sparas och för-
stärks vilket skapar såväl stödjande 
som reglerande och kulturella ekosys-
temtjänster, t ex biologisk mångfald, 
bibehållande av livsmiljöer, pollinering, 
värme- och fuktighetsreglering, filtre-
ring och luft-, vatten och bullerreglering.
• Varierade platser och stråk utvecklas 
och mjuka trafikanter prioriteras vilket 
bidrar till kulturella värden så som fysisk 
hälsa, mentalt välbefinnande och sociala 
interaktioner. 
• Bebyggelse och platser placeras och 
utformas så att störningar i form av 
buller, risk och förorenad luft begränsas. 
• Viskan förstärks som resurs för omhän-
dertagande av renat dagvatten, kom-
plexa livsmiljöer och spridningskorridor 
för fiskar och blötdjur, samt är en del av 
den kulturella värdekärnan i Borås.

• Historiska byggnader behålls och 
utvecklas i stor utsträckning. Återbruk 
av rivet material samt uppbyggnad 
med cirkulära principer prioriteras. Det 
bidrar till att stärka områdets identitet 
och upplevelsen av kultur samtidigt som 
befintliga resurser tas om hand.

• ”Hjärtat” är en testpilot och centrum 
för området på flera sätt. Här utvecklas 
det digitala distriktets innehåll, ett nav 
för delning av lokaler och digitala tjäns-
ter t ex mobilitets- och logistiktjänster. 
Byggnaden är även en pilot för cirkulärt 
och energioptimerat byggande där digi-
talisering kan vara bärande.

MOBILITETSTJÄNSTER
• Ny kollektivtrafikhållplats och mobili-
tetsplats föreslås vid Nils Jakobsonsgatan. 
Befintlig hållplats vid Sven Eriksonsgatan 
görs attraktiv och kopplad till området. 

• MAAS (Mobility As A Service) införs i 
hela området. Dessa tjänster stöttas av 
att rymliga och attraktiva cykelhubbar/
garage föreslås väl synliga i alla nya 
entréplan, att elbils- och cykelpoolar och 
ordnade platser för elsparkcyklar place-
ras spritt över området lätt tillgängligt, 
synligt och attraktivt utformat, att par-
kering samnyttjas mellan bostäder och 
verksamheter med stöd av digitala led-
ningssystem för minskad söktrafik, att 
paketlogistikboxar placeras strategiskt. 
• Det ”digitala” utvecklas till ett kraftfullt 
verktyg för tillgängliga och effektiva 
mobilitetstjänster med ”Hjärtat” som 
centrum för mobilitet.

YTSAMMANSTÄLLNING
NYBYGGNATION
BOSTÄDER    16 000 kvm BTA  12 800 kvm BOA
KONTOR    36 700 kvm BTA  29 400 kvm LOA
KONTOR/PARKERING ASTERN 3 500 kvm BTA  2 800 kvm LOA
VERKSAMHETSLOKALER  3 900 kvm BTA  3 100 kvm LOA

TOTALT:    60 550 kvm BTA

OMBYGGNATION
VERKSAMHET HJÄRTAT  6 900 kvm BTA  5 500 kvm LOA

NYBYGGNATION GARAGE
PARKERING KATEGORI (A)   9 300 kvm BTA  
UNDER MARK - TIDIGA ETAPPER

PARKERING KATEGORI (B)   3 500 kvm BTA  
OVAN MARK - KONVERTERBARA

PARKERING KATEGORI (C)   4 900 kvm BTA
UNDER MARK - EV. I SENARE SKEDE

YTOR SOM SAMNYTTJAS
HJÄRTAT, BYGGNAD 9     
PLAN 1 - 60% av 2 000 kvm =  1 100 kvm BTA 
PLAN 2 - 30% av 2 000 kvm =  600 kvm BTA

HJÄRTAT, BYGGNAD 1 & 4 
PLAN 1 -     500 kvm BTA

TOTALT:      2 200 kvm BTA

SEKTION A-A  1:1000 (A1)

ILLUSTRATIONSPLAN  1:1000 (A1)
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KILEN  1:400 (A1)

SCEN MÖTESPLATS/GRADÄNG BLACKBOX/STUDIO/ATELJÉER/UTSTÄLLNINGSMÅBUTIKERSMÅBUTIKERGALLERIADELI/RESTAURANGUTESERVERING

SMÅBUTIKER

utblick mot ån

publik takterrass med plats för 
umgänge och aktivitet

CO-WORKING/MÖTESPLATSER

LANDSKAPSRUMMEN 
De nya tilläggen i stadsstrukturen för-
håller sig till de befintliga landskaps-
rummen: höjden, sluttningen, kilen och 
årummet. Genom placeringen av parker, 
platser och byggnader bevaras, förädlas 
och förstärks landskapsrummen, för 
att ge området en tydlig karaktär som 
är lättläst och självklar och som ökar 
orienterbarheten.

ÅBRYNET 
Området kring Pulsen har länge domi-
nerats av en industriell kärna kring 
Viskan. Området som till stora delar 
varit hårdgjort och svåråtkomligt för 
cyklister och fotgängare görs i försla-
get tillgängligt och grönare genom en 
bearbetning av strandzonen och den 
nya åpromenaden. Åbrynet innefattar 
hela Viskans årum men med betoning på 

strandzonen vid Pulsenområdet. I brynet 
utvecklas en strandpromenad med ett 
antal trädäck för vistelse och vatten-
kontakt. Promenaden är tillgänglig och 
kopplar ihop Kilen med Terrassparken 
men den förbinder också Terrassparken 
med Stadsparkens åpromenad i norr. 
Befintlig brynvegetation sparas där det 
är möjligt och kompletteras längs bägge 
sidor med ny vegetation på strategiska 
platser. Vid Terrassparken ansluter 
marken direkt till vattnet och en mer 
vildvuxen vegetation tillåts utvecklas 
som främjar djurlivet. I övrigt är befintlig 
skoning av åkanten kvar och utnyttjas 
för anläggande av träspång, trädäck 
och gångbroar. De nya bryggorna upp-
muntrar till aktiviteter även på Viskan.  I 
anslutning till ”Hjärtat” anläggs två nya 
broar över Viskan för att minska Viskan 
som barriär och öka flödet till ”Hjärtat” 

och Kilen. Viskan stärks i förslaget som 
en spridningskorridor och resurs för 
ekosystemtjänster.

KILEN 
Kilen utgörs till stora delar av det befint-
liga stadsrummet omgärdat av de gamla 
industribyggnaderna och sträcker sig 
från Viskan i öster till Nils Jakobsongatan 
i väster, där rummet avslutas i en terras-
serad pocketpark. Trappan i Kilen är en 
central plats som har stor potential som 
mötesplats och scen men är också en 
viktig passage från södra till norra Pulsen-
området via befintlig bro över riksvägen. 
Trappan som ligger i ett soligt västerläge 
är utformad med sittgradänger med 
inslag av vegetation och vetter mot 
”Hjärtat” som ligger i direkt anslutning 
till Kilen. I Kilen varvas robust grönska, ett 
öppet dagvattensystem och halvgröna 

med hårdgjorda ytor anpassade så att 
rummet är tillgängligt men också stärker 
stadsrummet som en spridningskorridor 
och ökar människors välbefinnande.

GRÖNA GATAN
Nils Jakobsongatan smalnas av och 
utformas som en stadsgata med plats 
för fotgängare, cyklister och kan-
stensparkering. Gatan får ett grönt 
uttryck med vegetation och öppen 
dagvattenhantering i form av regnbäd-
dar på bägge sidor. Centralt på gatan, 
anläggs en ny busshållplats och på 
västra sidan en pocketpark där det finns 
plats för uteservering i söderläge. Detta 
blir en knutpunkt och entréplats till Kilen 
och södra Pulsenområdet.
Den nya grönskan i Nils Jakobsonsgatan 
knyter ihop känslan av park och minskar 
känslan av industri. Under riksvägen 
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etableras vegetation genom konstbe-
vattning och extra belysning. Passagen 
binder ihop norra och södra Pulsenom-
rådet/Borås och genom platsspecifik 
belysning och vegetation minskar upp-
levelsen av vägen som en betongbarriär. 
Målet med den nya utformningen för 
gatan och passagen under vägen är att 
öka viljan att promenera och motionera i 
området, vilket ger positiva konsekvenser 
för fysiskt- och mentalt välbefinnande.

TERRASSPARKEN
Terrassparken har ett lekfullt inslag av 
terrasser och trappor som följer den 
befintliga terrängen från höjden ”Utki-
ken” i nordväst till åbrynet i öst. En gra-
dient går genom parken från vildvuxet 
på höjden, till mer ordnat blågrönt stråk 
i Sömmerskegången ner mot Viskan för 
att sedan bli vildvuxet igen, i anslutning 

till översvämningszonen, utmed Viskan. 
Närmast Viskan terrasseras parken i 
halvmetersmurar och slänter så att ett 
flertal spännande lek- och vistelseytor 
skapas och som via ett rampsystem görs 
tillgängliga.

Den branta höjden görs tillgänglig via 
trapplöp och broar. På höjden ”Utkiken” 
utvecklas en plats för lek och vistelse 
som också blir ett entrémotiv vid den 
nya bron över till Stadsparken. Bygg-
naderna i sluttningen är placerade så 
att den visuella kopplingen från höjden 
till Viskan ej bryts. På höjden finns ett 
större antal lövträd som hyser många 
olika djurarter, lavarter och mossarter. 
Genom att spara dessa i möjligaste 
mån och komplettera med nya träd 
och buskar förstärks befintliga ekosys-
temvärden i form av t ex reglering av 

lokalklimat, buller, luftrening och men-
talt välbefinnande. Kring Sömmerske-
gången finns ett antal befintliga alléträd 
med biotopskydd vilka sparas och ingår 
i det nya grönblåa stråket nedanför 
sluttningen.

ENTRÉERNA TILL OMRÅDET
Genom att koppla ihop befintliga gator, 
grönstråk och gångvägar med de nya 
parkerna och platserna i Pulsenområdet 
skapas ett flertal entréer till området 
som gör att flöden kan silas till och 
genom området, oavsett om slutmålet 
är inom Pulsen eller utanför. Entré-
erna är viktiga för att koppla staden 
till området och föreslås därför ges en 
omsorgsfull och välkomnande gestalt-
ning med identitetsskapande belysning, 
möblering och markbeläggning, med 
mönster inspirerade från områdets era 

som textilindustri. Fyra huvudentréer 
markeras extra, en från Sven Eriksons-
gatan till terrassparken i norr, två från 
Nils Jakobsonsgatan till Sömmerske-
gången respektive Kilen, samt en i söder 
från Kyrkogårdsgatan till ”Hjärtat”. 

DAGVATTENHANTERING
Befintliga topografiska förhållanden 
nyttjas för att skapa ett logiskt och öppet 
dagvattensystem som stärker den biolo-
giska mångfalden men också uppmunt-
rar till lek och vistelse. Huvudstråken 
för dagvattenhanteringen går genom 
Terrassparken och Sömmerskegången 
samt i Kilen. Dagvattensystemet är ett 
blågrönt stråk bestående av regnbäddar 
med frodig vegetation, dammar och 
öppna rännor.

TERASSPARKEN  1:400 (A1)

PERSPEKTIV FRÅN SVEN ERIKSONSGATAN ÖVER  TERRASSPARKEN

Koppla till svårtillgängliga platser Terrassera park för att skapa vistelseytor

Tillgängliggöra för alla Nyttja nivåskillnad för nya rum, vistelseytor 
och skapa närhet till vattnet

Nyttja nivåskillnader till varierande Terränganpassa bebyggelsen för att inordna 
sig i befintligt landskapsrum och minska 
ingrepp
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BEBYGGELSE
KV BLÅKLINTEN OCH ”HJÄRTAT”
Gestaltningen i kv. Blåklinten innebär att 
de äldre industribyggnaderna med sina 
höga kulturhistoriska värden hanteras 
varsamt - därför river vi sparsamt! För-
slagets arkitektoniska grepp kring ”Hjär-
tat”, att ge de nya byggnaderna en små-
skalig indelning med varierande höjder, 
material och form, skapar individuella 
byggnadsuttryck och en kontrastrik 
stadsbild. Områdets befintliga lite ”ruffa 
delar” ska bejakas, sparas och eventuellt 
förändras över tid, för att bidra till att 
området som helhet inte blir för välpo-
lerat. Taklandskap, med variation i höjd, 
utformning och planterade terrasser 
hjälper till att plocka fram och stödja 
områdets egenart. Bottenvåningarna 
utformas med en öppen gestaltning 

där entréer, lokaler och verksamheter 
placeras så att de förstärker kontakten 
och sambanden mellan in- och utsida.
De befintliga byggnaderna nr 1, 4 och 
9 bildar tillsammans ”Hjärtat” och 
grunden för vårt koncept. Visionen är 
att denna lite ovanliga och spännande 
byggnadskropp blir ett flexibelt och lätt 
omställbart utrymme som inreds efter 
de tankar som i framtiden råder. Söder 
om ”Hjärtat” i gallerians ände nära 
Viskan, ligger kontoret för Revolution 
Race med sina öppna utställningslokaler 
i entréplanet.

KV NORSEN OCH 
PORTALBYGGNADERNA
Gestaltningsmässigt överordnar sig det 
högre huset på Astern och Portalen det 
omgivande landskapet. Astern placeras 
sydväst på tomten för att inte ta för 

mycket uppmärksamhet från Pulsens 
portalbyggnader. Podiet utförs i en 
riskberäknad konstruktion och på detta 
placeras en spänstig limträkonstruktion 
som möter podiet med en två våningar 
hög glasfasad. Partiet bildar ett trans-
parent ligament mellan det låga och 
det höga och gestaltar byggnadens 
limträkonstruktion både i närmiljö och 
på avstånd. Byggnaden har parke-
ringsgarage i de två understa planen 
med angöring från Nils Jakobsonsga-
tan under riksvägen. I podiets plan 2 
och 3 inryms ytterligare parkeringsytor 
med våningshöjder så att de kan trans-
formeras för annat innehåll. Portal-
byggnaderna på ömse sidor riksvägen 
annonserar Pulsenområdet tydligt för 
trafikanter. Portalen har vid basen lägre 
byggnader konstruerade, som i höjd 
samverkar med Pulsens närliggande 

befintliga byggnader. Gestaltningsmäs-
sigt utformas portalbyggnaderna i en 
arkitektur som ansluter till den befintliga 
klassiska byggnadstraditionen. Byggna-
derna kröns av glaspartier som sträcker 
sig över två våningar och bildar en krona 
som skapar ett värdigt och vackert avslut 
på portalen. 

KV ASTERN OCH TERRASSPARKEN
Byggnaderna i Terrassparken förstärker 
terrängen och det gröna landskapet 
med sin placering mellan gatuplanet 
och höjden i väster. Med sina bal-
konger, terrasser och burspråk erbjuds 
härlig utblick över parklandskapet och 
Viskan. Gemensamma utemiljöer på 
gårdar, terrasser och växthus med bastu 
på tak erbjuder varierade och spän-
nande möjligheter till lek, aktivitet och 
umgänge. Bostadshusen är gestaltade 

med fasader i trä med förhöjd botten-
våning i stenmaterial som med stora 
glaspartier annonserar den småskaliga 
verksamheten. Bland träden i parken 
placeras ytterligare tre byggnader som 
inrymmer kontor och lokalytor. Två av 
dem placeras likt bostäderna terrasse-
rade mot kullen och det tredje placeras 
närmare ån. Byggnaden i norr, nära 
busshållplatsen vid Sven Eriksonsga-
tan, förstärker entrén till området och 
är välkomnande med restaurang och 
uteservering i entréplan. Byggnaden 
utformas i träbyggnadsteknik och ges 
med sitt exponerade läge ett tydligt 
artikulerat arkitektoniskt uttryck som 
riktmärke och entrépunkt. Den lätta 
och uppglasade byggnaden vid kullen 
i väster inrymmer kontor och lokalytor. 
Byggnaden utformas med större terras-
ser i nivåer som inpassas mot den stora 

trappan som välkomnar besökare från 
väster och de som rör sig upp och ned 
från kullen.
Byggnaden närmare ån utformas som 
en fristående mer paviljongliknade 
byggnad med tydligt uppglasad fasad. 
Entréplanet inrymmer aktivitetsytor 
och utställningslokaler och de två övre 
planen administrativa lokaler eller 
kontor. Gestaltningen av byggnaden är 
en uppglasad stående lamellkonstru-
erad arkitektur i trä som tydligt visar 
byggnadens innehåll och verksamhet.

STÖRNINGAR
Området är starkt påverkat av såväl 
buller, risk och luftföroreningar. Huvud-
saklig källa är trafiken på riksväg 40 men 
för luft och buller påverkar även trafik på 
omgivande stadsgatunät stora delar av 

BULLER OCH LUFT
• Inga bostäder placeras nära eller exponerade 
mot riksvägen och avskärmande balkonger och 
burspråk föreslås på bostadshusen i slänten i kv. 
Astern. Tekniska lösningar vid bostadsfasader bör 
undvikas. 

• I lägen där ekvivalent ljudnivå överstiger gällande 
riktvärden föreslås bostäder med genomgående 
lägenheter, större enkelsidiga lägenheter eller 
lägenheter under 35 kvm.

• Nils Jakobsonsgatan och Sven Eriksonsgatan 
utformas för lägre hastigheter och bullerskärmar 
placeras utifrån behov.

• Gröna bullerskydd och ljudmaskering används 
i form av växtlighet på tak och väggar, kraftig 
vegetation nära vägen, fontäner samt vattenlek.

RISK
• Inga bostäder placeras inom 30 m från riksvägen 
och inga påbyggnationer görs på befintliga bygg-
nader, då erforderliga riskdämpande åtgärder kan 
vara svåra att genomföra beaktat byggnadernas 
kulturhistoriska värden.

• Inom riskområdet kan ventilationsintag, huvud-
entréer, personalintensiva delar och utrymnings-
vägar placeras bort från riksvägen. Parkering 
placeras i bottenvåningarna närmast vägen.

• Kontor inom 30 m från riksvägen utförs i utsatta 
delar med stomme dimensionerad för explosions-
laster och ytskikt i obrännbart material. I direkt 
anslutning till leden kompletteras med skydds-
murar med räcken mellan väg och byggnad som 
skydd mot explosion, avåkning och vätska. 

området. I den fortsatta planprocessen 
får detta utredas vidare, men förslaget 
har i detta skede utformats med en 
robusthet och utifrån bedömningen, 
med hjälp av teamets experter, att för-
slaget med rimliga åtgärder kommer 
prövas lämpligt i planprocessen.  

DIGITALA DISTRIKTET
EN UNIK PLATS MED ETT UNIKT 
ERBJUDANDE
Pulsens värdeord och affärsmanna-
kunnande blir motorn i det digitala 
distriktet, med ”Hjärtat” och området 
som både fysisk och symbolisk arena. 
Här delas kunskap öppet och utveck-
lingen av tjänster och affärer baserade 
på digitaliseringens drivkraft och en 
utveckling i samverkan. Med rådighet 
över området, kan Pulsen skapa funktio-

nella lokaler, samverkansytor, kreativa 
rum och gemensamma nyttigheter 
samt erbjuda olika stödfunktioner för 
affärsutveckling, tillväxt, samverkan och 
innovation – och en digital infrastruk-
tur. Som stark och långsiktig aktör kan 
Pulsen, i nära samverkan med staden 
skapa stabilitet så att andra aktörer 
vågar satsa; tillväxtföretag, akademin, 
näringslivskontoret m fl – men fram-
för allt ett nätverk av investerare runt 
framtidens digitala affärer. Det digitala 
distriktet kan erbjuda en modern mix av 
”Draknästet” och ”BioVentureHub”.

VERKSAMHETERNA STÖTTAS AV 
PLANENS INNEHÅLL
Fastighetsutveckla ”Hjärtat” med krea-
tiva ytor och digitala tjänster och infra-
struktur för delningsekonomi, mobilitet, 
testbäddar för fastighets- och stads-

utveckling mm. Pulsen Konferens kan 
utveckla och bredda sin affärsmodell 
och bli områdets ”facilitator”. Struktur-
planen och föreslagen process möjlig-
gör en etappindelning och insatser för 
att få in och ”knyta upp” verksamheter 
som bidrar till områdets identitet. Start-
up:s, tillväxtföretag, kreativa verksam-
heter i bottenvåningar mm. Pulsen 
Fastigheter kan utveckla hyresmodeller 
som inte bara värdesätter det mone-
tära. Pulsens medarbetare, fastigheter, 
hyresgäster och besökare är värdefulla 
i utvecklingen och bör göras till en del 
av processen. Områdets platser, stråk, 
utbud av rekreationsytor och aktiviteter 
passar framtidens kreativa och kunniga 
medarbetare och medborgare.

PROCESS OCH ETAPPER
Se utvecklingen av Pulsenområdet 
och det digitala distriktet som en 
kontinuerlig process som redan har 
startat! Utnyttja därför tiden fram 
till lagakraftvunnen detaljplan till 
att utveckla visionen för området 
vidare och genom samverkan och 
kunskapsbyggande skapa ännu bättre 
förutsättningar för utvecklingen och 
till att stärka platsens identitet. Locka 
stadens invånare till området genom 
temporära åtgärder och evenemang. 
Börja etablera delar av grönstrukturen 
som inte kräver lov, som därmed får 
mer tid på sig att växa. Utveckla mobi-
litetstjänster för att minska bilåkandet 
så att en lägre p-norm kan hävdas i 
plan- och bygglovsprocessen. Eta-
blera ”Hjärtat” i befintlig lokal och gör 
den till en mötesplats för plan- och 
byggprocessen etc. Börja nu! 
Bebyggelse och platser föreslås 
sedan utvecklas i en etappordning 
som tar sin början med nya verk-
samhetslokaler och garage, som 
möjliggör omflyttning av hyresgäster 
och som ger störningsskydd utmed 
riksvägen. ”Hjärtat” byggs om och ut 
och bostäder etableras runt omkring. 
I norra delen ersätts markparkeringen 
av garagen i södra området och nya 
bostads- och verksamhetsbyggnader 
kan uppföras i sluttningen.  
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