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UTBILDNING & VIDAREUTBILDNING

ANSTÄLLNINGAR

FÖRTROENDEUPPDRAG

UTMÄRKELSER I URVAL

Per är landskapsarkitekt och har mycket stor erfarenhet av att arbeta med både stora 

och små projekt med en säregen förmåga att se både helhet och detaljer. Per startade 

2002 Sydväst arkitektur och landskap tillsammans med Niklas Bosrup, Lina Dahlström 

och Åsa von Malortie, och har ansvarat för en rad olika projekt från övergripande idé till 

genomförande och hyser särskilt stort intresse för stadsmiljöns betydelse både för samhälle 

och individ. Han brinner för den goda arkitekturen som kombinerar en stark vision och 

nytänkande med långsiktigt hållbara värden som skönhet och konstruktiva lösningar. Per 

medverkar även regelbundet i undervisningssammanhang och är en mycket uppskattad 

handledare och föreläsare.

Per har ansvarat för en rad uppmärksammade och prisbelönta projekt som Småbåtshamnen 

Bo01(Malmö), Kristinebergs strandpark (Stockholm), Stora torget (Visby), Norrtälje hamn, 

Örgryte torp (Göteborg) och Millennieskogen (Malmö). 

Kristinebergs Strandpark, Stockholm (2010)

Norrtälje Hamn, Norrtälje (2015-)

Hamnen BO01, Malmö (2001)

Stora torget Visby (2012)

Med utgångspunkt i textilstaden Borås och hur en väv flätar samman olika 
trådar har vi studerat hur området kan bli en plats där arbete och fritid korsas, 
där stråk och stadsrum vävs samman samt där gröna och blå landskapsrum 
möter stadens byggda massa. Många och starka kopplingar till såväl befintliga 
byggnader som till övriga staden. Tydliga mellanrum och platser i distriktet och en 
bebyggelsestruktur för robusta stadskvarter formar förslaget, allt i en finmaskig väv 
där dåtid, nutid och framtid förenas.

MELLAN VARP OCH VÄFT

Trådarna, förslagets idéväv, består i ena riktningen av 
innehåll som verksamheter, bostäder, mötesplatser och 
besökare samt i andra riktningen av aktörer som Pulsen, 
näringslivet, högskola och forskning. Denna idéväv skapar 
mellanrum där fysiska byggnader, såväl befintliga som nya, 
samt platser kan bildas. Trådarna i väven kan nå långt men 
det begränsade området där trådarna korsas utgör själva 
väven och det vi definierar som distriktet.

Förslagets fysiska väv består av stråk och rörelsevägar. 
Dessa rörelser kopplar samman staden och därmed  
distriktet till staden. En av trådarna i väven utgörs av 

riksväg 40, som både är barriär och en rörelseväg. Genom 
att stärka kopplingarna tvärs denna rörelse kopplar vi 
samman distriktet men också staden i norr och söder.

Distriktet har två noder på var sida om trafikleden.  
Noderna är tyngdpunkter i distriktets två delområden:  
det norra och det södra. Noderna formas till samlande och  
viktiga stadsrum där de kulturhistoriskt värdefulla  
industribyggnaderna finns närvarande och förankrar de 
nya miljöerna i historien. Nya signaturbyggnader uppförs 
som målpunkter och uttrycksfulla gestalter i stadsväven.

KOPPLA / VÄVA SAMMAN MELLANRUMMEN DISTRIKT OCH NODER
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SVEN ERIKSONSGATAN (NORR)
Det nordöstra hörnet av kvarteret Astern är den del av det 
blivande distriktet som möter Stadsparken och stadens 
mest centrala delar. Ansiktet mot stadskärnan gestaltas 
dels av ett högre byggnadskvarter längs gatan och dels en 
av distriktets signaturbyggnader: Pulsen Science Park.

Aktiva bottenvåningar och fasader med generösa fönster- 
öppningar mot parken bidrar till att ändra Sven Eriksons-
gatan karaktär från genomfartsled till stadsgata. Genom 
att dra tillbaka fasaden några meter från gatan ges  
möjlighet att anlägga en bred trottoar och bevara den  
ståtliga raden av storvuxna träd och med kullen inom 
Astern i blickpunkten från Söderbro. Här skapas även  
respektfulla möjligheter för Trädgårdsmästarvillan att 
ingå i en ny publik kontext.

Vi tror att detta nyskapade innerstadsläge, som också 
utgör distriktets norra entré, lämpar sig väl för en publik 
verksamhet som exempelvis ett hotell.

NILS JAKOBSONSGATAN (VÄSTER)
Nils Jakobsonsgatans krön utgör områdets topografiska 
höjdpunkt. Här ser vi kvarteren Blåklintens och Norsens 
angränsande ytor på var sida av gatan som en samlad 
punkt. Den urbana parken kommer här att bli det samman-
länkande elementet mellan gatans båda sidor och bebygg- 
elsen kommer att synas på långt håll, över grönska och 
takåsar. Parken ska fungera som gårdsgata med trafik på  
de gåendes villkor.

Mot väster har kvarteret Norsen distriktets mest expo- 
nerade läge sett från riksväg 40. Detta innebär såväl buller- 
som säkerhetsutmaningar men vi ser möjligheten att här 

placera en högre byggnad som tar vara på situationen och 
annonserar distriktet mot den passerande trafiken. 

På den östra sidan av Nils Jakobsonsgatan finns tyngd-
punkten i kvarteret Blåklintens högsta del, vilken samtidigt 
bildar entré till distriktets hjärta. Här finns södra nodens 
signaturbyggnad med viktiga destinationsfunktioner som 
e-sportarena och digitalt konstmuseum. Verksamheterna 
i Kv Norsen och Kv Blåklinten har entréfasader mot den 
urbana parken.

Utöver att bilda en ny attraktion så kommer den urbana 
parken att förbinda Norsen och Blåklinten över Nils  
Jakobsonsgatan, och därmed knyta kvarteret Norsen  
till distriktet.

LYCKEBO / KYRKOGÅRDSGATAN (SÖDER)
Distriktets södra spets ligger vid det som på gamla kartor 
benämns som Lyckebo. Den lågt liggande ytan används idag 
till logistik men vi ser denna del som central när det gäller 
distriktets möte med Viskan och med Druveforsvägens 
stråk bortom denna. Vi tror att denna tyngdpunkt får stor 
betydelse, dels som entré till Blåklinten hus C, och dels som 
kopplingspunkt mellan den vertikala parken och de södra 
delarna av Viskans park. 

DISTRIKTETS INRE STRÅK OCH RUM
Norr om riksvägen etableras ett viktigt stråk i öst-västlig 
riktning som kopplar områden öster om Viskan till distrik-
tet via en ny gång- och cykelbro. Stråket blir en intern viktig 
länk inom området samt leder till korsningen med Urbana 
parken (Nils Jakobsonsgatan) och vidare västerut. Längs 
stråket finns flera viktiga stadsrum. Viktigast är den större 

STRUKTURPLAN

ANALYS STRUKTURPLAN

GENHET - KORTASTE VÄG - BEFINTLIGT
Analysen av gatunätets genhet handlar om hur ofta gator och stråk 
utgör kortaste väg. Druveforsvägen visar sig vara den gata som har 
störst betydelse som gent stråk i centrala Borås.

BYGGNADSMASSA
Den nya bebyggelsen passas in i området med en hög grad av 
lokal anpassning, samtidigt som den bildar en självklar och rationell 
helhet tillsammans med de befintliga byggnaderna.

GENHET - INTEGRERING - FÖRSLAG
Genom att koppla en ny öst-västlig koppling genom områdets 
norra del, så kan vi dra nytta av Druveforsvägens höga genhet. Det 
nya stråket kommer att bli en viktig koppling för Borås.

GENHET - INTEGRERING - BEFINTLIGT
Analysen av gatunätets genhet handlar om hur ofta gator och stråk 
utgör kortaste väg. Druveforsvägen visar sig vara den gata som har 
störst betydelse som gent stråk i centrala Borås.

NÄRHET TILL KOLLEKTIVTRAFIK
Området ligger strategiskt placerat, med Resecentrum och Södra 
torgets hållplatser inom 5-600 meters avstånd. Kartan visar faktiska 
avstånde genom gatunätet, inte fågelavstånd.

GRÖNSTRATEGI
Tre gröna stråk bildar Viskan park, dessa binds samman av 
ett finmaskigt nät av stråk och platser.  Påtagliga och sparade 
naturvärden markerade i rött. 

BULLER
Bulleranalys av fullt utbyggt förslag. Bostäder koncentreras kring 
gröna områden.

GENHET - KORTASTE VÄG - FÖRSLAG
Genom att koppla en ny öst-västlig koppling genom områdets 
norra del, så kan vi dra nytta av Druveforsvägens höga genhet. Det 
nya stråket kommer att bli en viktig koppling för Borås.

STRÅK
Förslagets tre rekreativa parkstråk flätar sig genom området över 
och under R40, och samverkar med effektiva pendlings- och var- 
dagsstråk. Tre mobilitetshubbar placeras i strategiska lägen.

plats som omges den stora befintliga byggnaden inom Kv 
Astern, den nya bebyggelsen mot kullen och den nya sig-
naturbyggnaden vid norra noden. Torget kan ses som ett 
flexibelt vardagsrum för möten och samling, en yta som tål 
tillfälliga arrangemang men även innehåller gröna och blå 
lösningar. Områdets lokala och historiskt förankrande land-
märke är sprinklertornet som ges ökad betydelse i och med 
kopplingen till torgbildningen. 

Stadsrummen inom Astern skall ge inblickar och utblickar 
men genomblickar är nedprioriterade i syfte att förstärka 
upplevelsen av att vara inne i distriktet, vilket stämmer väl 
med hur industrimiljöer av denna typ ofta har utvecklats. 

PUBLIKA RUM INOM BLÅKLINTEN 
Stråk och offentliga rum inom Blåklinten består av en serie 
mindre och mellanstora rum som kopplas samman med 
passager mellan ny och befintlig bebyggelse. Detta ger  
området en intim och variationsrik miljö med möjligheter 
till olika funktioner och uttryck inom ett begränsat  
område. Områdets största rum, den triangulära platsen 
närmast Viskan, blir viktig som arrangemangsplats.  
Genom att göra ett taklandskap för aktivitet och grönska 
tillskapas ytor för de som bor och verkar inom området 
men även för allmänheten. 
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Kristinebergs Strandpark, Stockholm (2010)

Norrtälje Hamn, Norrtälje (2015-)

Hamnen BO01, Malmö (2001)

Stora torget Visby (2012)

MODERN DAGVATTENHANTERING
Genom att ta omhand om dagvattnet lokalt finns möjlighet 
till rening och fördröjning. Närheten till Viskans, vilket blir 
vattnets recipient, gör fördröjningsbehovet något mindre, 
däremot är det viktigt att det vatten som når ån är av bra 
kvalitet. Takvatten och vatten från ytor med begränsad 
trafik leds i öppna system till renande vegetationsytor. 
Extra viktigt är det i Nils Jakobsonsgatan där tvärande 
uppsamlingsrännor minskar risken att vattnet når gatans 
lägsta punkt. Förutom i synliga vegetationsytor leds dag-
vattnet till trädens planteringsgropar och fungerar som 
bevattning för träden. För att lyckas med en bra dagvat-
tenhantering krävs en medveten höjdsättning i området. 
I förslaget finns en tänkt struktur som i huvudsak följer 
områdets topografi från väst till öst.  

ÖST-VÄSTLIGA STRÅKEN & BRUKSGÅRDARNA

BRUKSGÅRDAR SOM FLEXIBLA SPELPLANER
Flertalet rumsbildningar inom strukturen skapar väl 
definierade ytor för vistelse och aktiviteter. Dessa bruks-
gårdar med karaktäristisk gestaltning binder samman 
området och skapar en stark identitet för det digitala dis-
triktet. Bruksgårdarna är flexibla och skapar en spelplan 
där boende och verksamma inom området kan vara med 
och utveckla dem över tid.  Ytorna kan erbjuda varierade 
upplevelser och aktiviteter över året, från sommarens 
foodtruck-festival till julmarknad, konserter eller tillfällig 
interaktiv konst. Till vardags kan de fungera som ytor för 
cykeluppställning, lek eller vistelse.

ROBUSTA SKYFALLSLÖSNINGAR
En stor utmaning i framtida stadsmiljöer är kraftiga skyfall 
som kan leda till kostsamma översvämningar och, i värsta 
fall, att blåljustrafik och andra viktiga samhällsfunktioner 
inte fungerar. Vid kraftiga skyfall fylls dagvattensystemets 
alla ledningar och fördröjningsmagasin och vattnet rör sig 
fritt på markytan. För att undvika skyfallsproblem har om-
rådet höjdsatts med skyfallsleder där vattnet kan röra sig 
mot Viskan. Den stora utmaningen ligger i Nils Jakobsons-
gatans underfart vid väg 40. Här finns inga naturliga avrin-
ningsvägar vilket vid mycket stora flöden kan kräva pump-
ning av vattnet. Som ett första steg bör dock möjligheten 
att skapa större magasinering på plats, exempelvis under 
väg 40 väster om Nils Jakobsonsgatan undersökas.

BLÅ STRUKTURER

ÖST-VÄSTLIGA STRÅK & BRUKSGÅRDAR
Området utformas med ett finmaskigt nät av platser och stråk

Bruksgårdarnas gestaltning och tex tillfällig konst 
skapar en stark områdesidentitet

Princip fördröjningsmagasin 
för dagvatten

DAGVATTENPRINCIP FÖR OMRÅDET

Viskan park med sina stråk genom Pulsenområdet binds samman av ett nät 
av öst-västliga kopplingar. Sömmerskegången i norr har en särskild vikt inom 
strukturen, den nya gång- och cykelbron skapar nya rörelsemönster över Viskan 
och tillåter gena kopplingar mot Druvefors i öster samt Kyrkängsgatan och stråk 
mot resecentrum i väster.  Pulsenområdet får utöver detta ett finmaskigt nät av stråk 
och platser i söder, dessa väderskyddade kopplingar får varierade utformningar 
och bredder, gemensamt för nätet är den ständigt närvarande grönskan mellan 
fasaderna och en interiör känsla med serier av rumsbildningar.
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EKOSYSTEMTJÄNSTER

REGLERANDE
Luftkvalitet - Pulsen har en stor andel grönska vilket 
ger förutsättningar för en bättre luftkvalitet

Bullerreglering - I området planeras för gröna 
väggar, golv och tak som ger en bullerdämpande 
effekt

Vattenrening - Förslaget har en hög andel grönska 
i marknivå, biotoptak och möjlighet till öppna 
dagvattensystem som renar, reglerar och fördröjer 
vattnet

Klimatanpassning - Dagvattenlösningar och 
höjdsättningen minskar risken för översvämningar. 
Gröna biotoptak, gröna väggar och skuggande träd 
jämnar ut temperatursvängningar.

Pollinering - Medveten grönska med fokus på 
pollinering skapas inom området. Blommande vilda 
arter och boplatser för pollinatörer är av stort värde.

STÖDJANDE
Biologisk mångfald - Varierande gröna miljöer, som 
Åstråket, Vertikala parken och Urbana parken bildar 
en rik miljö med hög biodiversitet

Habitat - Skapa en mängd olika biotoper som ger 
förutsättningar för ett rikt djur- och växtliv
miljö med hög biodiversitet

KULTURELLA
Hälsa - Området stora andel gröna miljöer skapar en 
bättre hälsa både genom både passiva upplevelser 
och aktivt deltagande

Sinnlig upplevelse - Områdets gröna miljöer 
skapar sinnliga upplevelser, möjlighet att uppleva 
årstidsväxlingar, variation av växter och djur, 
vattenmiljöer osv.

Sociala interaktioner -  Projektets gröna struktur 
grundar sig på begreppet trädgård, ett möte mellan 
människor och mellan människor, växter och djur.

Naturpedagogik - Att göra ett av stadens 
mest centrala platser till en mångfacetterad 
och högprofilerad grön miljö är i sig en viktigt 
pedagogisk signal om ett framtida hållbart 
stadsbyggande. En pilot för framtiden

Luftkvalitet 

Bullerreglering

Vattenrening

Klimatanpassning

Pollinering

Hälsa

Sinnlig upplevelse

Sociala interaktioner

Naturpedagogik

Biologisk mångfald

Habitat

Exempel på ekosystemtjänster inom området

+132.3

+137.0

+139.7

+139.5

+133.6

+135.8

+133.5

+133.9

+134.7

+135.3

+137.2

+136.0
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Institutionen för landskapsplanering 
SLU Ultuna/Alnarp

Lunds Universitet,  
Svensk bebyggelsemiljö, 
Konstvetenskap

Delägare Sydväst arkitektur & 
landskap, Malmö

Kontorsansvarig Räntfors arkitektur 
& landskap, Malmö

Räntfors arkitektur & landskap, 
Göteborg

Institutionen för landskapsplanering, 
SLU Alnarp

Ledamot av Konstakademien/Kungl. 
Akademien för de fria konsterna

Jurymedlem Sienapriset

Ledamot redaktionen tidskriften 
Landskab/Danmark

Ledamot för Akademien för 
landskapsarkitektur

Malmö Skönhetsråd pris, 
Millennieskogen

Skånes arkitekturpris, 
Tullhusstranden i Simrishamn

Sienapriset, Tullhusstranden i 
Simrishamn 
 
Årets stadsbyggnadspris - 
Verksamheter, Mobilia i Malmö

Stadsbyggnadspriset,  
Bauers Brygga i Jönköping

UTBILDNING & VIDAREUTBILDNING

ANSTÄLLNINGAR

FÖRTROENDEUPPDRAG

UTMÄRKELSER I URVAL

Per är landskapsarkitekt och har mycket stor erfarenhet av att arbeta med både stora 

och små projekt med en säregen förmåga att se både helhet och detaljer. Per startade 

2002 Sydväst arkitektur och landskap tillsammans med Niklas Bosrup, Lina Dahlström 

och Åsa von Malortie, och har ansvarat för en rad olika projekt från övergripande idé till 

genomförande och hyser särskilt stort intresse för stadsmiljöns betydelse både för samhälle 

och individ. Han brinner för den goda arkitekturen som kombinerar en stark vision och 

nytänkande med långsiktigt hållbara värden som skönhet och konstruktiva lösningar. Per 

medverkar även regelbundet i undervisningssammanhang och är en mycket uppskattad 

handledare och föreläsare.

Per har ansvarat för en rad uppmärksammade och prisbelönta projekt som Småbåtshamnen 

Bo01(Malmö), Kristinebergs strandpark (Stockholm), Stora torget (Visby), Norrtälje hamn, 

Örgryte torp (Göteborg) och Millennieskogen (Malmö). 

Kristinebergs Strandpark, Stockholm (2010)

Norrtälje Hamn, Norrtälje (2015-)

Hamnen BO01, Malmö (2001)

Stora torget Visby (2012)
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Längs med Viskans västra strand skapas en ny möjlighet 
att röra sig längs med vattnet, vilket kopplar samman  
befintliga gångvägar längs Stadsparken i norr och det 
rekreativa grönstråket vid St Birgittas griftegård i söder. 
Promenaden erbjuder en stor variation men huvud- 
karaktären är det vattennära läget och de gröna  
miljöerna, inte minst den värdefulla befintliga vegeta-
tionen längs med ån. Längst i norr, vid Trädgårdsmästar-
villan skapas en ny grön oas för alla boråsare med odling 
och trädgårdskonst i fokus vilket gör att villan återigen 
hamnar i sin ursprungliga kontext. De befintliga terrass- 
erna mot ån tas till vara och utvecklas och bildar en plats 
med översikt mot vattnet och goda förutsättningar för 
odlarglädje, antingen i kommunens regi eller för fören-
ingslivet. Mindre tillfälliga arrangemang kan inrymmas 
i trädgården och villan samtidigt som pedagogiska verk-
samheter kan ske till vardags. En stor artrikedom skapar 
vackra och intressanta variationer över året och skapar ett 
attraktivt tillskott till stadens befintliga stadspark. Längre 
söderut skapas en bryggpromenad – Brolandskapet – i den 
branta slänten mot ån som leder under väg 40.  Mindre 
 platsbildningar möjliggör spontana möten och kortare 
pauser. 

UTSNITT URBANA PARKEN UTSNITT Å-PROMENADEN - DELOMRÅDE “AKTIVITETSBRYGGAN”

VERTIKALA PARKENURBANA PARKEN

skyddade platser för kontorsplatser utomhus och god 
kontakt mellan inne och ute. Å-promenaden avslutas i 
söder av en rik befintlig vegetation mellan strandkanten 
och byggnadsfasad. Den artrika variationen skapar intima 
gläntor och platser. Sekvensen erbjuder avskildhet och 
rofylldhet, den blir en attraktiv och god övergång till det 
befintliga rekreativa stråket i söder.

Spången är placerad tätt intill strandlinjen med vatten på 
ena sidan och vildare vegetation mot väster. Söder om väg 
40 finns Aktivitetsbryggorna – en lekfull anläggning för 
vattenaktiviteter och umgänge på gradänger mot vattnet. 
Här finns möjlighet till utegym, kajak, SUP, mindre båtar 
och fiske. Byggnaden längs ån öppnas upp fasaden försk-
juts med bibehållet bågtak vilket skapar mindre väder- 

Den Urbana parken är Viskan parks västra gren genom 
området. Från Sven Eriksonsgatan i norr, ner via Kapell- 
gatan och vidare längs Nils Jakobsonsgatan skapas en tyd-
lig koppling ner mot St Birgitta griftegård. Parken  
erbjuder sekvenser av grönska och aktiviteter samtdigt 
som nödvändig fordonstrafik får köra på gående och 
cyklisters villkor. Den Urbana parken spänner från fasad 
till fasad vilket skapar ett vardagsrum direkt utanför en-
tréerna vilka också aktiverar gatan och gör den mer trygg.  
Med öar av grönska och aktivitetsytor förändras gatan från 
en överbred trafikyta till en småskalig och varierad miljö. 
Här finns plats för häng, lekfulla inslag, skate och park-
our.  Parkens gröna karaktär fyller flera syften. Det ökar 
den biologiska mångfalden och minskar buller, det skapar 
attraktiva platser med höga upplevelsevärden och inte 
minst nödvändig dagvattenhantering i större plantering-
ar. Vegetationen väljs för klara platsen speciella krav med 
både torra och våta förutsättningar. Mitt på sträckan ligger 
en central mötesplats som också fungerar som infart till 
Pulsenområden. Här har den gamla entrébyggnaden  
sparats vilket förstärker den historiska identiteten.

Den existerande Nils Jakobsonsgatan omvandlas till ett 
välbefolkat och utnyttjat aktivitetsstråk med sociala ytor 
och mycket grönska. Parken är utformad som ett gångfart-
sområde vilket möjliggör för fortsatt fordonstrafik men på 
gående och cyklisters villkor. Dubbelriktad trafik är möjlig 
genom bredare mötessekvenser, trafikdämpande möbler-
ing minskar hastigheterna i andra delar.

Som ett utropstecken och som ett uttryck för vilja att 
knyta Pulsenområdet till stadskärnan, skapa visionen om 
Viskan park och som sammanbindande länk inom om-
rådet skapas den Vertikala parken. Ett tredimensionellt 
parkstråk som har flera olika 
funktioner längs med sträc-
kan och som i sig själv bil-
dar ett attraktivt besöksmål 
vilket stärker områdets 
identitet. Det upphöjda 
förbindelsestråket knyter 
dessutom an till ett histor-
iskt sätt att röra sig inom 
ett industriområde. I norr 
bildar parken en länk mellan 
stadens befintliga parkmil-
jöer och därefter, söder om 
Sömmerskegången, som ett 
sätt att minska väg 40 bar-
riäreffekt och inom det södra 
området som ett sätt att  
knyta samman ny och  

DAG-
VATTEN LEK

VISTELSE

GRÖNT

URBANA PARKEN STRÄCKNING 
Parkstråket sträcker sig från Sven Eriksonsgatan i norr till Nils 
Jakobsonsgatan i söder. 

Å-PROMENADEN DELSTRÄCKOR 
Promenaden är uppdelad i fyra delområden med varierande 
karaktärer.

Ett grönt aktivitetsstråk ökar både den biologiska mång-
falden och minskar buller, det skapar attraktiva platser 
med höga upplevelsevärden samtidigt som nödvändig dag-
vattenhantering kan ske lokalt genom infiltrationsbäddar i 
större planteringar. De multifunktionella planteringsytor-
na kan fyllas av dagvatten vid regn och fördröjer och leder 
bort vatten vid skyfallshändelser. 

Princip spång genom Brolandskapet Trädgårdscafé och odling i delsträckan Trädgården

M
öjlighet till artrikedom

Ö
kad biologisk

m
ångfald

VERTIKALA PARKEN STRÄCKA 
Det gröna stråket leder genom Pulsenområdet över marken, 
tak och längs fasader.

befintlig bebyggelse, gröna aktivitetstak och områdets 
gårdsrum. Den Vertikala parken bildar en brygga ner mot 
de södra delarna av staden. Längs med hela stråket finns 
mötesplatser, terrasser, solbryggor och spänger till intil-
liggande byggnader som ger besökaren en alldeles unik 
upplevelse. Genom att parken har så skilda funktioner kan 
den byggas som helhet eller i delar, beroende på etapput-
veckling och behov. 

Parkens grönska består mestadels av klätterväxter som 
företrädesvis planteras på marken men det även planter-
ingslådor i själva konstruktionen skapar en grön inramn-
ing och värdefulla miljöer för pollinerande insekter och 
som attraktiva boplatser för fåglar.

TRE GRÖNA STRÅK 

Som ett led i stadens arbete med Viskan park går tre ost-sydliga stråk genom området. 
Även om stråken vart och ett är relativt smala kompletterar de varandra och bildar 
sammanlagt en värdefull och varierad miljö. Med olika innehåll och med olika karaktär 
skapas parksammanhang som både ger identitet och värden för Pulsenområdet men som 
också blir viktiga länkar i Borås samlade grönstruktur. 

Principiell förändring gatuföring Generösa gröna ytor och vistelsezoner Den Vertikala parken blir en unik koppling genom området I sektioner kan utskjutande balkonger skapas
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Paviljonger

Vattenkontakt 
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Uppleva kultur

Pausa
Sola / fika

Leka
Lära

Sola / fika

Pausa
Leka

TRÄDGÅRDEN

BROLANDSKAPET

AKTIVITETSBRYGGAN

STRANDKANTSPASSAGEN

Leka

Fundera
Pausa

Samlas

Sola / fika

Pausa

Samlas
Sola / fika
Uppleva kultur

BELVEDERE

VERANDAN

HYLLAN

SOLTERRASSERNA

TAKET

SÖDRA ENTRÉN Pausa

Leka
Samlas

Fundera
Sola / fika

Sola / fika
Samlas
Pausa

Lära
Pausa

UTSNITT VERTIKALA PARKEN - DELOMRÅDE “HYLLAN”
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Institutionen för landskapsplanering 
SLU Ultuna/Alnarp

Lunds Universitet,  
Svensk bebyggelsemiljö, 
Konstvetenskap

Delägare Sydväst arkitektur & 
landskap, Malmö

Kontorsansvarig Räntfors arkitektur 
& landskap, Malmö

Räntfors arkitektur & landskap, 
Göteborg

Institutionen för landskapsplanering, 
SLU Alnarp

Ledamot av Konstakademien/Kungl. 
Akademien för de fria konsterna

Jurymedlem Sienapriset

Ledamot redaktionen tidskriften 
Landskab/Danmark

Ledamot för Akademien för 
landskapsarkitektur

Malmö Skönhetsråd pris, 
Millennieskogen

Skånes arkitekturpris, 
Tullhusstranden i Simrishamn

Sienapriset, Tullhusstranden i 
Simrishamn 
 
Årets stadsbyggnadspris - 
Verksamheter, Mobilia i Malmö

Stadsbyggnadspriset,  
Bauers Brygga i Jönköping

UTBILDNING & VIDAREUTBILDNING

ANSTÄLLNINGAR

FÖRTROENDEUPPDRAG

UTMÄRKELSER I URVAL

Per är landskapsarkitekt och har mycket stor erfarenhet av att arbeta med både stora 

och små projekt med en säregen förmåga att se både helhet och detaljer. Per startade 

2002 Sydväst arkitektur och landskap tillsammans med Niklas Bosrup, Lina Dahlström 

och Åsa von Malortie, och har ansvarat för en rad olika projekt från övergripande idé till 

genomförande och hyser särskilt stort intresse för stadsmiljöns betydelse både för samhälle 

och individ. Han brinner för den goda arkitekturen som kombinerar en stark vision och 

nytänkande med långsiktigt hållbara värden som skönhet och konstruktiva lösningar. Per 

medverkar även regelbundet i undervisningssammanhang och är en mycket uppskattad 

handledare och föreläsare.

Per har ansvarat för en rad uppmärksammade och prisbelönta projekt som Småbåtshamnen 

Bo01(Malmö), Kristinebergs strandpark (Stockholm), Stora torget (Visby), Norrtälje hamn, 

Örgryte torp (Göteborg) och Millennieskogen (Malmö). 

Kristinebergs Strandpark, Stockholm (2010)

Norrtälje Hamn, Norrtälje (2015-)

Hamnen BO01, Malmö (2001)

Stora torget Visby (2012)

BOSTAD

GEMENSAMT

LOKAL

LOKAL
 HITTA SAMARBETSPARTNERS
 En gemensam digital plattform
för Pulsens alla företag har möjlighet 
att generera samverkan, partnerskap 
och kommersiella samarbeten.

 YTOR FÖR DIGITALT SKAPANDE
 Ytor att kreativt uttrycka sig 
leder till spännande digitala produk-
ter! Podd-studios, möjlighet att skapa 
content för sociala medier eller ytor 
för live-shopping.

 E-SPORT ARENA & UTBILDNING
 Sverige är en stornation när 
det kommer till e-sport, en arena för 
e-sport hjälper Pulsen lansera sig 
inför en ny generation digitala 
människor.

 SAMVERKAN MED HÖGSKOLA
 Sverige är en stornation när 
det kommer till e-sport, en arena för 
e-sport hjälper Pulsen lansera sig 
inför en ny generation digitala männi-
skor.

 FÅ UPP PULSEN!
 En mängd olika träningsklasser 
erbjuds både fysiskt tillsammans eller 
digitalt hemma i bostaden eller fram-
för skrivbordet.

 FLEXA YTORNA
 Flexibla kontorsytor blir en 
möjlighet för företag att anpassa 
kontoret efter sina behov. Konfer-
enslokaler eller oömma verkstäder 
bokas enkelt genom Pulsens digitala 
system direkt i mobilen.  

 DELA PÅ FORDONET
 Boka valfritt fordon när du 
behöver det. Digitala lösningar visar 
typ och nuvarande placering. Vad blir 
det idag: elbil, lådcykel eller Pulsens 
e-kajaker?

 KONST 2.0
 Pulsen blir Borås naturliga 
centrum för interaktiv konst. Exem-
pel kan vara ljud- och ljuskonst där 
besökare kan interagera och förändra 
konsten genom digitala verktyg. 

 FÅ DIGITAL INFORMATION 
 Digitala informationsskyltar 
för flexibel skyltning och interaktivt 
användargränssnitt underlättar vard-
agen i Pulsen-området. 

 QR-LÄR DIG OMGIVNINGEN
 Utsatta QR-koder beskriver 
verksamheter, innovationer inom 
Pulsen och platsens industriella 
historia.

IDENTITET OCH PROGRAM

ROBUST OCH BROKIGT NODER OCH SIGNATURBYGGNADERNA ARKITEKTUR OCH UTTRYCK DET DIGITALA DISTRIKTET

HYBRIDBYGGNADER
Genom att blanda verksamheter och bostäder kan 
möjligheter till unika samutnyttjanden skapas. Med 
digitala bokningssystem kan en bostad exempelvis 
expandera tillfälligt genom att annektera ett mötesrum 
eller annan resurs en viss tid över dygnet. Detta kan ske 
tillfälligt (vid behov) eller regelbundet (systematiserat). 
Genom att kombinera verksamheter med olika  
uppvärmningsbehov kan också små lokala balanserade 
energisystem skapas. Kontor eller serverhallar med 
kylbehov kan värma bostäder etc.

Med trä som huvudsakligt material vill vi ge områdets 
nya årsring av byggnader en lättare karaktär som mate-
rialmässigt står i kontrast mot de äldre tegelvolymerna. 
Byggnader i suterräng får en nedre våning av tung karak-
tär som podie för de övre planen. Den tydliga stomstruk-
turen får ge rytm för fasaderna och spegla den repetition 
som återfinns i områdets värdefulla och typiska industri-
arkitektur. Fönstersättning, balkonger och hushöjder vari-
erar och anpassas efter program och behov inom ramen 
för strukturen. En mild färgskala med nyanser nära den 
befintliga tegelarkitekturen eftersträvas för att ge distrik-
tet identitet och enhetlighet.

Områdets båda signaturbyggnader bryter mönstret och 
är mer fria i form och färgsättning. De annonserar om-
rådets noder och framträder som starka symboler för 
verksamhet, distriktet och staden. Fasaderna kan bestå av 
skärmtegel eller keramiska element som materialmässigt 
knyter an till de kulturhistoriska värdena men har förmåga 
att uttrycka arkitektur av vår tid.  

Kv Norsens nedre sex våningsplan innehåller bilparkering 
och mobilitetslösningar som med tiden kan få ändrade  
användningsområden om behovet av bilparkering min-
skar. Hela kvarteret är en skulptural volym där en enhetlig 
fasad med indragna fasader skapar avsatser för mycket 
grönska, även i kvarterets högre delar. Mot riksvägen 
 döljer grönskan de av säkerhetsskäl mer slutna  
fasaderna i de nedersta våningarna. 

NORRA NODEN
Samverkan mellan näringsliv och högskola samlas i ett 
innovationscenter där forskning kring digital teknologi 
kan testas och utvecklas inom distriktet i full skala. 
Kopplingen är stark stråket i Sömmerskegången med bra 
lägen för handel och publika verksamheter. 

SÖDRA NODEN
Arenan för e-sporttävlingar i direkt koppling till Sven 
Eriksons e-sportgymnasium är kanske den mest aktiva 
punkten inom distriktet. Ett center för e-sport skapas 
där närhet till studentbostäder, tillfälliga bostäder för 
e-sportlag och gaming-camp är viktigt. Ett museum för 
digital konst är en målpunkt för både Boråsare och mer 
långväga gäster

BYGGNADSMÖNSTER
Strukturplanen innehåller två olika lager av byggda 
strukturer: större byggnadskroppar samt mindre 
komplementbyggnader och utbyggnader. De större 
byggnaderna är rationella i sin uppbyggnad och 
strukturellt effektiva och tydliga. De utgör grunden och 
ordning för strukturplanens stadsrum i den stora skalan. 
De mindre byggnaderna innebär variation och identitet för 
upplevelsen av miljön. De bidrar med livlighet, brokighet, 
föränderlighet och ett visst mått av oordning. De mindre 
byggnadena uppstår där de behövs för stunden, precis 
som i äldre tiders industrimiljöer.

Vi ser framför oss en stadsdel där mötet människor 
emellan skapar identiteten. Genom att väva samman rum  
för verksamheter och bostäder, för näringsliv och utbildning vill vi skapa  
mötesplatser för boende, arbetande och besökande. Hybridbyggnader skapar 
förutsättningar för att människor ska träffas, för effektivt utnyttjande av resurser samt 
låg energiförbrukning. Med digitala verktyg kan transportbehov minimeras och 
gränsen mellan boende, arbete och fritid göras flexibel.

CO-WORKING

 HÅLLBARHET I VARDAGEN
 Vad betyder egentligen ekosys-
temtjänster? Hur mycket el prod- 
ucerar en solpanel? Pulsens app ger 
svaren! Virtuella guidningar eller 
karterade träd beskriver hållbarhet-
slösningar

DELIBUTIK

KAFÉ

MULTI-ARENA

FÖRELÄSNING

GAMING HUB

LEKTION

Med pulsens app kan du boka allt 
ifrån deskservice till din arbets-

plats eller mobilitetsservice hem.
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Institutionen för landskapsplanering 
SLU Ultuna/Alnarp

Lunds Universitet,  
Svensk bebyggelsemiljö, 
Konstvetenskap

Delägare Sydväst arkitektur & 
landskap, Malmö

Kontorsansvarig Räntfors arkitektur 
& landskap, Malmö

Räntfors arkitektur & landskap, 
Göteborg

Institutionen för landskapsplanering, 
SLU Alnarp

Ledamot av Konstakademien/Kungl. 
Akademien för de fria konsterna

Jurymedlem Sienapriset

Ledamot redaktionen tidskriften 
Landskab/Danmark

Ledamot för Akademien för 
landskapsarkitektur

Malmö Skönhetsråd pris, 
Millennieskogen

Skånes arkitekturpris, 
Tullhusstranden i Simrishamn

Sienapriset, Tullhusstranden i 
Simrishamn 
 
Årets stadsbyggnadspris - 
Verksamheter, Mobilia i Malmö

Stadsbyggnadspriset,  
Bauers Brygga i Jönköping
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ANSTÄLLNINGAR

FÖRTROENDEUPPDRAG

UTMÄRKELSER I URVAL

Per är landskapsarkitekt och har mycket stor erfarenhet av att arbeta med både stora 

och små projekt med en säregen förmåga att se både helhet och detaljer. Per startade 

2002 Sydväst arkitektur och landskap tillsammans med Niklas Bosrup, Lina Dahlström 

och Åsa von Malortie, och har ansvarat för en rad olika projekt från övergripande idé till 

genomförande och hyser särskilt stort intresse för stadsmiljöns betydelse både för samhälle 

och individ. Han brinner för den goda arkitekturen som kombinerar en stark vision och 

nytänkande med långsiktigt hållbara värden som skönhet och konstruktiva lösningar. Per 

medverkar även regelbundet i undervisningssammanhang och är en mycket uppskattad 

handledare och föreläsare.

Per har ansvarat för en rad uppmärksammade och prisbelönta projekt som Småbåtshamnen 

Bo01(Malmö), Kristinebergs strandpark (Stockholm), Stora torget (Visby), Norrtälje hamn, 

Örgryte torp (Göteborg) och Millennieskogen (Malmö). 

Kristinebergs Strandpark, Stockholm (2010)

Norrtälje Hamn, Norrtälje (2015-)

Hamnen BO01, Malmö (2001)

Stora torget Visby (2012)
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ETAPP 1
• Parkstråket längs Viskan färdigställs tidigt för att 

koppla det digitala distriktet till centrala staden. 
Utbyggnadsordning enligt husnummer på kartan. 

• Ombyggnad av befintlig byggnad C skapar mål för 
besökare och områdets södra huvudparkering 
färdigställs. (1, 2)

• De första boende i området flyttar in i södra delen av 
området.

• I Kv Astern byggs signaturbyggnaden vid norra noden 
för att etablera ny verksamhet och aktivitet. (5)

ETAPP 2
• Utbyggnaden fortsätter med den norra 

huvudparkeringen och kvarteren längs den viktiga 
Sömmerskegången.  

• Vertikala parken börjar byggas och överbryggar Rv 
40 samt Sven Eriksonsgatan. Parken ansluter till det 
nybyggda stadsodlingshuset (10).

• Inom kvarteret Norsen byggs den västra 
huvudparkeringen och områdets största mobilitetshub.

• Distriktets kontaktytor mot norr och öster är nu 
färdigställda och huvuddelen av nya bostäder byggda.

ETAPP 3
• Signaturbyggnaden vid södra noden byggs på det som 

varit etableringsyta och parkering fram tills nu. 
• Högdelen av Kv Norsen byggs.
• Urbana parken färdigställs.
• De mindre kvarteren i distriktets nordvästra hörn 

uppförs.
• Vertikala parkens södra del färdigställs och ansluter till 

grönområdet i söder. (Denna etapp kan, om det visar 
sig lämpligt, även byggas i etapp 1).

MOBILITET OCH PARKERING
Inom distriktet rör du dig i huvudsak utan bil. Området 
har tre mobilitetshubbar som innehåller parkering för 
såväl bilar som för andra transportmedel som cyklar, 
lastcyklar, elscootrar eller liknande. Efter att bilen är 
parkerad byter du till annat färdmedel eller promenerar 
inom distriktet. Bor du i distriktet är det här du finner 
bilpool, cykelpool, cykelverkstad m.m.

Samtliga mobilitethubbar har förmåga att anpassas till 
delvis annan verksamhet om behovet förändras över tid. 
Ljusgårdar och luftiga vertikala kommunikationer skapar 
trygga och flexibla rum för parkering idag men också för 
arbetsplatser imorgon.

Revolution Race erbjuds nya rymliga och flexibla lokaler i 
första etappen av det nya digitala distriktet. Med ett stort 
sammanhängande plan om ca 2200 m2 i ombyggda och 
återbrukade byggnad 9 skapas arbetsplatser och aktivi-
tetsytor med närhet mellan medarbetare och aktiviteter. 
Bolagets ”outdoor-verksamhet” kan manifesteras och 
demonstreras på det nya aktivitetstaket, i vertikala parken 
och längs Viskan. Här kan Revolution Race bo, växa och 
utvecklas i en unik miljö som andas mycket verkstad och 
som kunder och besökare lägger på minnet. 

AREASAMMANSTÄLLNING
Etapper BTA / Vån

(m2)
BTA
(m2)

BTA(L)
(m2)

BTA(B)
(m2)

BTA 
Garage(m2)

LOA
(m2)

BOA
(m2)

Antal
bostäder

Etapp 1 - Norr 800 4 800 4 800 0 0 3 840 0 0

Etapp 1 - Söder 2 956 11 325 2 465 8 860 3 064 1 972 7 088 116

Etapp 2 - Norr 2 988 18 965 9 091 9 875 5 940 7 273 7 900 129

Etapp 2 - Söder 370 740 740 0 10 020 592 0 0

Etapp 3 - Norr 1 286 6 740 4 640 2 100 0 3 712 1 680 28

Etapp 3 - Söder 4 025 17 084 14 909 2 175 0 11 927 1 740 29

Totalt 12 425 59 654 36 645 23 010 19 024 29 316 18 408 302

Aresammanställningen avser nytillkommen BTA

MOBILITET OCH PARKERING KVADRATMETER GRÖNYTA

TILLGÄNGLIGHET I OMRÅDET

REVOLUTION RACEETAPPINDELNING

Illustrationsplan - Söder
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HYBRIDBYGGNADER (BOA/LOA)
BOSTÄDER (BOA)
LOKALER (LOA)
PUBLIKA VERKSAMHETER (LOA)
PARKERING OCH MOBILITET

Area (m2) Antal ppl
Norr 5 940 185

Väster 10 020 314

Söder 5 660 168

Grönyta Area (m2)

Befintlig park- och naturmark som sparar 9 300

Ny vegetation på mark 4 200

Vegetation på bjälklag (70% av total yta) 4 200

Vertikal grönska 2 500

Totalt 20 200

Nya träd ca 200 st
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Målet är att distriktets finmaskiga nät av gator, gränder 
och platser är fria från bilar och större fordon men  
varuleveranser, färdtjänst och räddningstjänst ges plats för 
att alltid komma fram. Inom området finns angörings- 
platser, parkeringsplatser och uppställningsplatser för 
dessa trafikslag.  Begreppet bruksgårdar beskriver hur 
gator och platser är tänkta att användas, rum att vistelse 
och rörelse.

Trafik för avfallshantering vill vi minimera med hjälp av 
smart digital teknik som optimerar hämtning av fulla kärl. 
En alternativ lösning är ett gemensamt automatiserat in-
samlingssystem (sopsug) för hela distriktet där allt avfall 
hämtas i en punkt.


