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ATT ÅTER ANVÄNDA EN PLATS

BORO: VISION BORO: KONCEPT
Mittpunkten har fantastiska befintliga kvalitéer. Viskans  
slingrande flöde, Sparbankskullens vidsträckta utblickar och 
parkens uppvuxna krontak ger platsen starka upplevelse- 
värden. ”Boro- En Plats att åter använda” tar sin utgångspunkt 
i dessa värden. De tillägg som görs ska förädla och tillföra  
kvalitéer på ett respektfullt sätt.  Konceptet hyllar återbruk 
genom att föreslå en varsam sammanflätning av befintliga 
styrkor och tillkommande kvalitéer för Mittpunkten. Konceptet 
utgör samtidigt en modell för av hela Viskans park. Mittpunkten 
ska visa på metoder och gestaltningslösningar som kan utgöra 
en bas för utvecklingen av hela parkens sträckning, från Rya åsar 
till Gässlösa. Gestaltningskonceptet för parkens tillkommande 
element balanserar mellan att inspireras av stenstadens klassiska 
naturmaterial och landskapsparkens vindlande  formspråk. De 
nya platserna som skapas bildar tydliga målpunkter i kontrast 
mot den rörelse som de slingrande gångarna inbjuder till. På så 
sätt bildas en logisk helhet där material och formspråk stödjer 
den övergripande utformningen. Det ger upplevelsevärden som 
känns välförankrade. Platserna Sparbankskullen, Björks plats och 
platsen på Kv. Astern adderar funktioner för vistelse och aktivitet 
längs parkstråket på ett sätt som passar väl med de 
platsspecifika förutsättningarna. Den nya utformningen av 
Hallbergsbron gör att en ny attraktiv platsbildning skapas i 
staden som länkar samman Stadsparken och Centrum. Genom 
Boro-konceptets estetik sammanlänkas samtliga nya tillägg och 
bildar en ny estetisk identitet för Viskans park.  

RESPEKFULL HANTERING AV 
BEFINTLIG TOPOGRAFI

FÖRSIKTIG JUSTERING FÖR  
ÖKAD TILLGÄNGLIGHET

Markmaterial

VISKAN

CENTRUM

KV ASTERN

SVEN ERIKSSONSGATAN

Smågatsten, storgatsten och hällar återanvänds

Parkbänkar, belysningstolpar flyttas till ny plats

Från träd som avverkas blir sittmöbler

Från anläggning används för fyll

Från anläggning används för fyll

Räcken, cortenstålskanter får ny plats eller 
form

Relativt nyplanterade träd som kan flyttas

Utrustning

Virke

Schaktmassor

Bergschakt

Ståldetaljer

Växtlighet

NYA PLATSBILDNINGAR SOM  
RIKTAS MOT UTBLICKAR

TILLÄGG SOM KOMPLETTERAR 
PLATSERNA OCH STRÅKET

Exempel på materialval för 
murar på en naturnära plats

Exempel på materialval för 
murar till en  plats med 
koppling till industrihistoria

ETT TYDLIGT MÖNSTERLÄGG-
NINGSKONCEPT GER IDENTITET

EN VARIERAD PROGRAMMERING 
FÖR ATT ÅTER ANVÄNDA PARKEN

BORO: RESPEKTFULL UTFORMNING 

Markbeläggningen som skapas med 
inspiration från Boro-estetiken blir 
ett signum för hela Viskans park. För 
Mittpunkten utgörs beläggningen av olika 
typer av naturstenselement som ger en 
relation till platsens ”berg i dagen” och 
äldre granitmurar. Genom att kombinera 
till exempel storgatsten, smågatsten, 
äldre naturstenshällar, bearbetade 
kantstenar och nya naturstenshällar 
skapas en vacker variationsrik 
beläggning.  Fält av olika storlek fylls 
enligt ett varierat mosaikmönster vilket 
både ger enhetlighet och variation. 
Markbeläggningen får en tydlig samtida 

identitet men påminner också om äldre 
stenläggningar som byggts upp av 
olika material över tid. Variationen av 
granitsorter ger ett levande intryck och 
olika grad av slitage ger en beläggningen 
en lyster. Murelement som ramar in 
platserna byggs upp av delvis återvunnen 
kantsten. Den tydligt vertikala indelningen 
ger murarna en tydlig karaktär men 
underlättar också anpassningen 
av murarna till befintligt berg. En 
kombination av ny och tillvaratagen 
kantsten kan med fördel användas för att 
ge murarna ett varierat intryck. 

I andra områden längs Viskans 
park, som till exempel vid de äldre 
industrifastigheterna närmare Rya  
åsar kan beläggningen istället byggas 
upp med inslag av markklinker och 
marktegel. Olika platsers förutsättningar 
präglar de material som bygger upp 
både markbeläggning och murar. I en 
industriell kontext kan murarna byggas 
upp av en kombination av stål och granit 
eller med tegel. I en mer naturnära 
miljö kan murarna byggas upp av 
grövre virke i kombination med granit 

som hörnstenselement.  Den vertikala 
indelningen och hörnstenselementen 
i granit blir ett återkommande inslag 
som sammanbinder gestaltningen när 
materialtyper varierar. Murarna kan 
också få en växtlighet som avtäckning. 
Växtligheten kan anpassas till platsens 
vegetation. För mittpunkten bildar 
stensöta en avtäckning av murkrönet 
men på andra platser kan sedum eller 
torrängsvegetation uppfylla samma 
funktion.

Konceptet bygger på en utformning som 
utgår ifrån platsens befintliga topografi, 
vegetation, material och konstruktioner i 
syfte att återbruka, återställa och omforma 
i stället för att enbart använda nytillverkade 
material. Som grund för strategin har den 
befintliga miljön analyserats för att se vilka 
möjligheter som erbjuds till återanvändning 
av material. I analysen av den befintliga 
Hallbergsbron identifierades cortenstål, 
växtmaterial, smågatsten, handledare och 
möblering som både kan få nya placeringar 
och som kan nyttjas för att skapa nya 

konstruktioner. När anläggningsarbeten 
görs för att sätta brofundament och anlägga 
marköverbyggnader kommer schaktmassor 
att frigöras. Dessa kan nyttjas för att fylla 
upp terrasseringar.  Slänten söder om 
Hallbergsbron fylls igen och återställs. 
”Kaninen” ges en ny plats. Släntanpassade 
L-stöd och växtlighet som inte kan 
återanvändas inom området förs in i den 
materialbank som skapas för Viskans park 
och som möjliggör återanvändning på andra 
ställen. 

För att ta tillvara material som blir över 
från olika projekt i kommunen skapas 
en materialbank. Materialbanken ges 
en struktur som redovisar tillgängliga 
material med bild och måttangivelser för 
att landskapsarkitekter enkelt ska kunna 
nyttja dessa föremål i nya projekt. Även 
material som ännu inte demonterats 
kan läggas till eftersom det möjliggör 
direkt flytt av material från en plats till 
en ny anläggning. Utöver material för 
överbyggnader och murkonstruktioner 
kan också utrustning och växtmaterial 

ingå. För mittpunkten kan flera material 
som finns inom området få en ny 
användning eller omformas för att passa 
den nya gestaltningen. Samtidigt bjuder 
gestaltningskonceptet in till att använda 
annat material som demonterats från 
andra projekt. Sammantaget gör detta att 
projektet Mittpunkten och hela Viskans 
park blir mer hållbart. Materialbanken 
kan även bidra till kostnadseffektivitet 
och erbjuda en inkluderande för 
uppbyggnaden av nya platser.

2. Gestaltningskonceptet tar sin 
utgångspunkt i den befintliga 
topografins kvalitéer. Topografi läks 
samman genom att ett av bergrummets 
ingångar fylls igen och att platsen 
som skär in i kullen vid Hallbergsbron 
återställs till en slänt med gradänger. 
Nya tillägg förhåller sig till den befintliga 
topografin och anpassar sig på ett 
följsamt sätt.

5. Växtlighet som kompletterar den 
uppvuxna parkmiljön läggs till för 
att stärka stråkets dragning och 
platsernas karaktär. Växtlighet med 
blomning och höstfärger väljs för att ge 
parkens upplevelsekvalitéer en större 
säsongsvariation. Konstinslag placeras 
in på väl valda platser för att stärka 
platsernas identitet.

4. Med inspiration från den japanska 
lapptäckestekniken Boro skapas 
markbeläggningsmönster och murar 
med en blandning av återvunna och 
nya material. Ett tydligt ramverk för 
mönsterläggning gör variationen 
intressant men samtidigt enhetlig. 
Materialen kan variera med de miljöer 
som Viskans park rör sig genom vilket 
både ger platskänsla och identitet för 
hela stråket. Den materialbank som 
föreslås inbjuder till återbruk. 

6. De nya platsbildningarna ger 
möjligheten att både uppleva och 
använda parken. Funktioner för aktivitet 
och vistelse läggs till utan att begränsa 
parkens existerande aktivitetsytor och 
vistelsekvalitéer. Informationspunkter 
berättar om parkens natur- och 
kulturvärden vilket återkommer längs 
hela Viskans park. Konstinslag och 
historia lyfts fram på ett sätt som 
inbjuder till interaktivitet.

1. Det äldre gångsystemet får en mer 
vindlade sträckning på vissa partier 
vilket avsevärt förbättrar tillgänglighet 
utan att avvika mot parkens 
ursprungilga utformning. Genom en 
delvis ny dragning kan också en större 
del av parkmiljön göras tillgänglig 
och nya utblickar erbjudas på väg till 
Sparbankskullens topp. 

3. Nya platser läggs till med ett 
formspråk som kontrasterar mot 
gångarnas slingrande form och med 
mönsterläggning och murar som ger 
karaktär. Ett rätvinkligt formspråk gör 
att platserna definieras tydligt. Platserna 
placeras in omsorgsfullt i terrängen och 
riktas mot upplevelsevärda utblickar. 

Ny granithäll av 
Hallandia med 
krysshamrad översida.

Återanvänd smågatsten 
av olika typer granit med 
sliten överyta.

Återanvänd granithäll av röd 
bohusgranit som har sågats i 
smala dimensioner.

Återanvänd granithäll av grå 
bjärlövsgranit som har sågats 
i smala dimensioner.

Återanvänd kantsten som 
fått en flammad topp.

IDENTITETSSKAPANDE ELEMENT FÖR MITTPUNKTEN FÖRSLAG FÖR ANDRA PLATSER LÄNGS VISKANS PARK MATERIALBANK FÖR ÅTERBRUKDET BEFINTLIGA TAS TILLVARA

Återanvänd råkilad kansten med 
viss bearbetning

Kantstenar anpassas lätt 
efter befintligt berg 

Nytt hörnelement av 
grå bjärlövsgranit.

Nytt hörnelement 
av grå Kurugranit

Nytt hörnelement 
av grå Fliviksgranit

SPARBANKS-
KULLEN

STADS-
PARKSBADET

STÅL
TEGEL

KANTSTEN
PLATTOR

VIRKEVÄXTMATERIAL

+BORÅS KOMMUN STADSPARKEN

VISKANSPARK
Stadsparken

Norr Söder

Cortenstål

Grovt virke

Plantering som avtäckning

Plantering som avtäckning

Exempel på materialval för 
en markbeläggning på en plats 
med koppling till industrihistoria

Återanvänt rödbrunt 
marktegel

Återanvänt gult
marktegel på högkant

Återanvänt cortenstål

Ny häll Krysshamrad Flivik
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Sparbankskullen

Björks plats

VÄXTKONCEPT TILLGÄNGLIGHET OCH KOPPLINGAR

SCHAKT OCH FYLL

VISKAN

ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING 
Utöver den dramatiska topografin och Viskan är den up-
pvuxna trädmiljön parkens starkaste karaktärsdrag. De 
gamla lövträden bildar en stark rumslighet med sitt krontak 
som tydligt präglar hur parken upplevs. De högt ansatta 
trädkronorna ger utblickar mot staden och årummet som 
gör att den lummiga platsen även upplevs som en central 
plats i Borås. Dessa värden är viktiga att bibehålla vid nya 
tillägg. Samtidigt finns det en potential att öka parkens 
upplevelsevärden året runt genom att tillföra växter som ad-
derar blomning och höstfärger. Därför baseras konceptet för 
växtligheten på att komplettera den befintliga växtligheten, 
välja rätt växt för rätt plats och att med hjälp av genomtänk-
ta växtval stärka enskilda platser och miljöers karaktär. Den 
mörka grönskan under Stadsparkens skuggiga lummighet 
kompletteras med träd som har en ljus blomning som till 
exempel gulblommande magnolia, snödroppsträd, kran-
skornell och häxal. Hallbergsbron får en växtlighet med en 
karaktär som ansluter till det vattennära läget. Kv. Astern får 
växtlighet som skapar en höjdpunkt under den tidiga våren 
som en uppmuntran till att komma ut och använda plasten 
för fysisk aktivitet. 

HANTERING AV BEFINTLIGA TRÄD
För att tillskapa en mer tillgänglig gångväg upp till Spar-
bankskullen har en avvägning gjorts mellan värdet av att 
skapa lägre lutningar och eventuella inverkningar på befint-
liga träd och dess rotsystem. I stället för att skapa schakter 
som inverkar negativt på flera träd föreslås ett träd avverkas. 
Ett träd som har en relativt sett liten stamomkrets har valts 
ut. Genom borttagandet av trädet öppnas även en visuell 

koppling upp från Sparbankskullen ned mot viskan vilket 
ytterligare motiverar avverkningen. Borttagandet av trädet 
möjliggör en dragning av gångvägen som tar ut en större 
distans till andra träd. Schakter undviks i möjligaste mån. Där 
dessa görs har prioriteringen varit att föröka undvika schakt 
i lägre liggande terräng nedanför trädstammens position. 
Uppbyggnaden av terrasser har placerats med omsorg för 
att undvika fyll som kan inverka negativt på trädens rotsys-
tem. Genom att använda ”svävande” terrassytor med gen-
omsläppligt ytskikt kan större platsbildningar skapas utan 
att träden tar skada. Vissa justeringar i höjdled av de befintli-
ga gångstråken antas inte inverka på trädens rotsystem i allt 
för negativ utsträckning. Vid fyll kan lättare material som till 
exempel pimpsten användas för att minska packningsgrad. 
Där det befintliga gångstråket tas bort kan växtbädden 
förbättras för de befintliga träden.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR NYPLANTERINGAR
I den del av stadsparken som vetter ner mot Viskan och har 
slänter som lutar år norr är växtförhållandena särskilt goda 
för känsligare woodlandväxter. De äldre trädens uppvuxna 
krontak skyddar mot uttorkande sol och topografin skyddar 
mot vind. Uppe på Sparbankskullen och Kv. Astern är växt-
förhållandena något mer exponerade. Även här finns skyd-
dande äldre vegetation men det är lämpligt att välja något 
tåliga växter för dessa växtplatser. På Hallbergsbron görs all 
plantering på brons betongkonstruktion, vilket innebär en 
utsatt växtplats med begränsat jorddjup. Solinstrålningen 
är dessutom relativt stor och platsen kan, i förhållande till 
parkmiljö, bli mer vindutsatt. Därför är endast växtlighet för 
krävande förhållanden lämplig.   

En växtvandring i den framtida parken  
-Från Hallbergsbron till Kv. Astern 

Växtvandringen tar sin början på Hallbergsplatsen. Det är ti-
digt i juni och kvällssolen lyser. Vi blickar bort mot Hallbergs-
bron och ser Stadsparken som en grön lummig fond. Som 
kontrast mot parkens äldre grönska bildar Hallbergsbrons 
Rhus Typhina och Elaeagnus angustifolia skärmformade valv 
som både bjuder in till parken men också öppnar upp för 
utblickar mot Viskan. De parbladiga och silvriga bladstruk-
turerna stärker känslan av en vattennära vegetation och 
kontrasterar vackert mot de befintliga idegranarna och den 
lummiga parkmiljön. 

Vi rör oss in i stadsparkens grönska och blickar bort mot 
Björks plats, den nya terrassen vid Viskan. Kring platsen 
skymtar en vit blomning från Viburnum lentago. Det lilla 
trädets vasformiga växtsätt ger en ökad känsla av rumslighet 
till platsen samtidigt som det inte skapar otrygga buskage.  
Blomningen lyser upp i skuggan av träden och skapar en 
kontrast mot de närliggande Rhododendronbuskagen. När 
vi rör oss upp mot Sparbankskullen delar gångvägen på sig. 
Vägskälet markeras med en Halesia carolina som blommar 
skirt i vitt och lyser upp platsen. Den ljusa vita blomningen 
ansluter till karaktären från övriga kompletteringar i lundmil-
jön.  

Vi fortsätter upp mot kullens topp. Utmed den synliga 
bergets norrsida står en Magnolia sieboldii i ett läge skyddat 
från solinstrålning och vind. Placeringen nära gången gör 
att de få men vackra blommorna lätt kan upplevas på nära 
håll. När vi blickar upp mot den gröna slänten som lyser i 
kvällsljuset ser vi en Magnolia ’Yellow bird’ som står med en 
den befintliga idegranen som fond. Den gula blomningen 
lyser i kvällsljuset och ger en särskild karaktär till platsen. 
Gångvägen slingrar sig runt Rhododendronbuskaget upp 
mot Sparbankskullens topp. Längs gångvägen bildar Foth-
ergillia major en vacker kontrast mot de mörka vintergröna 
buskagen. Den vita blomningen bryter av fint mot rhododen-
dronens violetta blommor. En ny gångväg är skapad genom 
att den befintliga idegranen har tagits in något. Ingången 
till bergrummet är igenfylld och slänten ner mot den lägre 
liggande gångvägen är planterad med vintergrön vegetation. 
En Cornus alternifolia sträcker sig mot ljuset och bildar vack-
ra grenvåningar och bidrar med en vacker blomning. Härifrån 
ser vi ner över den lägre liggande parkmiljön och bort mot 
Viskan.

Vi når Sparbankenskullens topp och omges av woodland-
planteringar som klarar lite mer torka med arter som Dry-
opteris flix-mas och Sesleria heufleriana. På murarna växer 
stensöta och en Maakia amuresis ramar in platsen i norr 
där den senare under sommaren kommer markera platsens 
unika karaktär med sin ovanligt sena blomning. Vi rör oss 
utmed Sparbankskullen ned till Rhododenronterrassen och 
svävar över den violetta blomningen. Vi fortsätter därefter 
mellan de högvuxna japanska lönnarna och rör oss över 
den nya bron över Sven Eriksonsgatan. Bron tycks sväva 
då klätterväxter klär in fundament och pelare. Bron gör en 
sväng kring den befintliga skogseken och så är vi över på Kv. 
Astern-sidan. Här ramas platsen in av kompletterande Rho-
dodenronbuskage och Cornus mas som tidigare under våren 
gav en vacker kontrast mot vårlök, som till exempel Scilla 
Siberica. De trivs i den soluppvärmda slänten och ger en fin 
inramning och karaktär till platsen.        

ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING

Den tillgänglighetsanalys som utförts visar att 
befintliga stråk som leder upp till Sparbankskullen 
har en kraftig lutning som är upp emot 12-13% på 
vissa partier. Lutningen är över lag högre än 8,3% 
(1:12) vilket gör att det inte är möjligt att ”vinna höjd” 
genom att tillskapa ramper. Detta med hänsyn till 
att lutningen för ramper inte får överstiga 8,3% och 
måste ha vilplan med 2% lutning varje halvmeter. Att 
tillskapa ett stort antal ramper i ambitionen att göra 
Sparbankskullen tillgänglig skulle också ha en negativ 
påverkan på parkens estetik och platsens topografiska 
kvalitéer i och med att kraftiga fyllnadsslänter och 
höga stödmurskonstruktioner måste anläggas. 
Därför redovisar förslaget i stället en optimering av 
parkens befintliga gångvägar vad gäller lutningar och 

i vissa fall nya dragningar i samma stil. Gångvägarna 
anpassas med en svagare lutning och en utformning 
som är respektfull mot parkens historia och passar 
väl ihop med den befintliga topografin och den 
uppvuxna trädmiljön. Ett gångstråk skapas från Kv. 
Astern, över den nya bron, till Sparkbankskullen och 
ned mot Hallbergsbron, som aldrig överstiger en 
lutning på 8,3%. Behovet att röra sig förbi Stadsparken 
till centrum på en gångväg som fullt ut möter 
tillgänglighetskraven enligt ”gul nivå”  tillgodoses bäst 
längs befintlig gångväg utmed Viskan på södra sidan 
om Stadsparksbadet. Att begränsa gångvägarnas 
lutningar till 1:12 gör att de i högre grad kan nyttjas 
av personer med nedsatt rörlighet och elrullstolar. De 
blir också mer tillgängliga för barnvagn och säkrare 
vid vinterväglag. En lutning på 8,3% svarar även upp 
på ett bra sätt mot riktvärdena i VGU för gångvägar. 

Justerade lutningar på stråket som leder upp till 
Sven Eriksonsgatan förbättrar även cykelstråkets 
säkerhet och tillgänglighet. Gångvägar som inte 
utgör viktiga huvudstråk  genom parken och som 
har kraftiga lutningar har kompletterats med trappor. 
Vid kraftiga lutningar på gångvägar kan trappor vara 
att föredra om det finns alternativa vägar för att leda 
barnvagn eller köra elrullstol. Trapporna kan i dessa 
fall kompletteras med barnvagnsramp. På vissa platser 
planeras räcken in som fallskydd. I det flesta fall kan 
detta undvikas genom terrasseringar och slänter. 
De befintliga gjutjärnsräckena på Hallbergsbron 
flyttas och placeras i gränsen till parken utmed Sven 
Eriksonsgatan där fallhöjden är stor. Här bildar räckena 
en fin inramning av parken.    

Justeringen av gångstigen upp mot Sparbankskullen 
och tillägget av platsbildningar har gjort i syfte att 
minimera schakt och fyll. Gångstråket förhåller sig till 
de befintliga träden och berget i så hög utsträckning 
som möjligt. I ett fall måste ett träd avverkas vilket 
redovisas under punkten Växtlighet. När schakt och 
fyll görs det på ett sätt som smälter in den naturliga 
topografin. 

SVEN ERIKSONSGATAN
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PLANTERINGAR
Smalbladig silverbuske  Elaeagnus commutata
Rönnsumak Rhus typhina
Ståndort: Tort och relativt soligt. På bjälklag.
Glansolvon  Viburnum lentago
Ståndort: Skyddat/halvskuggigt. Rika markförhålladen.

Katsura Cercidiphyllum japonicum
Ståndort: Skyddat/halvskuggigt. Rika markförhållanden.

Snödroppsträd Halesia carolina
Ståndort: Mycket skyddat/skuggigt. Rika markförhållanden.

Kranskornell Cornus alternifolia
Ståndort: Mycket skyddat/skuggigt. Rika markförhållanden.

Buskmagnolia Magnolia sieboldii
Ståndort: Mycket skyddat/skuggigt. Rika markförhållanden.

Gulblommande magnolia Magnolia ‘Yellow bird’
Ståndort: Skyddat/halvskuggigt. Rika markförhållanden.

Mackia Maakia amurensis
Ståndort: Halvöppet/halvskuggigt.  
Begränsade markförhållanden.

Körsbärskornell Cornus mas ‘Szafer’, ‘Jolico’
Ståndort: Halvöppet/soligt.  
Något begränsade markförhålladen

Komplettering av befintliga marktäckande buskar
Typ: T. baccata ‘Repandens’, R. yakushimanum  

Släntplantering
Typ: R. luteum. L.nitida.

Marktäckande woodlandplantering
Typ: V. plicatum, R. yakushimanum, F.major

Släntplantering
Typ: R. luteum. L.nitida

Perenner på Hallbergsbron
Typ: S.nitida, E.purpurea ‘Alba’, S.’Elsie Hugh’

Perenner vid Sparbankskullen
Typ: D. filix-mas, S.heufleriana, P. vulgare

Kompletterande lökplantering på gräsytor

Träd som avverkas Träd som flyttas

Woodlandplantering med låga buskar 
Typ: V. plicatum, R. yakushimanum, F.major
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Kv. Asten
1. Gångväg Viskanspark
2. Bro över Sven Eriksonsgatan
3.  Ny platsbildning med utegym
4.  Trappa som möter mark
5. Befintlig stig från Sven Eriksonsgatan
6. Vy mot Stadsparken
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1. Ny trappa upp till brofästet
2.  Befintlig gångväg behålls
3.  Lönnarna sparas
4. Stålbrygga med trädäck 
5. Ny svävande stålramp 
6.  Justerad gångväg genom parken 
7.  Bef. höjder och Rhododendronparti behålls
8.   Bef. gångväg behålls
9. Bef. trappa och klippa behålls

1. Gång och cykelväg genom parken
2. Bef. gångväg höjdjusteras för något bättre  
 tillgänglighet.
3.  Stålbrygga med sittplatser och trädäck och  
 runt bef. träd
4.  Utsiktsplats över Viskan
5. ”Historiekikare” som ger en bild av det   
 historiska landskapet.
6. Interaktivt konstverk 
7.  Trappa till bef. gångväg
8.  Interaktiv informationstavla
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Den nya bron över Sven Eriksonsgatan sammanbinder 
Sparbankskullen och Kv. Astern på ett sätt som respekterar 
topografin. Inplaceringen är följsam och får sitt brofäste i 
läget för bergrummets ena ingång. På så sätt förtar inte 
bron intrycket av det befintliga berget. Bron ligger också 
något lägre än Sparbankskullens topp vilket gör att toppen 
får dominera platsen vilket också minimerar brons inverkan 
på utblickarna från toppen. Där bron ansluter mot kullen på 
Kv. Astern kröks brons dragning förbi den stora befintliga 
Eken som en gest för att visa på respekten för parkens 
befintliga naturvärden. Krökningen av brons dragning i 
kombination med valvet över gaturummet ger bron en 
svepande böljande form som relaterar till topografin och 
parkens slingrande gångar samt ger konstruktionen ett 
samtida uttryck. Fackverkskonstruktionen relaterar både till 
Boro-mönstrets rätvinklighet och diagonaler men också till 
Borås industrihistoria som är starkt sammankopplad med 
parkens historia.  Konstruktionen belyses kvällstid och skapar 
ett lysande band som flätar samman parkdelarna. På pelarna 
klättrar klätterväxter som delvis täcker pelarna och ger 
intrycket av att bron svävar över en grön parkmiljö

Bron är en kombination av en fackverkskonstruktion och 
en bågkonstruktion och har gestaltats i dialog med en 
brokonstruktör. Fackverkskonstruktionen i kombination 
med bågkonstruktionen av limträ möjliggör en mycket 
lätt och följsam konstruktion som har en viss transparens. 
Bron byggs trots det lätta intrycket till stor del av trä vilket 
både ger bron en grön hållbarhetsprofil men också ger 
konstruktionen en varm materialitet som känns inbjudande 
och trygg. Bågkonstruktionen över gatan möjliggör ett större 
spann. På Kv. Astern får bron ett fundament med pelare 
som tar upp brons radier och formspråk. Behovet av en stor 
pelare kan tillgodoses genom en transparent konstruktion 
då tunnare pelare sammanlänkas med stålfackverk. 
Kompletterande pelare läggs till upp mot kullens topp. 

BRON

Björks plats är placerad på ett fint läge med utblick mot Viskan. Platsen 
markerar en korsning i parken och skapar en plats att stanna upp 
där man tidigare bara passerade förbi. Björks plats blir en plats för 
interaktivitet. Platsens läge med utblick ner mot Viskan och överblick 
över parkmiljön är väl placerad för att berätta om parkens historia, 
växtlighet och konstinslag på ett sätt som inbjuder till delaktighet. 
Centralt på platsen ska ett interaktivt ljuskonstverk finnas som låter 
besökaren styra hur konstverket upplevs. För att ta fram konstverket 
föreslås att en konstprocess initieras som låter konstnärer skissa på 
ett konstinslag med platsens läge och temat ”interaktivitet” som 
utgångspunkt. 

Platsen kan utöver detta rymma flera ”historiekikare” genom vilka det 
historiska landskapet kan upplevas, som till exempel Borås Wäfveris 
färgeri som fanns på andra sidan Viskan. Utöver detta kan interaktiva 
berättelser startas från platsen som kan berätta om både konst och 
växtlighet på platsen i kombination med att parkens belysning lyser 
upp föremålen. 

Svängd bro
Kring befintlig Ek

Ny trappa
Skräddaregången 

bevaras

Återbruk
Mur av 

granitkansten

Kv. Astern Sparbankskullen
Klätterväxter skapar
gröna pelare

Frihöjd cirka 
6,80 meter
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Sektion Sparbankskullen, bron och Kv. Astern - skala 1:200

0 5 10 20 25cm

0 5 10 20 50cm

0 10 20 50 100cm

0 10 50 75 100cm

0 1 2 2,5m

0 1 2   5m

0 1 2 5   7,5m

0 1 2 5   10m

0 1 5 10   15m

0 1 2 5 10   20m

0 5 10 25 40m

0 1 5 10   15m

0 10 25 50 75m

0 50 100 200 250m

0 10 20 25 50m

0 10 20 50 75 100m

0 1 5 10 20   25m

1:5

1:10

1:20

1:25

1:50

1:100

1:150

1:200

1:250

1:300

1:400

1:500

1:750

1:1000

1:1500

1:2000

1:5000

0 10 50 100   150m1:3000

01 10 20   30m1:600

0 5 10 20 25cm

0 5 10 20 50cm

0 10 20 50 100cm

0 10 50 75 100cm

0 1 2 2,5m

0 1 2   5m

0 1 2 5   7,5m

0 1 2 5   10m

0 1 5 10   15m

0 1 2 5 10   20m

0 5 10 25 40m

0 1 5 10   15m

0 10 25 50 75m

0 50 100 200 250m

0 10 20 25 50m

0 10 20 50 75 100m

0 1 5 10 20   25m

1:5

1:10

1:20

1:25

1:50

1:100

1:150

1:200

1:250

1:300

1:400

1:500

1:750

1:1000

1:1500

1:2000

1:5000

0 10 50 100   150m1:3000

01 10 20   30m1:600
PLANUTSNITT SKALA 1:200

PLANUTSNITT SKALA 1:200

Sektion Sparbankskullen och bron - skala 1:100

Sektion Björks plats - skala 1:100
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Bevarande
Ny platsbildning kring 

befintlig Lind.
Återbruk

Mur av 
granitkansten

BJÖRKS PLATS

Kv. Astern blir en plats för aktivitet med redskap för rörelse. 
Redskapen får en skulptural utformning med flera möjliga 
användningsområden så att de också kan utgöra lekfulla 
inslag. Platsen får adderad växtlighet som ger kullen en 
tydligare rumslighet. Den nya platsbildningen ansluter 
direkt till gräsytan på toppen av kullen.  Gräsytan utgör ett 
bra komplement till aktivitetsplatsen då den till exempel 
kan nyttjas för gympapass eller lekar. Från platsen kan man 
röra sig direkt i samma nivå till den nya bron. Platsens två 
terrassytor vänder sig både mot det nya Pulsenområdet 

men också mot Stadsparken och tar fasta på brons riktning. 
Platsen förankrar därför rörelsestråket från Pulsenområdet 
till Stadsparken över bron och gör att riktningen känns 
logisk. I nuläget är platsen relativt öppen. Därför adderas ett 
antal mindre träd som förankrar den nya platsens formspråk 
ytterligare och ger platsen en starkare rumslighet. 

Sparbankskullens topp får en tydlig inramning med en direkt 
koppling till parkens gångstråk. Hit kan man ta sig från 
Hallbergsbron längs med ett vindlande parkstråk eller från 
Pulsenområdet via den nya bron som landar omsorgsfullt 
strax söder om kullens västra klippa. På väg mot kullens topp 
passerar man den nya Rhododendronterrassen som svävar 
över den fantastiska försommarblomningen. Från kullens 
topp får man vida utblickar över Borås. De äldre japanska 
lönnarna och rhododendronpartierna är varsamt sparade 
och ger platsen och utblickarna en inramning. Här kan man 

både stanna upp för en kort stund eller vistas längre tid för 
en fika eller grillning i kvällssolen. 
Utformningen av Sparbankskullens topp gör att platsen blir 
tydligt definierad. Platsens rotation riktas mot utblickar som 
ramas in av den sparade befintliga växtligheten. Ytterligare 
växtlighet läggs till för att förankra det nya formspråket och 
addera upplevelsekvalitéer. Den värdefulla vegetationen på 
platsen behålls men en del buskvegetation röjs för att öppna 
upp utblickar och göra platsen tryggare. 

KV ASTERN SPARBANKSKULLEN
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Rhododendronplatån
Befintlig vegetation och utsikt

Trappa
Bevarande av skräddaregången

Sparbankskullen
Accentuerar befintlig topografi

Ny platsbildning
Intill den nya bron
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HALLBERGSBRON

Nivåskillnader
Skapar mindre plastbildningar kring sittyor

och ger variation

Återbruk
Växtmaterial, granit och corténstål

Gång Cykel

Förskjuten placering i rutnät
Relaterar till mönsterkonceptet 

och skapar variation

Sittmur i trä
Gömmer befintlig 

betongkonstruktion och 
ger sittytor i fint solläge

Ledningsstråk

Orientering
Gestaltning möter 

riktningarna i parkens 
gångstråk

Hallbergsbron som mötesplats 

Mötet med Stadsparken
1. Bef. trädäck anpassas och sveper söderut
 i Viskansparkens riktning. 
2. Mjuk övergång mellan markbeläggning
3.  Gångväg genom Stadsparken
4.  Öppen siktlinje in mot parken
5. Sittgradänger i granit 
6. Sittblock av trä  
7.  Plats för konstverk 
8.  Befintlig gångväg

1. Planteringslådor av återbrukad cortenkant
2. Tillgänglighetsanpassad bänk
3.  Loungesoffa i trä
4.  Cykelstråk
5. Bänk av trä med armstöd  
 och infälld belysning
6. Befintlig trappa integreras i sittmur av trä
7. Boromönster
8. Belysningstolpe med spotlights

Sektion Hallbergsbron - skala 1:75
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Hallbergsbron får en ny utformning som delvis tar vara på 
de material och den växtlighet som idag finns på platsen. 
Bron får en utformning med sittytor och integrerade 
planteringar som vänder sig mot det fina kvällsolsläget. Ett 
cykelstråk skapas som integreras i brons nya utformning 
med Boro-markbeläggning och inpassade planteringsytor 
och sittmöbler. De befintliga räckena får en ny plats i parken. 
I stället skapas låga sittmurar i trä som skapar avgränsningar 
och avåkningskydd samtidigt som de också fungerar som 
sittytor. Det ger en bättre kontakt med Viskan och fler 
möjligheter att uppehålla sig på bron. Brons sidor med 
trätrall behålls och nya trädetaljer adderas. De befintliga 
idegranarna behålls och bäddar in brofästet i norr. Mot 
Stadsparken får bron en justerad radie för trädelen som 
leder in rörelsestråket i riktning mot Sparbankskullen. 
Planteringarna öppnar upp sig österut i mitten av bron och 
kopplar an till det nordöstra gångstråket och ger samtidigt 
en fint inramad utblick utmed Viskan åt nordost. Bron får 
en växtlighet som ger den en egen speciell karaktär som 
relaterar till det vattennära läget men som också är anpassad 
för att klara mycket torkutsatta förhållanden. Utgångsläget 
ska vara att om rätt växter väljs så behövs ingen bevattning. 
Växtbäddarna är placerade där störst växtbäddsdjup är 
möjligt att tillskapa samtidigt som ledningsstråket i mitten 
av bron undviks till stor del. Vi bedömer inte att växtligheten 
utgör en risk för brons konstruktion eller bärighet. Bäddarna 
i mitten av bron konstrueras så att de är lätt flyttbara. Bron 
får integrerad belysning med en varm färgtemperatur 
i sittmöblerna och ett mer neutralvitt ljus från stolpar 
med spotarmaturer som lyfter fram växtlighetens och 
markmaterialens karaktär och nyans. Där bron möter 
Stadsparken görs en återställning av parkens naturliga 
topografi. Det gör att parken bli mer inbjudande när man 
kommer från norr över Hallbergsbron. En terrass skapas i det 
finns sena kvällssolsläget som följer släntens lutning. Här i 
den soliga terrassen får ”kaninen” en ny plats där vi tror att 
den kan trivas riktigt bra.
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