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BAKGRUND OCH SYFTE 
BAKGRUND
Borås Stad har anordnat en projekttävling i två steg för gestaltning av ”Mittpunkten” som är en del 
av Borås Stadspark. Stadsparken ingår i det parkstråk om 5,1 km som heter Viskans park och som 
kommer utvecklas under kommande år. 
Det första steget i tävlingen var en allmän 72-timmarstävling. I den andra delen tävlade tre arkitektteam 
som anonymt valts ut från steg ett. Tävlingen har genomförts med stöd av Sveriges Arkitekter.

SYFTE MED TÄVLINGEN
Tävlingens syfte var att få fram ett utformningsförslag för Mittpunkten med hög arkitektonisk kvalitet. 
Syftet var även att välja ett arkitektteam för det fortsatta uppdraget med att ta fram en fördjupad 
gestaltning och landskapsprojektering av Mittpunkten, samt analyser och förslag för övriga delar av 
Viskans park.

UPPGIFTEN OCH DESS FÖRUTSÄTTNINGAR
TÄVLINGEN UTGJORDES AV TVÅ STEG
I det första steget bestod uppgiften av att analysera tävlingens förutsättningar och platsen samt ge 
skissmässiga förslag till utveckling av tävlingsområdet. De tävlande skulle även visa vilka utmaningar de 
ser i uppdraget. 
I det andra steget skulle de tävlande teamen fördjupa sina idéer till utformningsförslag för parkens alla 
delar. Dessa var: 

•  Den befintliga Hallbergsbron och platsbildningen intill ska bli en mer använd och levande  
del av Stadsparken. 
•  Mittpunktens utformning ska leda människor in i det framtida stråket Viskans park. 
Platsen ska erbjuda en inbjudande och tillgänglig parkmiljö.
•  En ny trygg och tillgänglig gångpassage ska skapas över Sven Eriksonsgatan, som idag 
är en barriär genom Stadsparkens södra del med 7 000 fordonspassager per dygn. Passagen ska 
upplevas som grön.

INLÄMNADE FÖRSLAG OCH TÄVLINGSPROCESS
Projekttävlingens steg ett påbörjades tisdag 7 december 2021, och förslagen lämnades in av de tävlande 
72 timmar senare. Efter det första steget lämnades skriftliga medskick som anonymt förmedlades till 
de tre team som gått vidare till steg två. Tävlingens andra steg påbörjades 31 januari och förslagen 
lämnades in 24 mars 2022.

JURY
Tävlingsjuryn bestod av: 

•  Anton Spets, stadsträdgårdsmästare, Borås Stad
•  Richard Mattson, stadsarkitekt, Borås Stad
•  Adnan Hadziavdic, projektledare, gatuavdelningen, Borås Stad
•  Ida Sjöberg, landskapsarkitekt, parkavdelningen, Borås Stad
•  Victor Fridén, chef  marknavd och kommunikation, Sparbanken Sjuhärad
•  Eva-Lisa Andersson, landskapsarkitekt LAR/MSA, Trafikverket
•  My Lekberg Hellström, landskapsarkitekt LAR/MSA, 02 Landskap

Processledare och jurysekreterare har varit Åsa Bexelius, landskapsarkitekt LAR/MSA, Sveriges 
Arkitekter. Tävlingsfunktionär: Emma Andersson, upphandlingsavdelningen, Borås Stad. 3



BEDÖMNINGSPROCESS
En projekttävling i två steg genererar stegvis ökad kunskap om platsen och programmet. 
Under bedömningsarbetet fick jurymedlemmar med olika kompetenser möjlighet att utveckla 
större förståelse för projektet och varandras kunskapsområden. Genom att de tävlande gavs 
återkoppling efter det första steget var förutsättningarna för att aspekter av uppgiften blir väl 
genomlysta.
Juryns arbete i tävlingens första steg omfattade noggrann inläsning av samtliga tävlingsbidrag, 
urval av förslag för fortsatt bedömning och slutligen fördjupade diskussioner inför urval till steg 
två. I tävlingens andra steg lästes förslagen in på motsvarande sätt. Juryn hade utöver individuellt 
arbete fyra halvdagsmöten i Borås. Två platsbesök genomfördes för att juryn skulle få en 
gemensam bild av förslagens påverkan på platsen. 
I tävlingen om Mittpunkten drogs viktiga gemensamma slutsatser i steg ett, som lade grunden 
till det fortsatta arbetet i steg två. Juryns bedömning och medskick till de tävlande följer här. 

Gestaltning 
Hur väl förslaget:

•  visar ett relevant gestaltningskoncept

•  är utformat med hög verkshöjd, originalitet och 
självständighet

•  tar tillvara platsens kultur-, natur- och estetiska 
värden.

Funktion och organisation
Hur väl förslaget:

•  visar den riktning Viskans park har genom tävlings-
området på ett tydligt sätt

•  förmår aktivera det offentliga rummet och tillska-
par värdefulla platser att stanna upp i längs stråket.

Hållbarhet 
Hur väl förslaget:

•  förmår behålla och tillskapa värdefull vegetation

•  förmår skapa en tillgänglig, inkluderande och trygg 
miljö

•  kännetecknas av materialval av hög kvalitet, som är 
slitstarka och åldras väl.

Utvecklingsbarhet 
Hur väl förslaget:

•  har ett tillräckligt starkt och robust koncept för att 
kunna utvecklas utan att förlora centrala kvaliteter.

Genomförbarhet och förvaltning
Hur väl förslaget:

•  bedöms kunna genomföras inom given tidsplan 
och budget

•  fungerar för framtida förvaltning avseende skötsel, 
underhåll och kostnader.

BEDÖMNINGSKRITERIER
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JURYNS GENERELLA BEDÖMNING STEG ETT 
Juryn har granskat och utvärderat de 29 inkomna förslagen i tävlingens första steg utifrån 
bedömningskriterierna. Förslagens utvecklingsbarhet och bärande idéer har varit viktiga utgångspunkter i urvalet, 
liksom graden av inlevelse i platsens karaktär och topografiska förutsättningar.

BEDÖMNING AV STEG ETT
Generellt noteras att intresset för att relatera till Borås historia som textilstad har varit mycket 
stort i steg ett, med teman som anspelar på att väva ihop staden, knyta och sy. I förslaget Nystan 
visas en genomgående ”tråd” genom parken. I Sömmen betonas hur tillägg kan länka samman 
parken med omgivningen och befintliga aktiviteter, och i Väven som gör mödan värd betonas att 
naturen och kulturen ska vävas ihop med hjälp av flera parkvägar och målpunkter. 
Flera förslag bygger på återbruk och hela tre förslag har ordet boro, en japansk textil 
lagningsteknik, i sitt motto. Förslagen Boro och Boro, att åter använda en plats, bygger vidare på 
befintliga material, detaljer, kopplingar och funktioner, och även Borås Boro visar intresse för 
återanvändning.
Stora delar av tävlingsområdet är mycket kuperade och av tävlingsprogrammet framgår att en 
tillgänglig och säker passage ska ordnas över Sven Eriksonsgatan. De flesta arkitektteam har 
valt att i steg ett föreslå en gångbro som svar på tävlingsuppgiften. Broarna i förslagen sträcker 
sig från den branta Marie kulle norr om Sven Eriksonsgatan, till Ansgars kulle söder om gatan. 
Upphöjda parkvägar i raka ramplopp, serpentiner eller cirklar som ett sätt att skapa tillgängliga 
lutningar visas i förslagen Nystan, Borås Borååås och Madison county.
Endast två av de inlämnade förslagen, Kontrapunkter och Vid knallens fot, omfattar inte någon 
ny bro över Sven Eriksonsgatan. I Nystan antyds en grön bro och i Plats åt alla visas en ekodukt 
över gatan. I två av förslagen, Meander och Svärmeriet, föreslås en hiss upp till ett utkikstorn 
vid den nya brons norra fäste, vilket bedöms vara en spektakulär men kostsam lösning. I ett 
förslag, Madison county, föreslås en sänkning av Sven Eriksonsgatan som ett sätt att möjliggöra en 
tillgänglig lutning på stråket och samtidigt klara brons fria höjd över gatan. 
Juryn ser en tendens i flera förslag till att i hög grad förlita sig på nya objekt, en färg, eller på 
många olika aktivitetsplatser i parken. Förslagen Sekvens, Textilstadens gröna söm, Tuskaft, Viskleken 
och Borås Boro är exempel på införandet av många objekt eller aktivitetsplatser. Viskningar i rött 
visar flera nya parktillskott i den röda kulören. I Sinnenas väg och Gröna tråden blir en slingrande 
väg genom området i sig ett nytt objekt med många funktioner.
I ett förslag, Textilstadens gröna rum, betonas särskilt en långsam omvandling genom att gradvis 
utnyttja platsens befintliga resurser.
Lösningar för dagvattenhantering och biologisk mångfald tas upp i flera av förslagen. I Tuskaft, 
Meander, Gröna tråden och Viskanstråket en viskning bland träden visas nedsänkta så kallade rain 
gardens. I Textilstadens gröna rum föreslås en faunadepå och en förbättrad strandlinje mot Viskan. 
Väven som gör mödan värd visar biotopplanteringar och en öppen dagvattenhantering.
De inkomna förslagen i steg ett visar sammantaget på stor idérikedom. Trots den korta 
tävlingstiden är många förslag imponerande genomarbetade, ambitiösa och visar inlevelse i 
platsen. Flera förslag bedöms alltför översiktliga och väljs därför bort i en första gallring. I det 
sista urvalet kvarstod, förutom de tre förslag som gick vidare, Viskans gröna kullar och Att nysta 
upp. I det förstnämnda förslaget presenteras med fint skissmanér en spännande Hallbergsbro, 
ett genomgående mångfunktionellt band genom parken och en intresseväckande växtanalys. I 
det sistnämnda visas stor inlevelse i den historiska planen och karaktären, och tillägg såsom ett 
växthus och utkikstorn.



SAMMANFATTNING AV MOTIV TILL URVAL I STEG ETT 
Samtliga förslag som går vidare till steg två bedöms ha goda förutsättningar att utvecklas vidare utifrån deras 
bärande idé. De bedöms även ha möjlighet att utvecklas vidare inom ekonomiska ramar och konstruktionsmässig 
genomförbarhet. 
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VISKNING
Förslaget är välarbetat och gediget med många 
fina detaljer. Konceptet tar fasta på Borås 
textilindustri och visar en förståelse för vilka 
avtryck denna har gjort i staden. Utformningen 
tar tillvara platsens värden och visar respekt för 
det befintliga genom att göra subtila tillägg. 
Hallbergsbrons utformning med en solbelyst 
sida med sittplatser och vegetation möjliggör 
utblickar mot Viskan, ökar användningen av 
bron och gör den grön. Den nya trappan mot 
Marie terrass knyter ihop parkens delar på ett 
mycket fint sätt, och avsmalningen av trappan 
likt befintlig trappa är en fin historisk blinkning. 
Avsmalningen av Sven Eriksonsgatan 
uppskattas då den möjliggör en säker och bred 
gångpassage över gatan som komplement till 
den nya bron. Juryn noterar att en tillgänglig 
promenad i nordsydlig riktning ordnas via den 
avsmalnade passagen över Sven Eriksonsgatan, 
och vidare söderut mot Pulsenområdet.
Teglet bildar en röd tråd genom parken och 
föreslås återkomma i olika former längs hela 
Viskans park. Sammantaget bedöms Viskning 
vara utvecklingsbart och flexibelt, och teamet 
kommer dessutom med kloka förslag för 
fortsatt process och för hur Mittpunkten kan 
relatera till Viskans park.

BORO, ATT ÅTER ANVÄNDA EN 
PLATS
Förslagets koncept bygger i steg ett på 
återbruket som metod, både genom att 
återbruka material och genom att skapa nya 
platser för att stödja en förnyad användning av 
parken. I förslaget betonas på ett sympatiskt sätt 
möjligheten till en inkluderande process med 
olika brukargrupper. Ett lapptäckeskoncept 
bestående av nya kvadratiska platser i 
återbrukade material föreslås återkomma i såväl 
Mittpunkten som i resten av Viskans park. 
Återbrukstanken är spännande och förslaget 
väcker nyfikenhet att få se nästa steg.
Av flera tävlingsförslag med tema återbruk, 
bedöms Boro, att åter använda en plats visa 

Planbild steg 1 från BORO -Att åter använda en plats 
(bilden var från början uppdelad i två)

Planbild steg ett från Viskning  (bilden 
var från början uppdelad i två)
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en annorlunda och rolig metodik där nya 
punktingrepp görs utan att konkurrera med 
den övriga parken. Parkens viktiga platser 
har hittats och tillskottens kantighet rimmar 
med former som redan finns. Hallbergsbrons 
utformning med en solbelyst sida, med 
sittplatser och vegetation, möjliggör utblickar 
mot Viskan och ses som positiv.

TIDSVÄVEN
Förslaget visar ett sympatiskt angreppssätt 
och konceptet är att ”väva ihop” staden 
och parken. Utformningen av de föreslagna 
tillskotten har inspirerats av Borås 
textilhistoria. Parken får i stor utsträckning 
vara det den är, men med tydliga tillägg i form 
av den nya och graciösa så kallade Skyttelbron 
över Sven Eriksonsgatan Skyttelbron är 
också ett huvudstråk delvis kantat med en ny 
skulpturpark och en påbyggd Hallbergsbro. 
Den nya bron över Sven Eriksonsgatan har en 
fin, graciös utformning. Utkikstornet på Marie 
kulle i form av en garnvinda ger en spännande 
ny vy över staden. Anslaget är utvecklingsbart 
och väcker nyfikenhet, här finns mycket att 
spinna vidare på. 

Planbild steg 1 från Tidsväven (bilden var från 
början uppdelad i två)



SAMMANFATTNING AV MEDSKICK INFÖR STEG TVÅ
Medskick gällande alla tre förslag som går vidare.

RELATION MELLAN MITTPUNKTEN, STADSPARKEN OCH VISKANS PARK
Samtliga tre tävlande som går vidare till steg två ombeds att förtydliga hur förslagets 
gestaltningskoncept förhåller sig till parkmiljön runtomkring. Anslutningar mellan 
tävlingsområdet och övriga Stadsparken ska även antydas i förslagen. För att förbättra 
förutsättningarna att studera dessa anslutningar, samt att studera en cykelkoppling mellan 
Hallbergsbron och Sven Eriksonsgatan, görs en mindre justering av tävlingsområdets utbredning 
inför steg två. I medskicken förtydligas att förslag på åtgärder utanför tävlingsområdet får 
redovisas, men att de inte bedöms i tävlingen. 

VÄXTLIGHET
Inget av de tre tävlande som går vidare har visat ett tydligt växtkoncept. I steg två önskar juryn 
se fler idéer gällande befintliga och nya planteringar. Stora delar av parkens befintliga växtlighet 
är mycket värdefull, med uppvuxna parkträd och stora buskage av rododendron i sluttningarna. 
De tävlande får anvisningar om att det är möjligt att ta bort viss vegetation för att tillföra parken 
nya värden. Placeringen av nya gång- och cykelvägar genom parken ska också studeras noga mot 
befintlig mark och träd. Tävlingsunderlagen kompletteras inför steg två med en trädinmätning. 
Det ska framgå i de utvecklade förslagen var eventuella schakter och fyllningar tillkommer, och 
vilka träd som är nya respektive föreslås tas ned. 

TOPOGRAFI OCH TILLGÄNGIGHET
Medskick till samtliga team som går vidare till steg två är att visa konsekvenserna av att göra en 
passage över Sven Eriksonsgatan samt dess ”tillfartsvägar” tillgängliga med en lutning på 1:12.
I medskicket förtydligar juryn att befintliga gångvägars lutningar och trappningar kan 
kvarstå i befintligt skick, förutsatt att en tillgänglig passage tillskapas enligt ovan. Gång- och 
cykelfunktionerna genom parken ska delas upp. Vägen upp mot kullen och en eventuell ny 
bro över Sven Eriksonsgatan ska vara avsedd för gångtrafikanter, inte primärt för cyklister. För 
cykeltrafikanter ska det vara möjligt att röra sig mellan Hallbergsbron och Sven Eriksonsgatan.

8



SEPARATA MEDSKICK TILL RESPEKTIVE FÖRSLAG SOM GÅR VIDARE

VISKNING

•  Den nya bron över Sven Eriksonsgatan utvecklas vidare med avseende på 
gestaltningskoncept och konstruktion. 
•  Den befintliga äventyrsgolfbanan på Marie kulle ska kvarstå i fortsatt process.
•  Vissa av parkens stora träd hotas av dragningen av nya gångvägar genom parken, 
varför deras lägen behöver studeras mer. Fabrikörsgången passerar nära en stor alm. 

BORO, ATT ÅTER ANVÄNDA EN PLATS

•  De rektangulära platsbildningarna och terrasserna utvecklas så att de blir 
inbjudande, anpassas till terrängen och ger en helhetsverkan. Lägen invid träd ska 
undvikas. Juryn önskar förtydligande om hur stenformationerna och nya planteringar är 
tänkta att utformas.
•  Den nya Sparbanksterrassen på Marie kulle bedöms ha potential men hanteringen 
av terrasseringarnas placering och innehåll behöver förtydligas. 
•  Platsen Mittpunkten invid Hallbergsbron är väl stor och platsens anslutning till 
omgivande slänter fördjupas.
•  Ny bro över Sven Eriksonsgatan utvecklas med avseende på brons uttryck, 
landfästen och konstruktion. 

TIDSVÄVEN

•  Utformningen och materialvalen konkretiseras, så att de föreslagna objekten 
tydligare binds ihop med hjälp av en sammanhållen landskapsgestaltning. 
•  Höjdskillnader och anpassningar mellan ytor, nivåer, träd och byggda delar ska ges 
en omsorgsfull gestaltning.
•  Hallbergsbrons utformning skulle med fördel kunna utvecklas mot en mer rumslig 
lösning där det gröna integreras och ges ett mer permanent uttryck. 
•  Skyttelbron är lång och landar relativt högt upp på Pulsen-sidan vilket ger oanvändbar 
yta under bron, vilken vore önskvärt att minska.
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JURYNS GENERELLA BEDÖMNING I STEG TVÅ
Juryn har med stort engagemang läst in och utvärderat de tre bidragen i tävlingens andra steg med utgångspunkt 
från bedömningskriterierna, liksom utifrån hur väl medskicken efter steg ett har förvaltats i de fördjupade 
förslagen.
En slutsats av bedömningen är att upplägget med två tävlingsperioder bidragit till ett lyckat slutresultat. 
Två av de tre kvarvarande förslagen har enligt juryn till största del utvecklats vidare i positiv riktning. 
Sammanfattningsvis menar juryn att processen har lett fram till ett resultat där det vinnande förslaget förvaltar 
platsens värden och samtidigt svarar väl mot tävlingens mål och bedömningskriterier.

HALLBERGSBRON OCH PLATSEN INTILL
Juryn konstaterar att alla tre förslagen visar engagemang i tävlingens mål om att den befintliga 
Hallbergsbron och platsbildningen intill ska bli en mer använd och levande del av Stadsparken. 
Av de tre förslagen bedöms Visknings planterade Hallbergsbro vara det förslag som bäst förmår 
tillföra ett inbjudande gestaltningsgrepp som samtidigt är konstruktivt realistiskt. Boro, att åter 
använda en plats, visar likväl en fint planterad lösning för bron, som dock bedöms bli relativt lik 
den befintliga bron. I Tidsväven bedöms brons tak spektakulärt, men inte genomförbart.

RELATIONEN MELLAN MITTPUNKTEN, STADSPARKEN OCH VISKANS 
PARK
Ett annat av tävlingsmålen var att Mittpunktens utformning ska leda människor in i det framtida 
stråket Viskans park. Tack vare förändringar i linje med medskicken syns förbättringar i hur 
förslagen anknyter till omgivande stadspark och den framtida Viskans park. Alla tre förslagen 
visar hur Marie kulle kan komma att bli en del av parkstråket, genom att förvandla den från en 
övergiven del till en spännande utsiktsplats. 
Förslagen har utvecklats avseende anpassning mot Ansgars kulle och möjlig fortsättning av 
framtida Viskans park. Särskilt i Viskning utvecklas inom tävlingsområdet Ansgars kulle till en 
plats som kan förlänga Stadsparken söderut. 
Samtliga tre finalister har förfinat brokonstruktionen över Sven Eriksonsgatan med fler detaljer 
och justerade lägen för brofästen enligt medskicken. I Viskning tillförs en ny trappa från 
platsen invid Hallbergsbron till Marie kulle, vilket ger möjlighet att välja promenadväg genom 
Stadsparken. I Tidsväven förtydligas Viskans parks sträckning över Hallbergsbron med hjälp av en 
större pergola. 

TOPOGRAFI OCH TILLGÄNGLIGHET
Tävlingens mål om att få förslag på hur parken kan erbjuda en inbjudande miljö, med en trygg 
och tillgänglig passage över Sven Eriksonsgatan, är komplex. Det är en utmaning att tillskapa 
tillgängliga parkvägar i den befintliga kuperade och bevuxna topografin, som i stor utsträckning 
utgör Stadsparkens bevaransvärda särdrag. De tre förslagen har sammantaget i hög grad belyst 
konsekvenserna av att göra en passage via en gångbro, respektive en passage i gatunivå över 
Sven Eriksonsgatan tillgängliga. Juryn konstaterar att teamen bakom alla tre förslag visar 
inlevelse i att lösa den svåra uppgiften, med sinsemellan olika angreppssätt som oavsett förslag 
skulle behöva studeras vidare i fortsatt process.

VÄXTLIGHET
Medskicket till alla team om ett fördjupat växtförslag har gett varierat utfall. Boro, att åter använda 
en plats bedöms visa de mest fördjupade växtidéerna, samtidigt som förslagets fyllningar och 
terrasser troligen hotar flera av parkens träd. I såväl Viskning som Tidsväven bedöms såväl 
befintlig som ny växtlighet översiktligt och förenklat behandlad. Juryns intryck är att samtliga tre 
förslag är mer inriktade mot tillskapandet av nya byggnationer i parken, än mot ny flerskiktad 
parkvegetation.
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JURYNS BESLUT I STEG TVÅ
Efter avslutad bedömning har juryn utsett Viskning till vinnande bidrag i tävlingen och 
rekommenderar förslaget att genomföras i fortsatt uppdrag.
Uppgifter om förslagsställare är hämtade från förslagens namnsedlar, vilka bröts först efter 
avslutad bedömning. De tre förslagen i steg två kan studeras i sin helhet och laddas ned från 
Sveriges Arkitekters hemsida.

Borås, 7 juni 2021

Juryn vill tacka alla tävlingsdeltagare
Juryn riktar ett innerligt tack till alla team som har deltagit. Det stora engagemang och 
arbete som lagts ner av teamen har tillsammans utgjort ett betydelsefullt underlag för juryns 
sakkunniga analys och utvärdering.
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Visknings lågmälda och genomtänkta anslag 
från steg ett har bibehållits, renodlats 
och till största del förbättrats i steg två. 
Gestaltningskonceptet visar vad parken en 
gång har varit och ger en mjuk anvisning om 
vad platsen kan bli. Förslaget är finkänsligt 
och respektfullt mot den historiska och 
befintliga Stadsparken, samtidigt som det 
aktiverar delar av parken som har varit 
glömda och gömda genom att tillföra nya 
kvaliteter. Förslaget bedöms i hög grad vara 
utvecklingsbart och dess förhållningssätt är 
applicerbart på hela Viskans park. 

VISKNING

Den vackert stillsamma utformningen av Hallbergsbron skapar en värdig övergång mellan 
Stadsparken och omgivande stadsväv. Bron, ursprungligen dimensionerad som bilbro, blir till 
en park ovan vatten med en trädås med väl studerad växtbädd. Sträckningen av den nya trappan 
i fonden av Hallbergsbron och upp mot Marie kulle skapar ett starkt nytt stråk genom parken, 
som om kopplingen alltid har funnits där. Sven Eriksonsgatan är omhändertagen och avsmalnad 
med en ny trädrad, och med säkra övergångar som dämpar farten för bilar. På södra sidan av 
Sven Eriksonsgatan möter den föreslagna corténbron Ansgars kulle där diskreta, men väl valda, 
tillägg i form av pergola och en äppellund med kojor ger en undanskymd plats nytt värde. 
Arkitektteamet visar att man förstått såväl platsen som de ekonomiska förutsättningarna och 
utmaningarna som topografin ger för tillgängligheten. Förslaget ger ett säkert och naturligt flöde 
för gående och cyklister mellan Pulsenområdet och norra delarna av Stadsparken. 
Förslaget visar flera idéer utanför tävlingsområdet, såsom en bastu, brygga och möjlighet till en 
flytande bio i Viskan. En disposition för Hallbergsplatsen norr om Hallbergsbron antyds, och 
en ny gångväg, S:t Ansgarsgången, visas runtom Ansgars kulles södra del. Dessa delar har inte 
bedömts då de ligger utanför tävlingsområdet, men visar likväl en förståelse för platsens helhet. 
Sammantaget visar Viskning på en god förståelse för vad Stadsparken har varit och hur den 
gestaltningsmässigt kan fungera med den framtida Viskans park. Förslaget är lågmält men 
med smarta inslag såsom den nya trappan från platsen invid Hallbergsbron, förbättringen 
av Hallbergsbron samt en väl utvecklad lösning för hur Viskans park tar sig förbi Sven 
Eriksonsgatan.

ATT UTVECKLA I FORTSATT UPPDRAG
Viskning håller en hög landskapsarkitektonisk nivå, men i vissa avseenden kommer förslaget 
att behöva bearbetas i den fortsatta processen. Tack vare den inlevelsefulla och väl avvägda 
gestaltningsidén anser juryn att förslaget har goda möjligheter att kunna vidareutvecklas med 
bibehållen landskapsarkitektonisk karaktär. Nedan listas juryns medskick till projekteringsarbetet.

NYRENS ARKITEKTKONTOR 

TEAM
Clara Eckersten, landskapsarkitekt LAR/MSA
Tobias Phersson, landskapsarkitekt LAR/MSA
Marta Wännman, landskapsarkitekt LAR/MSA
Bengt Isling, landskapsarkitekt LAR/MSA
Andreu Taberner, visualiserare
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GESTALTNING

• Växtgestaltningen behöver vidareutvecklas i fortsatt process. Exempelvis ska befintlig 
buskvegetation i slänten upp mot Marie kulle behållas och utvecklas.

HÅLLBARHET

•  Höjdsättningen och tillgängligheten. Avvägningar mellan tillgängligheten och ingrepp i 
parken, med avseende på murar, schakter och fyllningar, görs i samråd med Borås Stad i 
fortsatt process.
•  De små trapploppen vid Sven Eriksonsbron och träplattformarna vid Hallbergsbron 
arbetas om så att den blir tillgänglig i högre grad och kan angöras från båda håll med 
hjulburna fordon. 
•  Belysningsidén samt bågarna över gångvägen mot Marie kulle ska utvecklas så att 
parkrummen närmast intill gångvägarna framstår som svagt upplysta, snarare än att 
parkvägarna är upplysta. Belysningen ska fungera även om bågarna tas bort i framtiden.
•  Exakta lägen för de breda och trygga gångpassagerna över Sven Eriksonsgatan ses över 
i samråd med Borås Stad.

FUNKTION OCH ORGANISATION 

•  Den romboidformade platsbildningen öster om Hallbergsbron ska utvecklas så att den 
blir en plats där man uppehåller sig, och med en högre grad av omhändertagande.
•  Mötet med Pulsenområdet söder om Ansgars kulle. Denna södra del av Stadsparken 
ligger utanför tävlingsområdet men kommer att ingå i fortsatt uppdrag. Det topografiskt 
utmanande mötet mellan Pulsens nya bostäder och parkeringslösning, och den 
södervända trädbevuxna parkkullen, ska studeras redan i detaljplaneprocessen för Pulsen 
med syfte att ge Stadsparken en värdig avslutning söderut. Parkvägar ska vara tillgängliga 
dygnet runt och relationen mellan bostädernas privata och parkens offentliga zoner ska 
vara tydlig. 
•  Den nya bron över Sven Eriksonsgatan utvecklas i fortsatt uppdrag i tät dialog med 
projektgruppen för Pulsenområdet, så att den nya Pulsenbron och Sven Eriksonsbron 
förhåller sig till varandra arkitektoniskt. 
•  Mötet mellan Pulsenbron och Ansgars kulle, samt övriga flöden mellan Pulsen 
och Stadsparken. Hur Pulsenbron möter Stadsparkens södra del studeras i 
detaljplaneprocessen av Pulsens projektgrupp och teamet bakom Viskning. Samordning 
behövs även av hur passager genom den nya bebyggelsen möter Stadsparken söderifrån. 
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Gångvägen upp till Sparbankskullen Viskning 

Gångväg upp till Sven Erikssonsgatan Viskning 



BO
RO

, 
A

TT Å
TE

R A
N

VÄ
N

D
A

 E
N

 PLA
TS

16

Återanvänd plats på Sparbankskullen BORO att 
åter använda en plats

Ny plats längs gångvägen upp till Sven 
Erikssonsgatan BORO att åter använda en plats



Boro, att åter använda en plats är ett innehållsrikt 
och välstuderat förslag som visar inlevelse i att 
lösa tillgängligheten och höjdsättningen med 
respekt för parkens ursprungliga karaktär och 
vägdragning. Förslaget utmärks av rätvinkliga 
plattformar som har inpassats i parkens terräng, 
med beläggning av återbrukad sten lagd i 
lapptäckesliknande mönster. Den befintliga 
Hallbergsbron föreslås få samma beläggning, 
tillsammans med sittmöbler som har kombinerats 
med planteringskärl. Som ny bro över Sven 
Eriksonsgatan föreslås en kombinerad fackverks- 
och bågkonstruktion av limträ. 

C.F. MØLLER ARCHITECTS

TEAM
Jelmar Brouwer – head of  Landscape, 
landskapsarkitekt LAR/MSA
Oscar Malmerberg – landskapsarkitekt LAR/MSA
Henrik Larsson – landskapsarkitekt LAR/MSA
Sylwia Pilacik – arkitekt SAR/MSA, Urban designer
Adrian Reppen – landskapsarkitekt MSA
Manuel Cespedes – arkitekt, head of  C.F. Møller 
LAB Stockholm
Andrea Berois – arkitekt MSA

De många väl underbyggda och välformulerade resonemangen vittnar om att platsen har 
studerats noga. Förslagets växtförslag är det bästa i steg två. Platsbildningen med utsikt på 
toppen av Marie kulle, invid den nya brons norra brofäste, är mycket fint placerad och utvecklad.
De bärande idéerna i Boro, att åter använda en plats; återbruk av material och att tillföra avgränsade 
och rektangulära platsbildningar och plattformar, är dock förslagets styrka, såväl som dess 
svaghet. De tävlande har hittat platser som är viktiga att ge ny användning utan att parkens 
existerande ytor begränsas. När konceptet har fördjupats i steg två fjärmar sig utformningen 
från den befintliga Stadsparken. Platsbildningarnas rektangulära formspråk bedöms ha blivit 
mer dominerande i steg två, och kontrasterar från omgivande park. Sekvensen av platser längs 
promenaden genom parken ansågs kunna fördjupa vandringen i steg ett. När några platser togs 
bort i steg två framstår stråket som mindre tydligt.
Idén om att återvinna material såsom tegel, marksten, gat- och kantsten, och av det skapa nya 
ytor och murar på utvalda platser är förslagets mest framträdande kvalitet. Tanken om att bygga 
upp en materialbank för Viskans park är sympatisk. Juryn instämmer i att återbruket måste öka 
och Borås Stad återanvänder redan rivet markmaterial. Föreslagen konstruktion för murarna av 
kantsten och de stora stenläggningarna i lapptäckesteknik bedöms dock krångliga och dyra att 
anlägga. 
Förslaget omfattar ingen ny passage i gatunivå över Sven Eriksonsgatan, och inga andra 
åtgärder i gatan. Detta skiljer Boro, att åter använda en plats från de två övriga förslagen. Den 
nya gångbron över Sven Eriksonsgatan är en flirt med en järnvägsbros balkkonstruktion. 
Hallbergsbron bedöms vara väl lik den befintliga bron, och platsbildningen söder om bron får 
ett abrupt avslut i släntens hårdgjorda gradänger.
Teamet har noga studerat höjdsättningen och föreslår fyllningar och mindre omdragningar för 
att anpassa befintlig serpentinväg upp till Marie kulle och den nya gångbron till lutning 1:12. 
Markformerna blir eventuellt för framträdande. Troligen skulle fler än bara ett träd påverkas 
av dessa fyllningar samt av plattformarnas murar. Lutningen på parkvägen upp till Sven 
Eriksonsgatan är inte tillgänglig.
Sammantaget bedöms Boro, att åter använda en plats vara ett ambitiöst och fint förslag, som dock 
inte når ända fram på grund av det rektangulära formspråkets oklara relation till den övriga 
Stadsparken. Förslaget innehåller dock något krångliga lösningar för det återbrukade materialet. 

BORO, ATT ÅTER ANVÄNDA EN PLATS
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Slänt ned till Viskan, Tidsväven 

Slänt/sittmur ned till Hallbergsbron , 
Tidsväven 

Bro över Sven Erikssonsgatan, 
Tidsväven 



Tidsvävens textiltema och idé om materialåter-
vinning bedömdes i steg ett vara relevant och 
spännande presenterat. Skyttelbron över Sven 
Eriksonsgatan ansågs stilfullast av alla för-
slag, och den sirliga fackverkskonstruktionen 
kvarstår i steg två. I övrigt bedöms landskaps-
gestaltningen inte helt ha landat i förslaget, 
och juryn har svårt att följa tankegångarna om 
tematiken och hur de olika objekten relaterar 
till platsen och den omgivande staden. 
Hallbergsbron har i steg två utvecklats med 
en takkonstruktion bestående av en pergola av stål. Söder om bron visas en amfiteater i slänten. 
Taket bedöms alltför dominant på platsen och med oklar funktion. Amfiteaterns västvända läge 
är tacksamt och kan bli en fin plats för vistelse i eftermiddagssolen, dock bedöms utformningen 
inte hänga ihop med det föreslagna taket. Idén om materialåtervinningen är i grunden positiv i 
förslaget, men pergolan av stål bedöms mycket materialkrävande och svår att bedöma kostnads-
mässigt.
Samtliga tävlande ombads i medskicket inför steg två att visa konsekvenserna av att göra en 
passage över Sven Eriksonsgatan tillgänglig. I Tidsväven har detta lösts lutningsmässigt med hjälp 
av zickzack-formade ramper såväl mot Sven Eriksonsgatan som i slänten mot Marie kulle och 
Skyttelbrons brofäste. Lösningarna bedöms dock vara svåra konstruktioner som inte är prome-
nad- och cykelvänliga, och ge en negativ påverkan på parkens landskapsbild. 
Sammantaget bedöms återbrukstanken i Tidsväven som sympatisk. Skyttelbron samt många av 
objekten är fint utförda, men den sammanhållande landskapsgestaltningen saknas.

WSP LANDSKAP STOCKHOLM

TEAM
Rebecca Deutsch, landskapsarkitekt LAR/MSA
Ingun Platell, landskapsarkitekt LAR/MSA
Nicholas Gulick, landskapsarkitekt LAR/MSA
Emma Uvenberg, landskapsarkitekt LAR/MSA
Jacob Norström, landskapsarkitekt LAR
Michael Vipond, landskapsarkitekt LAR

TIDSVÄVEN
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Slänt ned till Viskan, Tidsväven 

3D-modell över Marie kulle  Tidsväven 



INKOMNA FÖRSLAG
Tidsväven - WSP

En viskning bland träden - Krook och Tjäder

Meander - BSV

Viskans gröna kullar - White

Väven som är mödan värd - Radar

Gröna tråden - Landskapsgruppen

Madison County - Sweco

Konst leder vägen - Erik Hellström

Boro - VÄV

Att nysta upp - Strategisk arkitektur

Sekvens - Reppen

Svärmeriet - FOJAB

Textilstadens gröna söm - Topia

VISKning - Nyréns

Viskningar i Rött  - Johanna Almgren

Boro Att åter använda till en plats - C.F MØLLER

Tuskaft - Ekologigruppen  

Kontrapunkter - Outer space

Nystan - Nivå

Viskleken - Bagh

Borås Borååås - Sydväst

Borås Boro - Ha-ha-ha

Sömmen - stadsparken blir en del av väven Viskans park - Nirvana

Vid knallens fot - AASG

A-merged - Muhsenzaki

Landskapskrets - May Naoom

En plats för alla  - Urban Power

Sinnenas väg - HLF Architects

Fågel - Land

Hållbarhetsmittpunkten - Wingårdh
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