
TIDSVÄVEN BORÅS MITTPUNKT 
Tidsväven väver ihop Borås dåtid och nutid. Borås var och är Sveriges textilhuvudstad. 
Tidsväven binder samman Borås historiska textilindustri med den moderna textilforskning-
en genom att låta mönstertradition möta moderna material i detaljer och formgivning.

KONCEPT
I konceptet tidsväven vävs Borås historia samman genom Viskans park. Viskans park är 
som en svepande väv som i sina möten med varpen och väften binder ihop sig själv med 
staden Borås.
Tråden löper genom hela Viskans park och där trådarna flätas samman skapas vår väv, 
Tidsväven. De vävda trådarna möter nya trådar och vår väv växer till en stor textil över hela 
Borås. Väven är en cirkulär rörelse, fysiskt och historiskt där Borås invånare kan röra sig runt 
i staden men även genom tiden då stadens historia lyfts in i stråket i detaljer på räcken, 
markbeläggningar, konstverk och belysning. Tidsväven bildar en grön nod i Borås där alla 
kan känna sig hemma. En plats att återvända till.  
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En social mötesplats för  Borås
Tidsväven blir en naturlig mötesplats i 
Borås. En social plats för både stora och 
små sällskap, men även för olika former 
av aktiviteter genom Textilen och amfite-
atern.  

Ett nytt konstgalleri för  Borås
Tidsväven blir en del av Borås 
konstscen. Här samsas växtlighet med 
skulpturer och ljusinstallationer som 
skapar ett unikt utomhusgalleri.  

Borås sammanlänkande  park 
Genom Tidsväven binds den befintliga 
parken samman med staden och den 
framtida visionen om den gröna Viskans 
park som slingrar sig genom Borås
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Sven Eriksonsgatan 

Sveriges tid finns i Borås eftersom Sveriges atomur finns i 
staden. Tiden är viktig i Tidsväven. Dels som en koppling 
till dåtid, nutid och framtid, dels som en puls. Tidsvävens 
puls skapas av att vävens trådar möts med olika frekvens/
regelbundenhet. Det ska alltid vara något som händer 
inom gångavstånd.

Rörelsen och mönstret av slagbommen, skytteln 
och vävskeden är integrerad i formen för de byggda 
elementen i parken. Detta skapar lätta konstruktioner 
med en fin textur och känslighet. 
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 AMFITEATERN Hallsbergsbron landar med sin pergola, Väven, i en 
amfiteater som naturligt syr ihop mötet med den gröna slänten. Här skapas in-
formella sittplatser och en möjlighet för besökare att blicka ut över människorna 
som passerar Hallsbergsbron.

 STRANDZONEN I anslutning till vattnet övergår växtligheten i fuktäng 
och strandmattor. Det skapar ett naturnära möte med vattnet som väver sam-
man de olika elementen, och som även fungerar som en översilningsyta.

 GLÄNTAN Ängsväxter tillsammans med vårens lök-
blomster slingrar sig över parkens nedre delar. På våren väver lökar-
nas blomning en matta under de stora befintliga träden, och blir 
ett återkommande vårtecken för Borås.

 TEXTILEN I Parkens centrala del samsas växtlighet med 
skulpturer och ljusinstallationer som skapar ett unikt utomhusgalle-
ri. Här kan Borås textila arv och framtid ta form.   

 STRÅKET Trappan flätas samman med en tillgänglig ramp som mö-
ter parkens centrala stråk. Stråket löper upp mot Sven Eriksonsgatan och bildar 
ett stygn som syr ihop parken med staden och Viskans park för både gående 
och cyklister. 

 RAMPEN En slingrande ramp genom den karaktärsstarka rhododen-
dronplanteringen gör det möjligt för alla att nå parkens topp och uppleva utsik-
ten över staden. På vägen till Maries kulle går det att beskåda konstinstallatio-
nerna vid Textilen på den motsatta kullen.  
 
 RHODODENDRON Den befintliga rhododendronplanteringen ger 
platsen dess unika karaktär. Den bevaras och utvecklas som en naturlig del i 
den nya parken och genom att beskära buskagen för att få fram stammarna, kan 
spännande lekmöjligheter skapas. 

 GARNVINDAN Den gamla utsiktsplatsen får ett utsiktstorn, Garnvin-
dan, och blir återigen aktiverad som mötesplats med utsikt över staden.  

 SKYTTELBRON Skyttelbron som i sig är en mötesplats, binder sam-
man parkens två delar till vad den en gång var innan Mittpunktens ås delades i 
två delar. Skytteln slingrar sig genom trädkronor och rhododendron och ramar 
in Sven Eriksonsgatan som löper under den.  

 SÖDRA RAMPEN I parkens södra del skapas en slingrande och till-
gänglig ramp för att skapa en tillgängligväg till toppen av kullen och Skyttelbron.  

 ÖVERGÅNGEN Över Sven Eriksonsgatan skapas ett övergångsstäl-
le för att göra det möjligt att ta sig över parkens södra del utan att använda 
Skytteln, exempelvis för cyklister.

Hallbergsbron blir den centrala punkten för 
det sociala livet i parken genom den sling-
rande bänken. Pergolan, Väven, väver över 
bron och bildar en pulserande port in till 
parken som får en naturlig platsbildning och 
mötesplats kring amfiteatern. Kring Vävens 
pelare planteras klätterrosor som bildar ett 
blommande tak över Hallbergsbron. 
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Den kuperade terrängen skapar en naturlig rytm och rumslighet i parken. 
Detta utnyttjas genom att nya element vävs samman med parkens nuva-
rande förutsättningar och tillgångar. 

B

Skytteln Garnvindan Rhododendron RampenA

HALLBERGSBRON VY - C

ANALYS AKTIVITETER

ANALYS GÅENDE

Befintlig förflyttning från 
centrum

Ny gångväg genom parken

Framtida länk genom 
parken

Befintlig Aktiviteter

Föreslagna Aktiviteter

Nya och befintliga gång- och 
cykelstråk väver samman och 
förstärker parkens koppling mot 
staden och skapar en naturlig 
länk till Viskans park. 

Befintlig förflyttning från 
centrum

Ny gångväg genom parken

Framtida länk genom 
parken

Befintlig Aktiviteter

Föreslagna Aktiviteter

Parken blir en ny nod i staden 
där nya aktiviteter kompletterar 
stadsparken och staden i stort.
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SittbänkenBelysningsstolparAmfiteaternBefintliga träd Väven

Belysning / Konstintallation 

A   1:200

Garnvindan står som modell för det lilla utkikstornet som 
förstärker den gamla utsiktsplatsen.
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3D-MODELL

Tillgänglighetsanpassade ramper på var sida om Sven Eriksonsgatan öppnar upp parken för hela Borås och gatan kan passeras både på marknivå och över skyttelbron. 

MATERIAL Parkens konstruktioner är i huvudsak av trä och stål. Allt trä är svenskt och naturligt impregnerat. Stålet väljs utifrån ett miljöansvar och 
kan med fördel vara återvunnet. Detaljerna hämtas från Borås textilhistoria.
På gångstråk och sociala ytor läggs stenmjöl med krav på tillgänglighetsanpassad fraktion. Ramperna konstrueras av trä och stål, där detaljer från 
Borås textilhistoria kan leta sig in. Hallsbergsbron får ett nytt markmönster genom återbruk av brons befintliga marksten och plattor. Amfiteaterns 
gradänger samt parkens trappor utförs i svensk grå Bohusgranit. Materialen i parken är genomgående svenska och i största mån återbrukade eller 
återvunna.

VÄXTMATERIAL Växterna tar avstamp i parkens karaktärsväxter, parkens stora träd skapar ett tak av grönska och får en central roll liksom de 
befintliga Rhododendronplanteringarna som ramar in höjden. Träden och buskagen blir viktiga i förvaltningen av parken och bör inventeras och 
ersättas vid behov för att bevara parkens karaktär över tid. Med utgångspunkt i det befintliga gröna rummet kompletteras växtgestaltningen med 
ängs- och lökväxter som väver över befintliga gräsytor. Närmare vattnet går växtligheten över i fuktäng och strandmattor som fungerar som ett över-
silningområde vid större regn. Hallbergsbron får ett grönt tak genom pergolan Väven som kläs in med klätterrosor. Rhododendronplanteringen ut-
vecklas för att rama in rampen som leder upp till garnvindan. Rhododendron tas upp i parkens södra del för att väva ihop gestaltningen kring Sven 
Eriksonsgatan. På sikt kommer Skyttelns södra sida kantas av ett hav rhododendronblomning, även detta ett återkommande vårtecken för staden. 

TIDSVÄVEN blir en park som väver samman Borås både genom sin fysiska form och som en nod för möten och aktiviteter. Den skapar nytt liv 
samtidigt som stor hänsyn visas till befintliga värden. Tidsväven ser både framåt och bakåt samtidigt som den lever i nuet. Den bildar ett rum för 
hela Borås med möjligheter till utveckling. Parken vävs naturligt in i stadens vision om Viskans park som en grön länk genom Borås. Bergrummens 
unika rumslighet kan skapa en förlängning av parkens konstdel Textilen där två portar (södra och norra) kan öppnas upp och kopplas samman med 
parkens stråk. Tidsväven tar ansvar genom medvetna gestaltnings- och materialval och ett genomgående hållbarhetstänk. 
Tid och rum vävs samman i Borås Mittpunkt där Tidsväven länkar samman det gamla och det nya och skapar en ny samlingsplats för nya och 
gamla boråsare.  

Sven Eriksonsgatan 

Cyklister 

Tillgängligt för gående
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