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Stråket genom staden 
Viskans park kommer löpa som ett grönt gång- och cykelstråk 
genom Borås, från Rya Åsar i norr till Gässlösa i söder. Längs 
den långa parken kommer nya platser att skapas samtidigt som 
befintliga platser som passeras integreras i den nya parken. Två 
av de platser som Viskans park passerar är Hallbergsbron och 
Stadsparken. 

Vår vision innebär att stråket är med och utvecklar varje plats 
den passerar på ett platsspecifikt sätt. Genom Stadsparken 
delas stråket i två; ett historiskt romantiskt i en slingrande till-
gänglig väg och ett äventyrligt med trappor och en bro över de 
tre kullarna.

Viskans park får en egen arkitektonisk identitet med några ge-
mensamma gestaltningselement; en verktygslåda som följer 
med genom staden. Det är platsspecifika material, utrustning, 
vegetation, belysning och skyltar. De befintliga platsernas indi-
viduella karaktärer utvecklas och på så sätt skapas en variation 
med olika former av mötesplatser längs Viskans park.

När Viskans park når en befintlig plats skapas en Nod. Noden 
är en mindre platsbildning som rymmer information om 
stråket och den befintliga platsen. Vid noden delar sig stråket 
i två, en snabb väg genom området samt en långsammare väg 
med fokus på upplevelse av den lokala karaktären. Dessa knyts 
åter samman med en samlande nod när stråket löper vidare 
genom staden.

Stadsparken vs Viskans park
Mittpunkten av Viskans park är avsnittet genom Stadsparken. 
Det är samtidigt Stadsparkens centrala del. De båda principer 
som här möts måste därför samsas på ett bra sätt. Huvudidén 
består av två nya stråk som samspelar med de tre befintliga 
kullarna. Några nya spektakulära tillskott adderas i den gröna 
miljön med alla uppvuxna träd och Stadsparken får en injek-
tion av att fler människor passerar genom Mittpunkten. Bron 
som överbryggar Sven Eriksonsgatan, Hallbergsbron som blir 
en härlig utsiktspunkt och utgångspunkten för en ökad an-
vändning av Viskan samt de tre kullarnas toppar som förstärks 
med café, paviljong och en ny picknickdel i kv Astern. 

Viskans park tar med sig element från verktygslådan men sam-
spelar samtidigt med den historiska parken som passeras. För 
Stadsparken betyder det att gången där Viskans park löper ige-
nom får en fris av tegel; Bården. I den Nod som skapas i mötet 
mellan Stadsparken och Hallbergsbron plockas teglet upp i 
markbeläggningen för att tydliggöra att Viskans park här pas-
serar en mötesplats. Den får ett mönster inspirerat av stadens 
historia som textilproducent, kanske genom ett samarbete med 
en textilkonstnär. Genom Stadsparken löper de två stråken, det 
Romantiska och det Äventyrliga. Båda väljer var sin väg genom 
parken ut mot Sven Eriksonsgatan och vidare in mot Asterns 
kulle som blir en mer integrerad del av Stadsparken.

Förslagets delar:
Viskans park blir en motor i utvecklingen av Borås som stad. 
Några element är gemensamma för hela stråket. Annat är 
platsspecifikt. För Viskans park tas ett gestaltningsprogram 
fram. Det genomgående som används är Bården och Mattan 
med sina textila mönster, Träden, ibland oregelbundna och 
ibland i rad, Möbler och Murar i trä och tegel, Skyltningen och 
Belysningen som får ett eget uttryck och inte minst Vegetation-
sprogrammet med nya träd, blomsterplanteringar och dagvat-
tenhantering. Ur denna verktygslåda och palett möbleras även 
Hallbergsplatsen som knyter an norrut. 

Hallbergsbron blir en central del i Viskans park med Bården, 
Träden och Möblerna. Från bron utgår aktiviteter som knyter 
ihop parken med Viskan, samtidigt som bron blir den självklara 
vistelseplatsen vid vattnet.  Framtida tillägg skulle kunna vara 
en kanotklubb eller en bastu med ett flytande bad som inte be-
höver ha kontakt med de giftiga bottensedimenten. Där bron 

möter Stadsparken skapas en viktig Nod, knutpunkten, som 
möbleras om med en Matta på marken, Möbler att sitta på, Sk-
yltning, Belysning och konstverket som flyttas ur den centrala 
siktaxeln som leder upp mot den nya trappan till Marie terrass.  

Stadsparken utvecklas vidare som stadens gröna rum med 
ett antal tydliga tillägg. Först tar vi Den äventyrliga vägen via 
den nya trappan till Marie terrass, lockar in parkbesökarna 
att komma upp på kullarna. Stigningen aktiveras med en ny 
långbänk och plats för konst. Björkska trädgården, ligger på 
den första toppen, Marie kulle. Där får bangolfen sällskap av 
Pompes lusthus likt det som en gång funnits där - en given plats 
för ett café med utsikt. Längre söderut ligger Sparbankskullen. 
Det är en slumrande plats idag som kommer att knytas bättre 
till omgivningarna med gångbron. Den kan få ytterligare drag-
ningskraft med en paviljong, kanske för yoga som anknyter till 
hälsotemat, Pompes paviljong, som annonserar parken på håll 
och ger utblickar över staden. Under ligger Bergsrumspassagen 
som är ett spännande rum som kan utvecklas om rätt intressent 
kommer på plats. Den kan bli en del av den utveckling av offen-
tlig konst som Borås är så känt för. Gången som leder upp dit 
med de fantastiska rododendronplanteringarna utvecklas med 
konstnärliga tillägg som förstärker lummigheten. Här behöver 
belysningen särskilt förbättras. Gångbron, blir ett nytt inslag 
i Borås stadsbild. Bergskärningen under den utvecklas till en 
grön vägg. Stadsparken får en utlöpare söder om gatan med 
gångbron och ett utvecklat gångvägssystem till den sydligaste 
kullen, Asterns kulle. Den plana platsen för den rivna villan 
utökas. Där utvecklas en ny parkdel med en öppen gräsyta, ett 
utegym och en picknickdel anläggas som kommer att dra till 
sig användare i alla åldrar. Vegetationen på Asterns kulle ut-
vecklas så att den får en tydligare karaktär som park, inte igen-
vuxen trädgård som idag. På kullen bakom platån kompletteras 
vegetationen med äppelträd och lekkojor som placeras ut i ter-
rängen. Hela den äventyrliga vägen hålls samman med pergo-
labågarna som står olika tätt. 

Den romantiska vägen leder vidare kring kullarna i vida slin-
gor som är historiskt belagda. De nya vägdragningarna slingrar 
sig fram genom parken likt parkens befintliga gångsystem. Där 
vägen delar sig blir den ena tillgänglig för rörelsehindrade och 
cyklar. För att spara befintliga träd behöver den tillgängliga vä-
gen ta en liten omväg. Vägen byggs upp med hjälp av en mur 
med ett motiv likt de som historiskt redan finns på platsen. 
Det finns två trafiksäkra passager över Sven Eriksonsgatan 
som leder vidare söderut på var sida om Asterns kulle. Två nya 
stråk förbinder parkdelen med den gömda pärlan S:t Ansgars 
griftegård. I söder möts sedan de tre stråken i en nod för att 
tillsammans leda vidare mot Pulsenområdet. 

Längs den romantiska vägen används Bården som ett återkom-
mande inslag genom Stadsparken. Utmed vägen kompletteras 
de stora befintliga träden med mindre blommande träd. Stora 
ytor med lökplanteringar pryder gräsytorna längs med vägen 
och några nya sittplatser med Möbler och Murar ur det nya 
gestaltningsprogrammet används. 

Den historiska parken och de nya tilläggen 
Stadsparkens västra del är den äldsta delen och har kvar mycket 
av sitt historiska utseende även om målpunkter försvunnit och 
en del nya tillägg har adderats under årens lopp. Det som idag 
är parkens östra del utgjordes tidigare av industrier och det var 
först en bit in på 1900-talet som det området blev Stadspark. 
De flesta nya tilläggen i form av lekplats, isbanan, badhus och 
orangeribyggnad finns samlade i den östra delen. Den historis-
ka Stadsparken med sitt romantiskt slingrande gångvägssys-
tem, böljande gräsytor, gamla träd och utsiktsplatser är något 
att värna om och utveckla på dess egna villkor. Genom att ad-
dera nya tillägg, kopplingar och målpunkter vill förslaget lyfta 
den historiska parkens kvaliteter. 

Viskans park drar genom Stadsparken på ett 
mjukt sätt, likt en viskning samt utvecklar 
Stadsparken som stadens gröna oas.
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Den historiska parken och de 
nya tilläggen
Genom väl avvägda tillägg och 
kopplingar får Stadsparkens gömda 
kvaliteter nytt liv. Parkens kopplingar 
till omgivningarna förstärks. En ny del 
skapas i kv Astern och S:t Ansgars 
griftegård kopplas på parksystemet.

Parken idag
Idag skär stora vägar av parken i söder 
och väster och de bryter kopplingen 
mot kyrkogården och Pulsenområdet. 
Hallbergsbron och Stadsbron skär ge-
nom vattenrummet och ny bebyggelse 
vänder sina baksidor mot parken. 
Målpunkterna ligger främst i parkens 
östra del. Övervuxna buskplanteringar 
skapar barriärer. Målpunkten i parkens 
västra del har försvunnit, tex det gamla 
badhuset.
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Stråket genom staden
Viskans park löper genom hela Borås. När 
den ankommer en befintlig plats delar den 
sig i två stråk. Det snabba stråket som 
löper vidare på ett tillgängligt sätt och 
det långsammare stråket som bjuder på 
nya upplevelser färgade av platsen; den 
lokala karaktären. Där de två stråken möts 
skapas noder.

Perspektiv över Hallbergsbron upp mot Marie terrass
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Strandpromenaden
Nod
Här delar sig Viskans park i de 
två stråken. Det befintliga kon-
stverket sidoordnas på platsen. 

Ny trappa

En ny långbänk ramar in 
terrassen, ett nytt konstverk 
kan placeras här.

Hallbergsbron

Befintliga trappor och murar

Marie terrass
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De nya tilläggenDen historiska parken

Det ursprungliga landskapet
Innan stadsparken byggdes låg detta 
område utanför staden, här fanns 
kålgårdar och några lusthus. Än idag 
är vissa element tydligt avläsbara och 
karaktäristiska för parken, bergen, 
några vägdragningar och terrassmu-
rarna kring Björkska trädgården.
Karta 1887, Borås stad

Gångsystemet
I förslaget uppdateras gångsystemet med 
två nya kopplingar upp mot Sven Eriksons-
gatan. Den tillgängliga vägen följer stadens 
normer för tillgängliga passager. Dragningen 
är vald för att undvika allt för mycket schakt 
och fyll i den befintliga parken. En cykelväg 
dras genom parken förbi kyrkogården och 
ansluter sedan till Viskanstråket igen på 
baksidan av kullen i kv Astern.

Borås får en Stadspark
Under våren 1899 färdigställdes 
Borås stadspark med sitt slingrande 
gångsystem, vattenrum, trappor, blom-
sterarrangemang och utsiktsplatser. 
Gångsystemet är relativt välbevarat 
i den historiska delen. De platsbild-
ningar och målpunkter som parken var 
uppbyggd kring har dock med åren 
delvis försvunnit, men återskapas i 
förslaget med nya funktioner.
Karta 1910, Lantmäteriet

0 10 50m

Illustrationsplan
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Perspektiv över Hallbergsbron upp mot Marie terrass

VISKning



Pompes lusthus
Ny cafépaviljong placeras på 
Marie kulle där Pompes lust-
hus tidigare låg. Paviljongen 
placeras i bakkant av terassen, 
fasaden öppnar sig parken och 
staden och lyser likt en lykta på 
kvällen. Framför paviljongen ges 
plats åt en liten uteservering 
omringad av formklippta häckar. 

Pompes pavil jong
Uppe på den gamla utkik-
splatsen på Sparbankskullen 
placeras en utkikspaviljong. 
Ett smycke uppe på kullen 
som kan rymma olika aktivi-
teter som tex yoga, picknick 
eller uteklassrum. Paviljongen 
skjuter ut från platån och 
svävar över de stora rhododen-
dron buskagen. Även denna 
byggnad lyser som en lykta på 
kvällen.

Gångbron
Den nya gångbron löper 
mellan Sparbankskullens 
sydligaste platå och den nya 
parkdelen i kv AsternsBågarna

Pergolabågarna rymmer be-
lysning och leder besökarna 
mellan stråkets olika delar. De 
blir en identitet för det Även-
tyrliga stråket.

Marie kulle / Björkska trädgården Sparbankskullen

Äventyrsgolfen ligger 
kvar på sin ursprungli-
ga plats. Passagen 
genom golfen ses över.

Pressaregången

Sömmerskegången

Pelousen och den tillgängliga vägen
Tvärsektion, skala 1:200

Pelousen

Til lgänglig väg

Promenaden Sven Eriksonsgatan

Nya muren

1 2 3 4m

Konstruktion
Hallbergsbron är i dagsläget inte dimensionerad för 
någon extra fyllning, däremot är den dimensionerad 
för tunga fordon. Risken för negativ påverkan på 
konstruktion anses därför inte vara hög, däremot är 
det av intresse att utreda hur mycket fyllning den är 
dimensionerad att klara. Att lägga för mycket per-
manent tung fyllning skulle kunna påverka konstruk-
tionen, är det fallet bör de tillförda massorna vara 
av lättviktstyp. Det skulle innebära luftiga pimpsten-
sjordar i planteringsytorna och en uppbyggnad av 
cellplastskivor eller dyl där övrig fyll behöver göras. 

Vingarna eller konsolerna, som flankerar bron på 
ömsom sidor, anses vara brons svagaste delar. 
Här byts de trädäck som finns där idag ut mot nya 
trädäck som terrasseras för att ta upp nivåskillnad-
erna i brons konstruktion. 

Själva ramen som håller planteringarna behöver 
även de vara så lätta som möjligt. Av den anlednin-
gen tänker vi att de har ett skelett av metallskivor 
som sedan kläs med trä.

Hallbergsbron
Gestaltning 
I förslaget blir Hallbergsbron en egen plats samti-
digt som den knyter samman Stadsparken med Hall-
bergsplatsen. Brons bredd tillåter både vistelseytor, 
grönska och passage för fotgängare och cyklister. 
Genom att aktivera bron utökas Stadsparken och 
bron blir en mötesplats längs Viskans park. Den 
befintliga bron draperas med plana trädäck och up-
phöjda sektioner vilka fungerar som olika typer av 
sittytor och rumsavdelare. Sluttande växtbäddar ger 
en låg kant mot stråket samtidigt som växtbädden 
får tillräckligt med djup. Bäddarna rymmer perenn-
planteringar och flerstammiga blommande träd. På 
bron kan du vistas på Viskan i både morgonsol och 
kvällssol. Bron öppnar sig mot stadsparkens stora 
vattenrum, i skydd av planteringarna kan du även 
blicka in över staden.

Planteringslådor 

Sittbänk 

Perennplantering 

Matta av tegel, 
mönster tas fram 
i sammarbete med 
Textilhögskolan 

Bef. mur justeras och 
förlängs utmed trapplöpet 

Mindre flerstammigt 
träd, tex Prunus

Underliggande 
konstruktion (streckat) 

Belysningspollare 

Belysningsmast 

Tegelbård 

Smågatsten 

Sittpodier 

Träd i skelettjord 

Trappa 
Stenmjöl

Sittflak 

Ådäcket

Glacis mot Viskan

Glacis mot Viskan

Tillgänglighetslösning

Ny trappa

Passage 

Asterns kulle
På Asterns kulle får Stadsparken en helt ny parkdel. 
Här skapas kullen med aktiviteter som övriga parken 
saknar idag. Uppe på platån ryms en samlande plan 
gräsyta för soliga stunder och lek. Stråkets pergo-
labågar bildar tillsammans ett solskydd som avslutar 
platån mot den bakomliggande kullen. En långbänk 
ramar in gräsrummet. Under pergolan kompletteras 
långbänken med picknickbord.

Uppe på den lilla kullen planteras en liten äppellund 
och lekkojor placeras ut i terrängen.

Sittflak i 2 nivåer

LedningsstråkLättviktsskivor

Sittkant

Sluttande trall

Up-light på träd

Bef. konstruktion
(ungefärlig)

Pimpstensjord med biokol

Smal sittyta

Bården

Viskans park
Gestaltningsprinciper
Borås långa historia som industristad erbjuder en rik palett av 
stadshistoria och inspiration, både vad gäller materialitet och som 
förankring av nyare tillägg.

Tegel är ett material som på många vis berikat stadsbilden genom 
åren. Det är ett identitetsbärande hållbart material som vi vill an-
vända i parken.

Andra bärare av Viskans parkidentitet utgörs av en sammanhållen 
formgivning och ett urval av möbler, handledare, räcken, belysning, 
skyltar,  planteringar, med mera.

Hela greppet ska uttrycka vår tids syn på hållbarhet och bidra med 
ekosystemtjänster. 

Belysningsprogram

Ett belysningsprogram tas fram i sa-
marbete med en ljusdesigner för att 
säkra en trygg och enhetlig belysning. 
Programmet utvidgas med ett koncept 
för identitetsbärande belysningsskulp-
turer och andra formstarka element.

Belysningen anpassas även lokalt på 
platsen och kommer i Stadsparken tex 
integreras i Hallbergsbron och byggda 
element som portalerna, gångbro och 
paviljong. 

Skyltprogram
Orienterbarheten blir extra vik-
tig längs ett så pass vidstäckt 
stråk som Viskans park, fram-
förallt när parken möter de 
lokala platserna och dess up-
plevelsestråk och vindlande 
stigar. Ett sammanhållet skylt-
program längs stråket skapas. 
Ibland behövs en större skylt 
med informationskarta och på 
andra platser kan en enklare 
vägvisning vara tillräckligt. 

Möbleringsprogram
Parksoffor, bord, bänkar och 
solstolar, med en gemensam ma-
terial- och färgpallett bidrar till 
att stärka identiteten längs park-
stråket. 

I stadparken tillkommer platsan-
passade möbler och sittytor i form 
av gradänger och trädäck. 

Vegetationsprogram
Träd som tillkommer anpassas 
efter den lokala platsen. I Stad-
sparken innebär det mindre 
blommande träd, med karaktär, 
som bidrar till en flerskiktad 
vegetationsstruktur och inti-
mare rumslighet. De blir även 
blickfång under blomning.  

Ett ofta underskattat element 
i skapandet av plats och iden-
titet är lökplanteringen. Små 
och inte mycket för världen var 
och en, men tillsammans, och 
samordnat, ger de en stor ef-
fekt för en mindre insats. Des-
sa blir en del av ett större blom-
sterprogram. 

I vegetationsprogrammet ryms 
även dagvattenhantering.

Bården
Tegelfrisen löper längs Viskans 
park, genom Stadsparken, lite som 
en ryggrad. Den är en identitets-
bärare som längs sin färd kan ut-
vecklas och ta ut svängarna, både 
i form och funktion.

Mattan
Bården får på utvalda delar säll-
skap av mattor av marktegel. 
Dessa markerar platsbildningar 
och läggs i mönster med inspira-
tion från textilier. Varför inte låta 
studenterna på textilhögskolan ta 
fram mönstren?

Murar
Murar ger skydd i ryggen och 
riktar blicken mot motivet. De 
skapar stabila identitetsbära-
re som placeras i strategiska 
lägen tillsammans med en an-
passad möblering. Muren är 
även den i tegel.

Längs Viskans stränder, i kilar som mötte rut-
nätsstaden, byggdes Borås textilindustri upp. Ofta 
utformade i tegel mötte byggnaderna vattnet. 

I vårt förlag önskar vi ta till vara på det historiska 
och mångfunktionella materialet och låta det bli 
en bärande del av konceptet för Viskans park

Hallbergsbron
Plansutsnitt, skala 1:200

Hallbergsbron
Tvärsektion

Viskans park

Viskans park

Lokal anpassning

Lokal anpassning
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Utegymmet
Ett nytt utegym ligger i 
kanten av platån

Gräsrummet
En större plan 
gräsyta 

Picknickytan
En långbänk samlar rummet 
uppe på platån. Pergolabågarna 
bildar solskydd

Äppellunden
På kullen planteras 
äppelträd och lekko-
jor placeras ut

Asterns kulle

Sven Eriksonsgatan

Ny trappa ned mot 
Pulsenområdet

Nod
Här möts de två stråken 
och löper vidare mot 
Pulsenområdet. 

Nya gångbron
Gångbron utformas som ett tråg i stål. Sektionen 
visar på en princip där brons alla delar bidrar till den 
bärande funktionen. Målet är en smäcker bro som 
trots sina sidor ska uppfattas som en lätt konstruktion. 
Lättheten uppnås genom att sidorna perforeras i ett 
mönster som för tankarna till Borås historia som tex-
tilstad. Belysning inarbetas i brons bockade överkant 
och blir dold och skyddad mot åverkan. Genom per-
foreringen sipprar ljus ut och bidrar till bron som ett 
blickfång längs Sven Eriksonsgatan och från kullarna.

Då spännvidden är lång behöver bron delas i två fack, 
stödda i mitten på ett smäckert fundament. Bron lan-
dar på de båda kullarna i landfästen av betong, vilka 
kan göras relativt små tack vare det underliggande 
berget.                                                           

Om bron istället ska kunna tillverkas som ett sam-
manhållet fack, och utan pelare, behöver en förstärkt 
bärande konstruktion inarbetas i brons längdriktning, 
tex som fackverk längs sargen. 

Sven Eriksonsgatan 

Nordvästra passagen
I den nordvästra passagen över Sven Eriksonsgatan 
ansluter den tillgängliga parkvägen mot det befint-
liga gång- och cykelstråket. Körbanan smalnas av 
till 6,5m och en upphöjd övergång främjar en tryg-
gare passage mot Pulsenområdet och S:t Ansgars 
griftegård. Körbanan minskas och vegetationsremsan 
mot GC-banan breddas. I den här ytan planteras nya 
träd med en annan karaktär och storlek än de som 
kantar Sven Eriksonsgatan idag. Parkrummet bred-
das så att den viktiga kopplingen längs gatan inryms 
i Stadsparkens gångsystem. 

Den upphöjda ytan hamnar i nivå med överkant 
kansten i passagen. Höjden tas upp i ramper som 
förslagsvis består av natursten. Tillsammans med tyd-
lig annonsering av passagen och sänkt hastighet mel-
lan de två övergångarna främjas trafiksäkerheten för 
gående och cyklister. Särskild belysning på passagen 
och dess kringytor pockar ytterligare på trafikanter-
nas uppmärksamhet. 

Sydöstra passagen
Den sydöstra passagen liknar i mångt och mycket 
den nordvästra.

En upphöjd passage, tydligt markerade kringytor med 
kontrasterande materialitet och belysning. I höjd med 
parkentrén reser sig en lägre tegelmur ur bården.  
Muren riktar rörelsen mot passagen och övergången 
mot Pulsenområdet och Asterns kulle. 

Bården

Bården5 10m1
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för passage

Skyltning varnar
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Breddad gångbana 

Breddad gräsyta 
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Tegelbård

Upphöjd passage

Rampning

Rampning

Sittkant

1:20

Skyltning varnar
för passage

Skyltning varnar
för passage

Sittpodie i tegel 

Låg mur i tegel

Entré bergrummet

Breddad gräsyta 

Bef. kantsten justeras 

Ny trädrad 

Tegelmatta

Mot A
sterns kulle och Pulsenområdet
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Ny gångbro

Stödmur

Upphöjd passage

Rampning

Rampning

Gångbron
Tvärsektion

Gångbron
Längdsektion

Sven Eriksonsgatan - nordvästra passagen
Planutsnitt, skala 1:200

Sven Eriksonsgatan - sydöstra passagen
Planutsnitt, skala 1:200

Sparbankskullen
Den äventyrliga vägen leder upp mot 
Pompes paviljong, över den nya 
gångbron och vidare mot Asterns kulle.

Sparkbankskullen var i den historiska 
parken en plats för utblick. Den nya pa-
viljongen, Pompes paviljong,  är tänkt att 
spinna vidare på just det, samtidigt som 
den skapar förutsättningar för ytterlig-
are funktioner.  

Det blir en naturlig mötesplats och 
målpunkt på den äventyrliga vägen 
samtidigt som den lyser upp kullen som 
en lykta i mörkret. Hit kan man bege sig  
för att pausa i vardagen eller varför inte 
ta tillfället i akt för lite mindfulness?

Stödmur med fallskydd

Infälld belysning

Sparkbankskullen

Asterns kulle

Perforerad plåt

Två fack, lanseras på plats

Landfästen i betong Perforerad plåt tillåter ljus att sippra ut

Sven Eriksonsgatan

Smäcker bropelare.
Behovet beror av bärande
strukturens utformning

VISKning


