


Detta examensarbete är det sista och avslutande momentet av min utbildning på programmet 
Fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola. Utbildningen omfattar 180 p och leder till en 
teknologie magisterexamen.

Huvudhandledare från Blekinge Tekniska Högskola har varit Thomas Hellqvist, 
biträdande handledare har varit Gunnar Nyström.

Stadsbygnadskontoret i Borås  har varit till stor hjälp. Ett särskillt tack till planavdelningen.

TACK!

Emma 
Strömstad, augusti 2007

FOTO:
Fredrik Wretmans staty BODHY med Röda Kvarns fasad
 som fond i bakgrunden. Statyn invigdes 2004 och kan 
beskådas vid Knalletorget.



Första gången jag såg  ”Borås - Staden vid Viskan”  i form av rubriken på 
stadsbyggnadsprogrammet (Borås Kommun, 2002) kände jag inte igen min hemstad, 
hade aldrig reflekterat över Borås och Viskan som något som hörde samman. Borås 
vattenknutna läge och det vattendrag som slingrar sig fram genom staden som ett 
samspel kändes främmande. Denna reaktion mynnade, ju längre jag tog mig igenom 
stadsbyggnadsprogrammet, ut i en form av ”aha-upplevlse”. Att Viskan och Borås har 
en samhörighet är genom historien självklar men att jag som ung Boråsare inte känner 
denna samhörighet anser jag är en stor förlust, då det finns många kvalitéer som samspelet 
mellan vatten och stad innebär och medför. 

Viskan har genom historien tjänat Borås troget och varit en bidragande faktor till 
framgångssagan under industrialiseringens glansdagar 1870-1950. Viskan som en 
kulturbärare av det textila arvet är en självklarhet men att detta inte avspeglas i hur Borås 
stadsbild och stadsliv idag är format är en avsaknad för förståelsen av samspelet mellan 
Borås och Viskan. Det samspel som rubriken ”Borås - Staden vid Viskan” påtalar och vill 
lyfta fram, ett samspel även jag vill uppmärksamma...
 

FÖRORD

FOTO:
Fredrik Wretmans staty BODHY med Röda Kvarns fasad
 som fond i bakgrunden. Statyn invigdes 2004 och kan 
beskådas vid Knalletorget.
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SAMMANFATTNING
Mitt i Sjuhäradsbygden ligger staden 
Borås, i ett kuperat och sjörikt 
skogslandskap genomflutet av Viskan. 
Viskan flyter genom Borås och delar 
staden utan att det egentligen märks. 
De båda sidornas olikheter möts kring 
vattenrummet. 

Den strukturerade och stadsmässiga 
rutnätstaden med anor från 1600-
talet på ena sidan Viskan och den 
mer uppluckrade och storskaliga 
industrilandskapet som växt fram 
under expansionsåren, Borås var 
Sveriges snabbats växande stad 
mellan 1890-1930,  på den andra 
sidan årummet. 

Viskans anonymitet är påtaglig, 
beskrivningar av Viskan som att 
den skär genom staden utan att den 

märks är påvisande. De två sidornas 
olikheter och Viskan otillgänglighet är 
två starkt bidragande faktorer. Viskan 
är på många ställen i staden en gräns 
och inte ett vattendrag att lägga märke 
till. Viskan utgör tillsammans med, 
verksamhetsområden,  trafikleder 
och järnvägen barriärer som korsar 
varandar. Stränderna  är idag 
uppbrutna och skärmas av på en rad 
platser, flera av de öppna platserna i 
staden utefter Viskan nyttjas idag som 
parkeringsytor. 

Viskans roll i staden har genom årens 
lopp förändrats. Nyttorollen under 
tekoindustriernas storhetstid är förbi 
men Viskan som en resurs för staden 
kvarstår men med andra värden i 
fokus. Viskan utgör en resurs av 
naturliga landskapsvärden och har en 

visuell betydelse för orienterbarheten. 
Naturväderna och den historiska 
betydelsen Viskan har för Borås 
stadsmiljö är något som måste lyftas 
upp och miljöerna måste göras 
tillgängliga.  Tydliggöra Viskan som 
å och minska känslan av barriär. 

Att omvärdera stadens vatten tar tid 
och  att ta till vara den miljöer som 
kommit att kanta Viskan är av stor 
vikt för denna utveckling.Genom att 
omvandla miljöerna längs Viskan så 
inbjuds stadens utveckling till att väva 
samman de olika stadskaraktärerna 
med vattenrummet som den röda 
tråden. 

”Staden vid Viskan” är en vision som 
började ta  form i början av  2000-
talet. Ett stadsbyggnadsprogram  
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SAMMANFATTNING
med visionen som grundstomme 
utarbetades och en rad olika 
målsättningar formulerades i 
programpunkter som antogs av 
fullmäktige augusti 2002. 

”Viskan och byggnader som 
representerar det textila arvet skall 
lyftas fram och bli mer tillgängliga 
i staden. De offentliga rummen skall 
vända sig mot Viskan och vattnet 
bli en kulturbärare och identitet för 
staden.”

”Bostäder skall byggas i attraktiva 
lägen vid Viskan”

Detta examensarbete tar sin 
utgångspunkt         i  denna  stadsbygg-
nadsvision - ”Staden vid Viskan”. 
Arbetet består av  en övergripande 
del där  sträckan  mellan Viskans 
båda fall – Druveforsfallet i söder 
och  Ålgårdsfallet i norr, studerats. 
Sträckan har delats in i 6-delområden. 
Tillgängligheten och rörelsen utmed 
åstränderna samt åstrandens karaktär 
har varit fokus i arbetet   

Den gående människans tillgänglighet 
och rörelse ut efter Viskans stränder 
är grundstommen för examensarbete.
För att konkretisera och visualisera 
utvecklingen av strandpromenadernas 
karaktär och utformning har 

delområdet   Druvefors studerats 
ytterligare. Fördjupningsstudien 
kan inspirera för hur arbetet med 
övriga delområden kan bedrivas. 
Fördjupningsstudiens fokus är på 
rörelsen ut efter åstränderna och mötet 
mellan land och vatten - årummets 
samspel med stränderna och 
strändernas karaktär i förhållande till 
delområdets struktur och samanhang 
belyses. 

I förslaget till Druvefors hittar 
du bostäder i attraktiva lägen 
utmed Viskan precis som ÖP06 
och stadsbyggnadsprogrammet  
framhåller som en del i visonen om 
Staden vid Viskan. Åpromenader av 
olika karaktär som tar dig till platser 
och rum med olika utformning och 
funktioner. Viskan känns tillgänglig 
och miljöerna som tidigare var slutna 
och avspärrade välkomnar till att möta 
Borås och industrins historia - ett 
kulturarv som får plats i vardagslivet 
i staden med Viskan som den röda 
tråden
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Under 1900-talets sista decennier 
har tillverkningsindustrin tappat 
i betydelse och istället har 
kunskapsindustrin blivit en allt större 
del av ekonomin. Detta har inneburit 
att mark i centrala lägen, som tidigare 
använts till traditionell industri, nu 
blivit aktuell för andra ändamål.

Politiker och planerare ser 
möjligheterna att  omvandla gamla 
industri- och hamnområden till 
bostäder och verksamheter som t.ex. 
handel, kultur och kontor. I Sverige 
och utomlands har det samtidigt 
kommit att efterfrågas att bo 
vattennära. Människors önskan om 
tillgång till vatten i sin närmiljö har 
vuxit sig mycket stark. Många städer 
har tagit fasta på denna utveckling 
och diskussionerna om att ta till vara 
det centrumnära läget, utsikten över 
vatten och framhäva de karaktärsfulla 
byggnaderna förs på flera håll och 
nivåer. 

Många av projekten som genomförts 
och uppmärksammats är i miljöer 
av hamnkaraktär, exempel är 
Norra Älvstranden i Göteborg och 
Docklands i London. Även städer 
med mindre vattendrag som åar och 
insjöar har liknade miljöer präglade 
av industrialiseringens avskärmning 
av stadens vatten. Borås är en av dessa 
städer, Borås står inför förändringar 
av miljöerna kring ån Viskan som 
rinner genom staden. 

Borås var Sveriges snabbast 
expanderande stad mellan 1890 och 
1960. Denna snabba expansion med 
industrialiseringen som motor har satt 
sin spår. Innan industrialiseringens 
framfart så var Borås, som ligger 
i sjuhäradsbygdens mitt präglad 
av hantverk och gårdfarihandel. 
Knallarna med sina särskilda 
handelsrättigheter var de enda av sitt 
slag fram till näringsfrihet infördes 

i Sverige 1864. Borås särskilda 
handelsprivilegier gav starten till en 
färgerihantering av textilier. En av 
de förste var Abraham Langlet som 
etablerade sig 1690 i Borås och som 
många av sin efterföljare etablerade 
han sin färgeriverksamhet vid Viskan, 
vars vatten var en viktig förutsättning 
för processerna. En sägen beskriver att 
Viskans vatten har ändrat färg i samma 
takt som textilindustrins färgerier 
ändrat färg efter modet. Textil och 
konfektionsindustrin (teko-industrin) 
har för Borås varit den stora näringen 
fram till teko-krisen på 1960-talets 
slut då över 13 000 arbetstillfällen 
försvann. En del industribyggnader har 
rivits eller ändrat användning men på 
många platser i staden så är miljöerna 
fortfarande slutna och Viskan kantats 
ännu av stadens baksidor. 

BAKGRUND

        Många städer har tagit fasta på 
denna utveckling och diskussionerna om 
att ta till vara det centrumnära läget, 
utsikten över vatten och framhäva de 
karaktärsfulla byggnaderna förs på flera 
håll och nivåer. 

”
”KAPITEL 1
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STADEN VID VISKAN
”Staden vid Viskan” är en vision som 
började ta  form i början av  2000-
talet. Ett stadsbyggnadsprogram  
med visionen som grundstomme 
utarbetades och en rad olika 
målsättningar formulerades i 
programpunkter som antogs 
av fullmäktige augusti 2002. 
Två av programpunkterna från 
stadsbyggnadsprogrammet ”Staden 
vid Viskan” lyfter Viskans och 
vattnets betydelse för Borås stad. 

•	Viskan och byggnader som 
representerar det textila 
arvet skall lyftas fram 
och bli mer tillgängliga 
i staden. De offentliga 
rummen skall vända sig 
mot Viskan och vattnet 
bli en kulturbärare och 
identitet för staden.

•	Bostäder skall byggas 
i attraktiva lägen vid 
Viskan

I den nyligen antagna översiktsplanen 
ÖP06 (antagen juni 2006) så lyfts 
miljöerna längs Viskan fram med 
målsättningen att de skall utvecklas 
för boende och rekreation. På 
en av platserna som omnämns i 
stadsbyggnadsvisionen ”Staden vid 
Viskan” Sandwallsplats med utblick 
över Viskan mot stadsparken har 
under sommaren 2006 ett första 
försök till att utveckla platsen läge 
intill vattnet med enkla medel gjorts. 
Biltrafiken har stängts av till förmån 
för uteserveringar och caféer. Lyckade 

och viktiga steg på vägen till att låta 
staden och vattnet mötas. Politiker, 
planerare och boråsarna har börjat 
processen med att utveckla Borås 
vattenknutna läge.

PROBLEMBESKRIVNING 
När nu den traditionella industrins 
glansdagar är över behöver gamla 
ofta centralt belägna industriområden 
omvandlas genom återanvändning 
eller nyexploatering. Att attraktiv 
mark med vattendraget som ett 
karaktäristiskt och efterfrågat element 

Visionskarta från  
Stadsbyggnads -
program ”Staden vid Viskan”
(Borås  Kommun, 2002). 
8 programpunkter varav punkt ett och 
två lyfter Viskans betydelse i Borås 
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ställs till förfogande för nya ändamål 
ger staden en ny chans att omvärdera 
vattnets betydelse för stadsliv och 
stadsbild. 

Ån Viskan bryter upp den annars strikta 
rutnätstaden Borås med  sin snirkliga 
sträckning. Viskan har som många 
andra åar kantats av stadens baksidor 
och kommit att bli förknippat som ett 
avloppsdike som delar staden istället 
för det attraktiva och efterfrågade 
element som vatten ses som i dagens 
stadsbyggande. Tillgänglighet till 
Viskan är mycket dålig då storskaliga 
inhägnade verksamhetsområden som 
härstammar från industrialiseringens 
olika epoker skärmar av vattnet 
från övriga staden. Parkeringsytor, 
lastintag och inhängande upplag 
vetter mot vattnet. Stadsparken är 
en av de få platser där Viskan går att 
uppleva och där Viskan fått en värdig 
plats i staden. 

Vad kommer visionen om ”Staden vid 
Viskan” att innebära för stadslivet och 
stadsbilden i Borås? Hur skall Viskans 
områden som öppnas upp kopplas till 
övriga staden?  Hur skall miljöerna 
längs Viskan utvecklas gällande 
tillgänglighet och rörelse, fördelning 
och samband mellan privata och 
offentliga ytor, strandkaraktär och 
vattenkontakt? 

SYFTE
Syftet med examensarbete är att belysa 
vatten som element i staden och med 
vision om ”Staden vid Viskan” i fokus 
utveckla några av de miljöer som 
Viskan idag kantas av och se hur dessa 
förhåller sig till varandra och staden 
i övrigt. Analysera vad miljöerna 
längs Viskan  kan tillföra stadsbilden 
och stadslivet i Borås samt hur de 
etablerade stråken över och längs 
Viskan kommer att förändras och 
kompletteras i och med att miljöerna 
kring Viskan omvandlas och öppnas 
upp. Fokus kommer främst att ligga 

på kopplingar mellan miljöerna längs 
Viskan och övriga staden, vattnets 
roll i  rumskapandet, offentligt - 
privat, tillgänglighet. Förslagen skall 
utformas så att Borås vattenknutna 
läge tydliggörs och blir en tillgång för 
rekreation och upplevelser i staden.

METOD
I arbetet kommer en inventering av 
hur andra städer med liknade miljöer 
med stora kulturarv och vatten som 
element tagits tillvara göras och 
studeras, detta för att ge breddad 
inspiration och kunskap. 

REFERENSMILJÖER  

NORRKÖPING – • 
MOTALASTRÖM 
OSLO – AKKERSELVA• 
VÄXJÖ - VÄXJÖSJÖN• 
MALMÖ - KANALEN• 

       Vad kommer visionen 
om ”Staden vid Viskan” att 
innebära för stadslivet och 
stadsbilden i Borås?
”

”
Sandwallsplats - sommaren 2006
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För att tydliggöra vad vattnet som 
element i staden genom historien 
medfört och inneburit kommer en 
översiktlig tematisk studie och att 
göras för att beskriva den förändrade 
synen och användningen av vattnet 
i våra städer. Denna tematiska 
beskrivning kommer att behandla 
vatten som: Nytta, Fysisk funktion, 
Attraktionskraft, med utgångspunkt 
från Viskan och Borås

En handlingsplan kommer att tas 
fram med nyckelord och insatser som 
möjliggör en realisering av visionen 
Staden vid Viskan. Utvecklings- 
och utformningsförlag kommer att 
utarbetas på några strategiskt utvalda 
platser utefter Viskan. De utvalda 
platserna har olika karaktär och 
kommer att visa på en bredd och 
variation på hur Viskans miljöer kan 
förändras och bidra till en aktraktivare 
stad.

NYTTA  
FYSISK FUNKTION
ATTRAKTIONSKRAFT

NORRKÖPING - Motalaström OSLO - Akkerselva

        Förslagen skall 
utformas så att Borås 
vattenknutna läge 
tydliggörs och blir en 
tillgång för rekreation 
och upplevelser i 
staden.

”
”
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BORÅS & 
VISKAN

KAPITEL 2

VISKAN - VÄSTKUSTÅARNA 
Viskan är den nordligaste av de fyra 
stora västkuståarna. Med sin längd på 
140 km  rinner Viskan upp i sjön Tolken 
väster om Ulricehamn och avvattnar 
delar av Sydsvenska höglandet. Rinner 
genom Borås och vidare genom Marks 
kommun. Varberg-Borås Järnväg, 
som invigdes i november 1880, följer 
i stort sett Viskan som mynnar ut i 
Klosterfjorden, Kattegatt strax norr 
om Åskloster samhälle, cirka 15 km 
från Varbergs centralort. 

VISKAN GENOM BORÅS
Mitt i Sjuhäradsbygden ligger staden 
Borås, i ett kuperat och sjörikt 
skogslandskap genomflutet av Viskan. 
Viskan flyter genom Borås och 
delar staden utan att det egentligen 
märks. De båda sidornas olikheter 
möts kring vattenrummet. Viskan 

påminner och förknippas fortfarande 
om den expansiva industriepoken då 
Borås var en framgångssaga. Borås 
var Sveriges snabbats växande stad 
mellan 1890-1930. Den strukturerade 
och stadsmässiga rutnätstaden med 
anor från 1600-talet på ena sidan 
Viskan och den mer uppluckrade och 
storskaliga industrilandskapet som 
växt fram under expansionsåren på den 
andra sidan årummet. (Häggström, 
2004)

VISKAN som GRÄNS/
FYSISK FUNKTION
Den ursprungliga bebyggelsen i Borås 
bestod av låga timmerbyggnader. 
Några hus från den äldsta tiden finns 
inte kvar då Borås 1681 drabbades 
av en stadsbrand som totalförstöde 
stadens bebyggelse. (Häggström, 
2004)
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Staden omgärdades av staket i norr, 
öster och söder och av Viskan i 
väster. Viskan spelade en tydlig roll 
som naturlig gräns mellan stad och 
land. På ena sida Viskan rutnätstaden 
och på den andra Norrbygärde 
och landsbygdens odlingsmarker. 
(Häggström, 2004)

Borås moderna utveckling sköt fart 
vid mitten av 1800-talet, då flera 
bomullsfabriker anlades. Ytterligare 
textilfabriker tillkom kring 
sekelskiftet. Järnvägen innebar också 
en stark stimulans, och Borås anses 
som en av de svenska städer som 
gynnats mest därav. Folkmängden 
ökade från ca 3 000 (1860) till över 15 
000 vid sekelskiftet 1900. Borås hörde 
då till de mest expansiva städerna 
och avancerade från 32:a plats 
(1860) till 12:e (1900) i rangordning 
efter folkmängd.  (Lagström, 1984, 
Segerblom, 1989)

I samband med att industrialismen 
slog igenom under 1870-talet så 
var den gamla stadskärnan i princip 
fullt utbyggd. Det fanns, med några 
få undantag, inte några stora tomter 
kvar att placera utrymmeskrävande 
industrianläggningar  på.   På samma sätt 
som när  stora institutionsbyggnader 
skulle uppföras vid 1800-talets slut så 
fick industrin därför söka sig utanför 
stadens gränser för att hitta lämplig 
mark att bygga på. (Häggström, 
2004)

Kartan visar Viskan genom Borås. 
Den gröna markeringen visar rutnätstaden utbredning 1647. Den mellangrå 
zonen redovisar utvidgningen till 1727. Den ljusgrå zonen ivsar bebyggelsens 
utbredning 1856

Nuvarande Järvägsgatan, Kungsgatan, Fabriksgatan var så kallade staket-
gator och utgjorde tillsammans med Viskan stadens gränser. Först kring 1800-
talets mitt kom staden att växa sig till att sträcka sig över Viskan. Se karta 
sida 15 för Viskan utbredning kring 1900. 
(Kartan visar dagens gatunät)
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VISKAN som NYTTA
Att Borås lokaliserades vid 
grundningen 1621 intill Viskan blev 
senare en viktig förutsättning för 
industriutvecklingen som startade i en 
blygsam skala  redan i slutet av samma 
århundrade. När industrialiseringen 
av Sverige och Borås kom igång 
på allvar under 1870-talet fick det 
stora konsekvenser för bebyggelsen 
i staden. Iindustribebyggelsen i 
Borås har sedan denna tid utgjort ett 
dominerande inslag i stadsbilden.  
(Häggström, 2004)

”Stora tegelbyggnader, sågtandstak, 
faluröda träskjul, rykande skorstenar, 
vedupplag, höga plank och stängsel 
har tillsammans med nyare 
konfektionsfabriker i puts och glas 
mött, och kanske förskräckt, många 
besökare. Denna oorganiserade 
blandning har bildat en brokig 
och stökig ram kring boråsarnas 
vardagsliv. ” (Häggström, 2004)

Byggnationen av industrianläggningar 
har till skillnad från den hårt reglerade 
stadsbebyggelse, varit relativt fri när 
det gäller utförande och utformning 
av enskilda byggnader samt deras 
placering i förhållande till övriga 
staden. En tidig industrianläggning 
formades i huvudsak inte av 
byggnadsordningar eller stadsplaner, 
istället var det faktorer som 
industriprocesser, tillgången på 
byggbar mark och byggkostnader 
som styrde. 

”Industrilandskapet har på grund 
av sitt ständiga behov av förändring 
levt ett ”eget liv” i staden, lite på 
sidan om den mer traditionella 
stadsplaneringen. Staden har 
alltså, inom vissa ramar, låtit 
industriområdena växa och utvecklas 
efter de behov som industriidkarna 
själva ansåg sig behöva”  (Häggström, 
2004)

Två faktorer, tillgången till Viskans 
kalkrikavatten och närhet till 
järnvägen, kom att bli avgörande 
för var industrilandskapet växte 
fram i Borås. Närheten till vatten 
hade endast i undantagsfall något 
samband med energi och kraftkällor. 
Av de större textilindustrierna har 
sannolikt endast Druvefors Väfveri 
utnyttjat Viskan som kraftkälla. När 
industrialismen slog igenom på bred 
front under 1890-talet hade vatten 
som kraftkälla redan spelat ut sin 
roll och ersatts med ångmaskiner.
Viskans vatten var dock en mycket 
viktig tillgång som processvatten för  
textilindustrin och då i första hand 
för de många färgerierna. Men även 
många väverier placerades utmed 
Viskan. Väveriena hade ofta egna 
avdelningar inom anläggningen med 
möjligheter att färga sina produkter 
eller ge dem vissa egenskaper genom 
s.k. appretur* vilket krävde mycket 
vatten. 

FOTON:
Vänster: Vatten och 
järnvägen var två 
avgörande faktorer 
för industristadens 
framväxt.  De många 
och höga tegel-
skorstenarna dom-
inerade stadsbilden i 
Borås i över 100 år, idag 
är samtliga rivna.

Höger: Borås omkring 
1890 en typisk trästad.

(Borås Stad 
stadsbyggnadskontor)

*appretur samlande benämning på efterbearbetning 
av textila material. Vilken ger bestämda egenskaper, 
exempelvis styvhet och glans, åt garn, tyg och trikå 
som är blekt, färgat, eller tryckt. Appretur kan vara 
mekanisk, kemisk eller en kombination av båda. 
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belysa vilka eventuella åtgärder 
som är genomförbara. (Borås Stads 
webbplats (PDF 2006))

Vikten av närhet till järnvägen hade 
naturligtvis sin orsak i att järnvägen 
vid den här tidenvar det överlägset 
bästa och snabbaste transportmedlet 
både när det gällde att transportera 
exempelvis råvaror och stenkol in till 
fabriksanläggningarna samtidigt var 
järnvägen nödvändig när de färdiga 
produkterna skulle distribueras från  
Borås.  (Häggström, 2004)

Miljöerna utmed Viskan ingår i 
Riksantikvarieämbetets handlings-
program över utvalda industriminnen 
som syftar till att utveckla det 
svenska industrihistoriska arvet. 
Sjuhäradsbygdens textilundustri 
pekas ut tillsammans med tio 
andra industriminnen i handlings 
programmet. Flera av miljöerna 
återfinns i Borås utmed Viskan.   
(Riksantivarieämbetet webbplats)

VISKANS VATTENMILJÖ
Textil och konfektionsföretagen 
släppte ut stora mängder process-
avloppsvatten direkt i Viskan. 
Redan 1908 finns uppgifter på att 
vattenkvalitén i Viskan nedströms 
Borås var så pass dålig att fikset 
påverkades. Reningsverket på 
Gässlösa börjades byggas först 1933. 
Trots reningsverket så blev inte 
vattenkvalitén mycket bättre, vattnet 
stank under sommarmånaderna och 
fiskdöd var vanligt. Nedströms vidgas 
Viskan och sjöarna har fungerat som 
fällor för föroreningarna. Den höga 
belastningen av Viskan återfinns 
i bottensedimenten i sjöarna. 
Projektet Viskan som har initierats av 
Länsstyrelsen i Västra  Götaland och 
drivs i samarbete med Borås Stad, 

Industrilandskapets utbredning
Från norr till söder utmed Viskan och med närhet till järnvägsanslutningar växte det fram 
ett sammanhängande industrilandskap - hårtexploaterat.  Kartan visar i grova drag indu-
strilandskapets utbredning runt sekelskiftet 1900. De flesta anläggningarna ligger som sy-
nes invid Viskan. Grönmarkerade områden är industrier medan de ljust grå anger stadens 
ungefärliga utbredning vid tiden. 

(Kartans linjer i övrigt visar dagens gatunät.)

har pågått sedan hösten 2001. 
I projektet har omfattande 
undersökningar och utredningar 
genomförts och syftet med dessa är 
att ta reda på hur föroreningarna i 
Viskans botten påverkar miljön samt 
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VISKAN som 
ATTRAKTIONSKRAFT  
Viskan har genom åren inte setts som 
en kavlité som bidrar till en attrakivare 
stad. Istället har planeringens ideal 
såväl i Borås som i andra städer 
radat upp förslag som vittnar om 
en bakside-syn. Att dra Viskan i en 
kulvert under stan för att bereda plats 
för parkeringsplatser inkom som 
motion till kommunfullmäktige i 
början av 80-talet. På 60-talet skulle 
trafikproblemen i stadskärnan lösas 
genom att bygga Stadsparksleden. 
Värt at poängtera är att stadsparken är 
en av de få platser som har ett samspel 
med Viskan, lyckligtvis blev planerna 
inte genomförda.  

Stadsbyggnadsvisonen ”Staden vid 
Viskan” (Borås kommun, 2002) vittnar 
om en förändring av synen på Viskan.  
För att göra Borås City ännu mer 
levande har representanter för några 
av stadens aktörer (Borås Stad, Mitt 
i Borås, Centrumfastighetsägarna) 
2005 enats om gemensamma mål 
för ett attraktivt city. Målen handlar 
bl.a. om mötesplatser, parkering, 
trafik, gågator, handel, bostäder, 
aktiviter, grönska och trygghet. 
Framtida åtgärder  i city siktar på att 
uppfylla dess mål. För att skapa den 

I 1960-talets  trafikplanering 
skulle man lösa problem i 
stadskärnan genom att bygga 
två broar över Viskan och förbinda dem Hallbergsgatan med Åsbogatan via en led tvärs igenom 
Stadsparken, den s.k. Stadsparksleden. Planerna blev inte fullföljda. Hallbergsbron kom dock att 
byggas och finns fortfarande invid Grand Hotell. (Häggström, 2004)

gemensamma målbilden för Borås 
City arbetar dessa olika aktörer i 
staden  tillsammans i ett projekt 
som  kallas Borås City - Attraktion 
och Lust. I  projektets handlingsplan 
påtalas Viskan och Borås relation 
gång på gång.   Viskan påtalas som 
en stor resur för staden. (Borås Stad 
, 2006c)

Tidsaxel över  - Viskans utveckling - 
Viskan som Fysisk gräns i staden är 
tydlig  först kring  1800- talets mitt vidgas 
staden till att sträcka sig över Viskan, 
Tydlig är även Viskan i sin nyttoroll som 
är som strakast under tekoindustrins 
storhetstid

Viskan som attraktion kvarstår... 
utvecklingen pekar med riktning mot 
visionen - STADEN VID VISKAN...?

”För staden vid Viskan är kontakten med 
vattnet stadskärnans stora resurs. Här finns stor 
potential. Här kan vi bo, promenera ensamma 
eller tillsammans, njuta av årstidsväxlingarna 
eller bara filosofera.”  
 utdrag ur Attraktion och Lust
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Sträcka 1: Paddling från Sandwallsplatsen 
Sträcka 2: Löpning från Knalletorget till Stadsparken 
Sträcka 3: Hinderbana som avslutas med lingång över till Sandwallsplatsen som 
invigdes i samband med evenemanget
Foton, Karta och Logotypes (BoråsBorås webbplats)

3-DAGARS LÖRDAG 30 JUNI
1. Sandwallsscen
2. kl. 10.00 Borås Golfklubb - Hole-in-one-tävling
3. kl. 10.00 Formfabriken - Solstolsutställning 
4. kl. 10.30 4H-gården - Ponnyridning och kaniner
5. kl. 10.30 Navet - Mekanoverkstad och kulbanor
6. kl. 11.00 Nalle Puh, Tiger, Nasse och Ior 
7. kl. 12.00 Hinderbana för alla barn
8. kl. 12.00 och 15.00 Salsakurs 
9. kl. 20.00 Flying Butchers   

2

1

3

4
5

6 8

A

7

9

C

B

EVENTOMRÅDE  
LÖRDAG 30 JUNI

VISKANSTAFETTEN KL 12.00 - 17.00

A: START

A-B: Padling 2 personer
B-C: Löpning 1 person
C-A: Hinderbana & lingång 
         över Viskan 1 person
A: MÅL 

Den första Viskanstafetten blev en succé. Konceptet med aktiviteter för barn och 
vuxna underhållning på scen och Viskanstafetten gjorde att det fanns något för 
alla. På hemsidan kan man läsa att arrangörerna känner att med de reaktioner 
som de fått att de vill upprepa Viskanstafetten nästa år.

Även evenamang och aktiviteter som 
gör att ögonen öppnas och Viskan 
påtalas i positiv anda är ett sätt att 
lyfta Viskans roll i staden. BoråsBorås 
utgör en plattform där Borås Stad 
och näringslivet förstärker stadens 
utveckling tillsammans. I loggan för 
BoråsBorås hittas Viskan (BoråsBorås 
hemsida). BoråsBorås arrangerade 
2007 den första Viskanstafetten ett 
arrangemang med Borås vatten i 
fokus. I samband med evenamanget 
invigdes Sandwallsplatsen som fått en 

ny utformning med en trappa ner mot 
Viskan med utblick in mot parken.
Sandwallsplats har varit påtalad länge 
för en omvandling och omnämns 
i såväl Stadsbyggnadsprogrammet 
Staden vid Viskan som i Attraktion 
och Lust projektet. 

Politiker, planerare och Boråsarna 
har börjat processen med att utveckla 
Borås vattenknutna läge och visionen 
om ”Staden vid Viskan” lever...
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KAPITEL 3

 EN STUDIE FRÅN 
          FALL TILL FALL

VISKANS 
STRÄNDER
FRÅN FALL TILL FALL 
Detta kapitel består av en inventeringsdel 
baserad på  upplevelser av  miljöerna 
längs Viskans stränder. Sträckan som 
inventerats är mellan de båda fallen – 
Druveforsfallet i söder och Ålgårdsfallet 
i norr. Tillgängligheten och rörelsen 
utmed åstränderna samt åstrandens 
karaktär har varit i fokus i inventering. 
Viskan har under inventeringsarbetet 
delats in i 6 delområden. Delområdena 
kommer att beskrivas från söder till norr. 
Varje delområde har i sin tur delats in i tre 
delavsnitt nedre -mitten- övre. Till varje 
delområde finns en karta med information 
som omnäms i texten. Avslutningsvis 
kommer en samlad bild av hela sträckan 
från fall till fall att redovisas. Som 
underlag till kapitlet har en studie av 
Viskan från 1985 (Borås kommun, 1985) 
använts samt  en  bebyggelseinventreing 
av industribyggnader från 1996 (Borås 
kommun, 1996).

6. Ålgården 
&Västra 
Knalleland  

5. Viskastrand
& City Sparköp 

4. Simonsland

3. Wiskaholm, 
Krokshall, Elektra
& Västerbrogatan 

2. Stadsparken & 
Södra torget

1. Druvefors

FRÅN SÖDER 
TILL NORR

TILLGÄNGLIGHET 

      RÖRELSE 
ÅSTRANDENS KARAKTÄR

”
”

500    0m
50

0
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delområde 1
DRUVEFORS
Direkt söder om Borås stadskärna 
ligger Druvefors. Riksväg 40 
avgränsar Druvefors i norr och 
i söder vägkorsningarna vid 
Trandöbron. Druveforsvägen löper 
som en matning i nord-sydlig riktning 
parallellt med Viskan. I öst –västlig 
riktning så korsas Viskan med två 
broar. Broarna över Viskan i området 
är Druveforsbron som går precis vid 
Druveforsfallet och Wijndurfsbron 
som är den norra bron och uppkallad 
efter byggherren till mjölkvarnen 
som nyttjade vattenkraften vid 
fallet på 1600-talet. Alvestagatan 
är förlängningen av Druveforsbron 
och Kyrkogårdsgatan går som en 
förlängning från Wijndurfsbron. 
Området karaktäriseras främst av 
bostadsbebyggelsen från 1930-50- 
talet. Industribebyggelsen i området 
utgör inte någon samlad industrimiljö, 
dessa ligger som solitärer inbakade 
i bostadsbebyggelsen och 
vägstrukturen.

NEDRE DELEN 
Lillåns utlopp – Druveforsfallet/
bron

Västra 
Längs Viskans västra kant är husen 
ställda med gavlarna som på en 
kam. Infartsvägen till bostäderna 
som kantas av parkeringsytor löper 
längs Viskan och skärmar av husen 
ner mot vattnet. Här gränsar staket 

och slyig grönska närmast ner mot 
vattenrummet. Höjdskillnaden ner till 
Viskans vatten är ett par meter och 
Viskan rinner längs en stenmur. 

Östra
Tidigare så rann Viskan genom 
industriområdet och det bildades en 
halvö där idag Hedins bil inryms i 
Druvefors Väferis gamla lokaler. 
Bilfirmans verksamhet skärmar av 
hela den östra stranden. Staket och 
stora grindar hindrar allmänheten 
från området. En stenmur håller 
utfyllnaden på plats och tillsammans 
med stenmuren på västra sidan så får 
Viskan en kanalkaraktär innan Viskan 
och Lillån rinner samman. Viskan 
slingrar sig sedan söderut.

Druveforsfallet är det största av 
Viskans två fall. Fallets dramatik 
är inte av någon större kaliber men 
känslan av vattnets kraft och rörelse 
är påtaglig. Bruset och skummet 
som vattnet alstra när det tar sig ner 
för fallets två höjdnivåer skapar en 
nivåindelning som bildar ett rundat 
vattenrum som kantas av parken 
Druvkilen som har funnits på platsen 
sedan 1960-talet. Druvkilen rustades 
upp 2003 och har ett tema med liljor 
dahlior och clematis. Parken ligger 
nedanför fallet och kan överblickas 
från Druveforsbron. För att ta sig ner 
till parken så finns idag en trappa, dock 
finn ingen annan entréväg. Bakom 
parken ligger billfirman Hedins bil 
som skärmats av med en tät häck. 

FOTON
Övre vänster: Området kring Hedinsbil, 
Viskan fomas som i en kanal.

Övre höger: Bostadshusen ställda på en 
kam längs ån, bilarna parkerade utmed 
infartsvägen närmast Viskan.

Undre: Druveforsfallet, Parken Druvkilen 
med sittplatser utmot fallet
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MITTENDELEN 
Wijndurfsbron – 
Druveforsbron

Västra 
Druvefors torg med sin kringliggande 
bostadsbebyggelse med lokaler i 
bottenplan kännetecknas av det 10 
våningar höga bostadshuset som 
märker ut torgets placering. Torget 
utgörs idag av en lekplats tillsammans 
med ett par bänkar som ramas in 
av parkeringsplatser. Bilinfarten 
till bostäderna sker utmed Viskan 
och skärmar av torgets kontakt med 
vattnet. När du sitter på bänkarna på 
torget kan du höra Druveforsfallets 
brus. På baksidan av bostadshusen så 
finns en bilverkstad som är byggd i 
samband med bostadsområdet på 50-
talet. Framför bilverkstaden ut efter 
Viskans strand finns en asfalterad 
yta som nyttjas av de boende som 
parkering men även av bilverkstaden. 
Längs Viskans västra strand direkt 
norr om bilverkstaden löper ett 
mycket lummigt promenadstråk 
med stora lövträd som sträcker sig 
över vattenbrynet. En liten brygga 
finns för att ta sig ut och närma sig 

vattnet. Här ramar växtligheten 
in vattenrummet utan  att  skärma 
av. Sly är väl underhållet och 
vattenkontakten är mycket god. 
Väster om promenadstråket är St: 
Birgittas Griftegård belägen. St: 
Birgittas Griftegård även kallad 
Nya begravningsplatsen är en av 
Borås kyrkogårdar och kom till 
under slutet av 1800-talet Grönskan 
från kyrkogården  ramar in  
promenadstråket från väster.

Östra
En länga med bostäder byggda 
under 1940-50 talet med butiker 
i bottenplanet löper längs 
Druveforsvägens östra sida. Diverse 
handel och service inryms i lokalerna,  
dock kan dagens utbud inte mäta sig 
med 50 talets grannskaps vision om 
fullvärdig service och handel. På 
denna sida av vägen finns en gång 
och cykelbana. Druveforsvägens 
kant längs Viskan används idag som 
biluppställningsplats. Vattnet glimmar 
genom den lummiga växtridå som 
löper längs Viskans strand. Längre 
norrut längs Druveforsvägen så 
ligger en kontors- och lagerbyggnad 

från slutet av 50-talet. Idag inryms 
textilföretag Johan Skoglund som 
inriktat sig mot design av arbetskläder. 
Området kring huset är inhägnat och 
företagets baksida vetter mot Viskan. 
Den inhängande baksidan används 
som parkering, lastzon och upplag. 
Viskans strand har en fortsatt lummig 
karaktär med vassinslag som luckrar 
upp grönskans täthet

FOTON
Vänster: Höghuset renoverades 79 och 
har i sin tur fått en fasad i korregeradplåt. 
De kringliggande lamellerna är i rött tegel 
och har ett mer bibehållet utseende från 
40-50-talet.

Mitten: det lummig promenadstråket

Höger: parkering utmed Viskan den täta 
grönskan ramar in närmast ån.
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ÖVRE DELEN   
Wijndurfsbron - RV40 
Vägporten

Västra
Viskans västra strand kantas av en 
byggnadskropp som smiter och följer 
Viskans bågform. Byggnaderna 
som härstammar från trikåföretaget 
Eisers glansdagar i början av 1900-
talet används idag som kontors- och 
industrihotell. Hela området ingår i 
ett större område kallat Pulsen som 
ligger på vardera sida av riksväg 40. 
Området rustades upp under slutet av 
90-talet och har blivit uppmärksammat 
och prisat. Området är dock på denna 
sida av riksvägen inhägnat och 
skärmar av hela den västra stranden 
för allmänheten.

Östra
Textilmuseet är en av målpunkterna 
i området och inryms i Åkerlunds 
gamla spinnerier. Fabriksbyggnadens 
långsida löper längs Druvforvägen där 

entrén är lokaliserad. Viskan slingrar 
sig i en båge och bakom Textilmuseet 
breder sig ett öppet område ut. En 
magasinsbyggnad med anor från 1936 
som är till- och ombyggnad 1962 är 
belägen direkt bakom Textilmuseet 
närmast Viskan. Övrig del av 
området kring textilmuseet används 
som biluppställningsplats närmast 
Druveforsvägen så är parkeringen mer 
ordnad för Textilmussets besökare 
och personal. Viskan är här helt 
avskärmad då det enbart är baksidor 
som vetter mot den igenvuxna och 
slyiga strandlinje som vittnar om 
Viskans bågformiga rörelse. 

Här pågår det planering för bostadshus 
som skall ligga bakom textilmusset 
på det öppna området längs Viskans 
bågform. Magasinsbygganden 
kommer att rivas för att ge rum åt 
bostäderna som föreslås ligga  som 
punkthus i park med ett promenadstråk 
längs Viskans strand. 

FOTO:
När du står på Wijndurfsbron och blickar 
norrut så ser du den gula tegelbygganden 
följa Viskans bågform. Fönsterbanden 
skvallrar om att kontakten med vattnet 
förmodligen är påtaglig inne i bygganden. 
De gamla industribyggnaderna i 
Pulsenområdet står ända nerer vid 
vattenbrynet.  

FOTON:
Övre: Textilmuset, parkering.

Nedre: parkering, Magasinsbyggnaden, 
på andra sidan Viskan skymtas 
Pulsenområdet
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Tillgänglighet & Rörelse kring 
Årummet

I nord-sydlig riktning löper 
Druveforsvägen parallellt med Viskan 
och är huvudgatan för såväl gående 
och cyklande som för biltrafikanter. 
Druveforsvägen kanatas av en gång 
och cykelbana. Gång och cykelbanan 
byter vid korsningen Druveforsvägen/
Kjellgrensgatan/Kyrkogårdsgatan 
sida. Fram till korsningen ligger den 
på den västra sidan till att här övergår 
till den östra sidan av Druveforsvägen. 
Som fotgängare eller cyklist  är 
Druveforsvägens karaktär uppbruten 
och svår orienterad.

Det går inte att röra sig ut med Viskans 
östra strand. Flera områden som 
nyttjas av verksamheter har hägnats 
in och Viskan får tjäna som naturlig 
gräns i öster (se principskiss) I norr 
är Viskan helt avskärmad på grund av 
Pulsen områdets inhängning.
 
Promenadstråket som löper mellan 
Wijndurfsbron och Druveforsbron 
längs Viskans västra kant är det 
enda stråk som löper längs med 
Viskan. Stråket är en mycket 
vacker promenadsträcka men slutar 
tvärt. Övergångställen saknas 
och sammankopplingen vidare är 
obefintlig. I bostadsområdet i söder 
längs Viskans västra kant så löper en 
infartsväg, vägen löper längs Viskan 
och söder ut genom bostadsområdet. 
Gränsen mellan att röra sig i eller 

längs bostadsområdet är hårfin. Då 
husen är enligt ”hus i park konceptet” 
med gårdar mellan husen är gräns 
mellan privat och offentligt otydlig. 
Söder om bostadsområde finns en 
gång och cykelbro över Viskan som 
kröker västerut för att slingrar sig 
vidare söder ut från staden.

Det går två broar över Viskan dessa är 
för såväl biltrafik som gående. Bägge 
broarna har trottoarer på båda sidor. 

Principskiss över hur staket tilsammans med 
Viskan används som inhängning. 

Att röra sig ut med Viskan är idag omöjligt.
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delområde 2
STADSPARKEN 
& SÖDRA 
TORGET
Entrén från söder till staden. Väl 
ute genom vägporten under riksväg 
40 börjar innerstaden ta vid med 
rutnätsstrukturen som breder ut 
sig på Viskans östra sida. Längs 
hela östra kanten av Viskan löper 
ett promenadstråk som passerar 
stadsrum av varierande karaktär. 
Södra torget, som är stadens nav 
för den stadsnära kollektivtrafiken, 
är ett av dessa stadsrum som ligger 
längs den östra kanten. Vidare norrut 
ligger gamla Domushuset idag kallat 
Åhlénshuset /Pallashuset som löper 
längs Viskan med sin storkskaliga 
varuhussetetik från 70-talet. Viskans 
västra strand domineras av den gröna 
Stadsparken med Stadsparksbadet 
som en karaktärsfull byggnad och 
viktig målpunkt. 

NEDRE DELEN 
Vägporten RV40- 
Södratorget

Väster
Pulsen området som utgörs av Eisers/
Borås Spinneris gamla lokaler delas 
av riksvägen och kantar Viskans 
västra kant i söder. Fabriksbyggnaden 
står med gaveln mot Viskan. 
Utmed Viskans strand där tidigare 
fabrikens stall och lager radats 

upp breder nu en parkering ut sig. 
Vid infarten till parkeringen ligger 
Stadsträdgårdsmästarens gamla villa 
som ramas in av trädrader som skärmar 
mot  den kringliggande parkeringen. 
Villan används idag av föreningen 
Länkarna (Fria Sällskapet Länkarna är 
en förening för alkoholister, grundad 
av alkoholister).

På Viskans västra sida börjar 
Stadsparken i höjd med Söderbron för 
att sträcka sig ända till Västerbron. 
Den stenskodda stranden kantas av 
gjutkärnsstaket. I den södra delen av 
parken är Stadsparksbadet beläget och 
utgör en karaktärsfull byggnad och 
viktig mötesplats. En parkering och 
infart till badet ligger vid entrén längs 
Viskan i söder Badhusbyggnaden 
ramas i öster in av parkens lummiga 
och frodiga grönska. Ett gångstråk 
löper längs Viskan utmed parkeringen, 
vid själva badhusbyggnaden som 
ligger bara ett par meter från Viskan så 
är gångstråket breddat och ett trädäck 
som skjuter ut en liten bit över Viskan 
vilket skapar en förplats till entrén. 
Vidare fortsätter promenadstråket in i 
stadsparken. 

FOTON:
Höger: Utmed Viskan står bilarna 
uppradade, parkeringen Söderbro 
sträcker sig ända ner till vattenbrynet. 

Vänster: Stadsparksbadet - 
spekatkulärbyggnad intill Viskan i 
utkanten av stadsparken. Trädäcket 
vid entrén möter Viskan

Öster
På Viskans östra sida står även där 
bilarna uppradade. Parkeringen ramas 
in av trädplanteringar utefter kanterna. 
Även på Druvforsvägens västra 
sida tjänar marken som parkering. 
Dessa parkeringar har tidigare varit 
bebyggda men byggnaderna revs på 
70-talet då stadsmotorvägen RV40 
byggdes. Druveforvägen (söder) 
möter sedan Sven Eriksonsgatan 
(väster), Fabriksgatan (öster) och 
Söderbrogatan (norr) i en fyrvägs 
cirkulationsplats strax öster om 
Söderbron. 

Kvarteren öster om Viskan är ställda 
i raka rutnäst led och Viskans 
strandlinje bryter upp den annars 
strikta kvartersindelning. Längs 
Viskans går en gång och cykelbana 
som kantas av ett gjutjärnsstaket mot 
Viskan. Vattenytan är ett par meter 
ner och en stenmur formar ån som i en 
kanal. Från Viskans östra sida så syns 
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badhusbyggnaden från alla håll då den 
är den enda bygganden i parken och när 
mörkret tränger på lyser byggnaden 
upp inifrån och blir som en lykta med 
sina stora glaspartier ut mot parken. 
Vid Wiskabergsbron uppkallad efter 
fabriken som låg i stadsparken där 
idag Stadsparksbadet ligger, bildas en 
plats mellan kvarteren. Platsen har en 
trekantsfrom och tillför grönska till 
den annars avskalade kajkaraktären 
som kantar gångstråket längs Viskan

MITTENDELEN 
Södra torget  - teaterbron

Väster  
Den västar sidan av Viskan är forsatt 
kantad av Stadsparken och stranden 
är fortsatt stenskodd. De olika 
parkstråken leder dig genom parkens 
olika rum. Den gamla grunden till 
ett av stadens färgerier som på 30-
talet revs bildar en nedsänkt stenplatå 
med sittplatser ner mot vattnet. Här 
brukar på sommaren trampbåtar och 
kanoter finnas för uthyrning. Vidare 
i parkens bågform  går parkstråken 
längs stranden och övergår från 
stenskoddkant till att kantas av rabatter 
som sluttar ner mot Viskan. Udden 
mellan Parkspången och Teaterbron 
sprakar sommartid av blommer i olika 
färger ner mot Viskan. 

Öster
Den östra strandlinjen har två 
huvudkaraktärer.  Vid Södra torgets 
öppnar kvarteren i rutnätsstrukturen 
upp sig. Torget ramas i av låg 
trähusbebyggelse som karaktäriserade 
stadsbilden i 1800-talets Borås. Av 
bebyggelsen kring Södra Torget utgör 
Flaménska Gården i söder och i öster 
Utfallska Gården (Hemgården) och 
i norr Strömqvists Järn tillsammans 
det enda stadsrum där trästaden 
Borås ännu kan upplevas. Idag går 
torget även under namnet Busstorget 
då stadskollektivtrafiken utgår 
härifrån. Busskurer i form av vind 
och väderskydd i glas står uppradad 
lite snett över torget, riktningen följer 
Viskans början till bågform vidare 
norr. Längs Viskan fortsätter gång- 
och cykelbanan som vid torgets början 
kantas av en trädrad som även den 
förstärker Viskans bågform. Bänkar 
och sittplatser utefter den stenskodda 
stranden är vända åt olika håll, en del 
åt Viskan och andra upp mot bussarna 
på torget.

FOTON:
Ovan: Stadsparken med sina 
varierande rum som bjuder till möten 
med vattnet. Den stenskodda kajen 
eller färgsprakande blomsterhav. 

Nedan: Södra torget - stadens nav för 
stadsnära kollektivtrafik. Varför inte 
passa på att mata ankorna medans 
man väntar på bussen?
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Vid torgets slut i norr tar rutnätsstaden 
vid på allvar. Den låga träbygganden 
(Strömqvist Järn) bildar tillsammans 
med byggnader som härstammar från 
funktionalismen kvarter av blandad 
skala. En plastbildning, Sandwallsplats 
längs Södra strandgatan skapas då de 
räta gatorna möter Viskans slingriga 
former som tar sig fram genom stadens 
räta linjer. Sandwallsplats är en av de 
platser som stadsbyggnadsvisionen 
”Staden vid Viskan” (Borås kommun, 
2002) lyfter fram som en strategisk 
viktig plats. Ett första försök till att 
utveckla platsen har varit att stänga av 
Södra Strandgatan under sommaren 
2006. Istället har uteserveringar getts 
plats och med söderläge och utsikt 
utöver ån in mot stadsparken så har 
platsens caféer och restauranger blivit 
mycket välbesökt.

ÖVRE DELEN 
Teaterbron - Stadsbron

Väster
Efter teaterbron så är åstranden 
kantad av stora lövträd och den 
välklippta gräsmattan sträcker sig 
under trädkronorna ända ner till 
vattenbrynet. Hallbergsbron som går 
som en förlängning av Hallbergsgatan. 
Hallbergsbrons bredd skvallrar om den 
egentligen var tänkt att vara en del i 
stadsleden som skulle gå tvärs genom 
parken (se sida 16) . Försök har gjorts 
för att omgestalta bron så den inte skall 
påminna om en bilbro men skalan 
består. Viskans slingrande form leder 
dig vidare norrut och där ån knycker 

till och ändrar riktning är en rundning 
av vattenrummet gjord och Viskan är 
i bågen bredare. En enkel sprutfontän 
står i mitten av vattenrummet som 
ramas in av näckrosor. Vid Stadsbron 
tar promenaden slut och du leds ut 
ur parken förbi nästa kvarter för att 
vid Nybron återigen få kontakt med 
Viskan. 

Öster
Efter Teaterbron så fortsätter gång 
och cykelbanan längs Viskan. 
Den storskaliga Domusbyggnaden 
(Pallashuset/Åhlénshuset) ligger 
nästan nere vid vattnet och med sin 
infartsanordning till parkeringshuset 
skapas en sluten fasad längs åkanten. 
Stranden är här stenskodd men staket 
utbytt, gång och cykelbanan skjuter 
ut  med  sina betongplattor knappt 
märkbart över vattenytan.

Vid Hallbergsbron så öppnas en plats 
upp sig som domineras av trafikytor. 
Infarten till p-huset men även lastintag 

FOTON:
Ovan: En stund i parken intill Viskan 
stilla vattnet. Fotänen i stadsparken 
sätter vattnet i rörelse i bakgrunden ses 
Grand hotell.

Nedan: Gamla Domus nu kallat Pallas/
Åhlénshuset med sin slutna fasad mot 
stadsparken. Det östra gångstråket 
löper längs den fönsterlösa långsidan. 
Utblickarna mot Viskan och in i paken 
är lockande när man går längs 
byggnaden. 
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till Grand Hotell ligger närmast 
utefter Viskans strand. Gång- och 
cykelstråket delas vid Hallbergsbron 
upp i ett huvudstråk som leds in i 
en trädallé mellan Pallashuset och 
Grand Hotell och fortsätter vidare 
in mot staden eller vidare upp över 
stadsbron längs Grand Hotells norra 
gavel. Som gående kan du fortsätta 
längs ett gångstråk på Grand Hotells 
baksida som tar dig under stadsbron. 
Grand Hotell har utmed Lillabrogatan 
skapat en plast för uteservering med 
en förlängning ner mot ån. En brygga 
tar gästerna ut på vattnet. Förslag har 
tagits fram på att bygga fler bryggor 
för att förstärka stråket bakom 
Grand.

Tillgänglighet & Rörelse kring 
Årummet

Gång- och cykeltsråket som går långs 
den östra åstranden är ett mycket 
viktigt och välanvänt stråk i nord-
sydlig riktning. Här är kontakten 
med Viskan mycket bra utblickarna 
över vattnet in stadsparken som utgör 
stora delar av den västra åstranden 
är mycket inbjudande. Gångbroarnas 
lägen över ån in till stadsparken utgör 
alla viktiga knutpunkter där ån kan 
korsas och riktningen som annars styrs 
av årummet kan brytas. Parkspången 
som är den första bron norr om Södra 
torget ändvänds flitigt. Även vid 
Teaterbron så myllrar det av folk från 
stadens bakomliggande kvarter och 
platsen är en viktig knutpunkt. Precis 
vid vattnet möts flera stråk, antingen 
fortsätter du in i Stadsparken eller via 
Viskans strand till Södra torget eller 
vidare in i stadens shoppingkvarter.

Kontakten med Stadsparken är längs 
hela den östra åstranden mycket 
bra och utblickarna in mot parkens 
olika rum är mycket lockande. 
Däremot vice vers så är utblickarna 

från parkens norra delar mot de 
storskalig byggandena från 60-70-
talets planeringsideal med bilen i 
fokus få. Byggnaderna skärmar av 
och kontakten med övriga staden som 
myllrar i kvarteren bakom är mycket 
svag. 

Längs den västra stranden så sker 
rörelsen i stadsparkens olika rum. Här 
är parkens avkoppling kännetecknet 
och karaktäriseras inte av samma 
puls som längs den östra stranden. 
Årummet förenar de båda sidorna.

I söder där Viskan och RV40 bryter 
varandras sträckning har Riksvägens 
utformning och fundament skärmat 
av Viskans strand. Vägporten som 
Druveforvägen löper genom och 
förbinder de båda sidorna av RV 40 är 
utformad för bilen. Längs stranden i 
väster så står de gamla fabrikerna med 
sockeln i vattnet böjd efter årummet. 
Stranden är idag helt otillgänglig.

FOTON:
Vänster ovan: En stund i solen intill 
Viskan.Hallbergsbron med sittplatser 
och utblick över årummet.

Vänster nedan: Promenadstråket 
bakom Grand hotell, uteserveringen 
på flytbryggan i Viskan ses lite längre 
fram. 

Höger : RV 40 över Viskan


