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delområde 3
WISKAHOLM, 
KROKSHALL, 
ELEKTRA & 
VÄSTERBRO-
GATAN
 
Genom delområdet flyter Viskan 
fram som en tydlig gräns mellan 
rutnätstaden och industrilanskapet. 
Rutnätsstaden upphör vid östra 
åstranden och  på västra sidan ån 
tar en mer uppluckrad struktur 
som domineras av industrierans 
storhetstid vid. Kontrasterna är 
stora. Krokshallsberget ramar in 
området i väster och skärmar av mot 
järnvägsområdet med resecentrum 
och centralstationen. Borås 
Wäferis huvudkontor dominerar 
byggnadsstrukturen i väster medans 
innerstadens rutnätstruktur kantar  
Västerbrogatan längs östra åstranden.

NEDRE DELEN 
Knalletorget - 
Krokshallstorget

Väster
Vid Stadsbron tar stadsparken slut 
och på västra åsidan finns ingen 
passage under Stadsbron så som på 
den östra åstranden. Byggnaden som 
kulturbiografen Röda Kvarn inryms i 
står med sockeln i vattnet som en vit 

fond längs vattenbrynet. För att ta sig 
norrut måste kvarteret rundas och vid 
Västerbron så möts Viskan igen. Röda 
kvarns entré är närmast ån. 

På andra sidan Sven Eriksons gatan 
är Sven Eriksons gymnasiet beläget. 
I Västerbrons förlängning upp mot 
Sven Eriksonsplasten så ligger Borås 
resecentrum och centralstationen. 
Viktiga målpunkter i området. 
Krokshallsberget kantas vid Sven 
Eriksonsplasten av ett kvarter 
som ramar in Sven Eriksonsgatan 
i väster. På andra norra sidan av 
västerbron längs Sven Eriksonsgatan 
på Krokshallstorget längs åstrandens 
så står bilarna i rader. Nästintill 
hela Krokshallstorget nyttjas som 
billuppställningsplats. I södra änden 
av torget ligger en gatuköksbyggand 
Knalleköket med sittplatser med 
utblick mot Viskan. Trädplanetringar 
ramar in parkeringen. Stadsspången 
går över Viskan och från parkeringen 
in mot staden. Även västra sidan 
av Sven Eriksonsgatan i foten 
av Krokshallsberget övergår till 
parkering i höjd med Stadsspången.

Öster
Stadsbron som byggdes för biltrafiken 
västerut går att ta sig under som 
gående. Passagen är upprustad och 
öppnar upp sig mot Knalletorget. 
Knalletorget är ett nytt ”finrum” för 

FOTON:
Knalletorget med sin trappa ned mot Viskan är ett 
av Borås senaste tillskott och har blivet ett välbesökt 
rum  i staden. Uteserveringen sommartid och statyn 
BODHY i vattnet är två bidragande faktorer. 
Undergången under Stadsbron har genom sin 
upprustning kommit att användas allt mer.
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Boråsarna. Platsen rustades upp 2004 
då en stentrappa ner i ån byggdes. 
Trappan används som sittplast och ett 
konstverk är placerat i Viskan med 
Röda kvarns vita gavel som bakgrund. 
Torget har på sommarhalvåret 
uteservering. 

Stadens rutnätskvarter längs den 
östra kanten är lite tillbakadragen 
från strandlinjen som kantas av en 
gång- och cykelväg Hela åstranden är 
hårdgjord och de stenskodda kanterna 
formar årummet. MITTENDELEN 

Wiskaholm - Elektra 

Väster 
Borås Wäferis område dominerar 
hela den västar åstranden. Den gula 
tegelbygganden i fyra våningar 
är huvudkontoret som byggdes 
1913-1914 och  står ända nere i 
vattnet och böjer sig i en båge efter 
årummet. Bakom ligger en lägre 
storskalig lagerbyggnad från 60-70-
talet. Baksidan av lagerbyggnaden 
sträcker sig i norr ända ner till 
Viskans vattenbryn. En bro går från 
bygganden och över till den östra 
åstranden. Området är idag helt 
avspärrat och skärmar av hela västra 
åstranden. Sven Eriksonsgatan kantas 
av gång och cykelväg förbi området.  
Borås Wäferi skall flytta ut 2007 och 
lokalerna är sålda. Sten & Ström 
är nya ägare och en omvandling till 
handel, verksamheter och bostäder 
planeras. En  diskussion pågår om 
omvandlingen av området. 

Öster
Längs den östra åstranden går idag ett 
gångstråk som kantas av bilparkering 
längs Västerbrogatan. Västerrogatan 
öppnar i höjd med Borås Wäferis 
huvudkontorsbyggnad upp sig. Även 
här är plastbildningen ett resultat av 
rutnäststrukturens möte med den 
snirkliga Viskan. Platsen bakom 
postens gamla kontor har använts 
som lastområde och används idag i 
huvudsak som parkering. 

I siktlinjen vid Hallbergsgatan som 
skär genom staden så kan Viskan anas 
slingandes vid Stadsparken. I höjd 
med Hallbergsgatan så går en bro 

FOTON:
Ovan: Röda Kvarn och Västerbron

Mitten & Nedan: Knalleköket & Krokshallstorget med 
bilaran uppradade utefter Viskan.

FOTO:
Västerbrogatan, Borås Wäferis 
huvudbyggnad ses på vänster sida Bron 
som leder över slutar i en stängd grind. 

FOTO:
Västerbrogatan, platsen framför 
gamla Postenhuset. 

FOTO:
Borås Wäferis 
huvudbyggnad
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FOTO:
Borås Wäferis 
huvudbyggnad

över till Huvudkontorsbygganden. 
Bron finns men används inte då den 
leder till en gallergrind.

Där Viskan kröker som mest stupar 
en slänt med växlighet ner i Viskan. 
Växligheten ramar in parkeringen 
Elektra som utgör den östra åkanten 
ovanför slänten. Här tar idag gång 
och cykelstråket längs Viskan 
slut i stället fortsätter det längs 
Västerlånggatan. Parkeringen skall 
enligt pågående planer ersättas med 
en byggnad som skall inrymma ett 
Designcentra. Borås övergång från 
textilproduktion till textildesign skall 
visas upp i bygganden, som även skall 
inrymma café,  kontor och bostäder. I 
planeringen av Designcentrat har även 
förlängning av Viskans gångstråk 

tagits med och planerna medgör en 
förlängning längs östra åstranden. 
Broar och bryggor kommer också att 
kunna adderas enligt den nya planen.
Kvarteret innehåller kulturhistoriskt-
värdefulla byggnader som Elverket 
och Brännerigården. Dessa nyttjas 
av Borås Energi AB som kontor. 
Baksidorna längs åstranden används 
som parkering för personal och kunder. 
Grindar utefter Västerlångatan spärrar 
av åstranden för allmänheten. Borås 
Energis område ingår i planen.

ÖVRE DELEN 
Wiskaholm - Nybroområdet

Väster
Borås Wäferis område slutar 
och ett lastintag utgör det smala 
strandområdet. Sven Eriksons gatan 
kommer norrut att kanta åstranden. 
En trädallé ramar in gaturummet. 
Trädraderna övergår vid nybron till 
Nybroparken som ligger på vardera 
sida av vägen. Parken följer ån och 
stora träd formar rum kring sittplatser 
som vänder sig mot vägen.
Järnvägen löper parallellt med Sven 
Eriksonsgatan och delar upp sig i två 
riktningar. Göteborgsspåret viker av 
åt väster medans Herrljungabanan 
fortsätter norrut och  korsar Viskan 
i höjd med den övre halvan av 
Nybroparken. Järnvägen går inte 
längs den västra stranden att ta sig 
under eller över. Järnvägen stänger av 
västra åstranden vidare norrut.

Öster
Udden som utgör baksidan av Borås 
Energi används som parkering, den 
norra delen av parkeringen är öppen 
för allmänheten medans uddens spets 
är avspärrad för allmänheten. Vid 
Nybron finns en liten rumsbildning i 
kvarteret. Vidare fortsätter gång och 
cykelstråket från Västerlångatan norr 
ut längs åstranden. En trädallé ramar 
in stråket. Öster om ån ligger ett 
parkeringshus med bostäder ovanpå. 
Infarten är i gatuplan längs åstrandens 
gångstråk. Där Herrljungabanan 
korsar Viskan finns en vägport som 
leder gång- och cykelbanan vidare 
norrut. 

Tillgänglighet & Rörelse kring 
Årummet

Stadsbron och Västerbron är delar 
av huvudstråken i öst-västligriktning 
och mycket viktiga för rörelsen. 
Målpunkterna väster om området 
som Sven Eriksons skolan och 
centralstationen och resecentrum 
bidrar med mycket rörelse i riktning 
till och från staden tvärs över Viskans 
broar.I nordsydlig riktning är rörelsen 
inte lika dominerande stadens liv och 
rörelse sker ett par kvarter västerut i 
stadskärnans inre. Att Viskan idag 
bitvis är avskärmad på grund av 
verksamhetsområden gör att rörelsen 
utmed Viskan stannar upp och 
förflyttas ett kvarter från årummet. 
Kontakten med Viskan är underordnad 
genheten i gatunätet. 

FOTO:
Ovan: Parken intill Nybron
Nedan Borås Energis kontor inrymms i Elverkets 
gamla hus. Viskan rinner emellan husen som 
sluter årummet
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delområde 4
SIMONSLAND
Viskans slingrar sig norrut 
genom industribebyggelsen som 
dominerar hela området kallat 
Simonsland. De höga skorstenarna 
sticker upp i stadsbilden och utgör 
landmärken. Simonsland är den mest 
hårdexploaterade industrimiljön i 
Borås. I stort sett är all tillgänglig 
mark bebyggd. Fasader stupar i några 
fall rakt ner i Viskan och skapar rum 
som är unika för Borås. Byggnaderna 
är tättstående och i vissa delar 
sammanbyggda över Viskan. 

Simonsland var området för stora 
etableringar av industriverksamhet 
under 1800-talets senare del i form 
av ett bomullstryckeri och ett garveri.  
Området förtätades kraftigt under 
de följande femtioåren. AB Svenskt 
Konstsilke etablerade sig i området 
i början på 1900-talet. Under åren 
har området kommit att genomgå 
en rad om- och tillbyggnader. Vissa 
delar revs för att ge plats åt nya med 
en kraftig expansion på 1940-talet. 
Det funktionalistiska formspråket är 
dominerande. På 1960-talet ökade 
inte byggnadsvolymerna, men stora 

förändringar skedde däremot inuti 
byggnaderna och av fasaderna.

Området genomskärs i söder dels av 
Herrljungabanan som fortsätter norrut 
parallellt med området och järnvägen 
till Göteborg som viker av åt väster. 
Viskan korsas av järnvägsspåren vilka 
bryter av strandlinjens tillgänglighet. 
Skaraborgvägen löper längs området i 
nordsydlig riktning. Skaraborgsvägen 
kantas av en gång- och cykelbana 
längs den västra kanten närmast 
Viskan och Herrljungabanans banvall 
i öster.

NEDRE DELEN 
Entrén söder - Tryckaren

Västra
Herrljungabanans dragning går 
över Viskan och överfarten vid 
Nybroparken stänger av strandlinjen. 
För att ta sig vidare norrut får man 
ta omvägen igenom vägporten 
under järnvägen vid korsningen 
Sven Erikssonsatan–Magasinsgatan. 
En parkeringsyta breder ut sig 
längs västra åstranden på kvarteret 
Tryckaren. Norr om parkeringen 
så går järnvägen till Göteborg och 

FOTON:
Övre: Entrén vid Viskastrandsgatan

Nedre: Byggnaderna sluter sig tätt inpå 
Viskan. 

Vänster: Området är idag delvis 
avspärrat 

Höger: Skorstenarna sticker upp som 
landmärken. Järnvägsbron korsar Viskan. 
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korsar Viskan. Viskan går här i en 
skarp båge och Göteborgsjärnvägen 
skär av bågen och klipper av udden. 
Den avklippta udden är helt avskuren 
från övriga området västerut och 
utgör idag en vildvuxen ”ö ”som är 
helt otillgänglig, men husgrunder 
vittnar om att udden innan järnvägens 
intrång varit bebyggd. Hela den västra 
stranden norr om parkeringsytan är 
otillgänglig tillföljd av järnvägen. 
Växligheten är snårigt vildvuxen 
och  klär in hela åstranden. Från 
parkeringen på Tryckaren går en bro 
för gående över till den östra sidan 

Östra
Den östra åstranden går att följa under 
Herrljungabanan under en vägport. På 
andra sidan vägporten böjer Viskan av 
och Simonslands industribyggnader 
möter upp. Byggnaderna står nästan 
ända nere vid vattenbrynet. En 
parkeringsyta och lastinfart leder in 
mellan husen. Området är till viss 
del avspärrat för allmänheten. Istället 
används Skaraborgsvägen öster om 
Viskan och Simonsland som koppling 
norrut. 

MITTENDELEN 
Gården - Konstsilkes flyglar

Gården
Den stora gården mellan 
Konsilkes flygelbyggnader och 
Nybronsindustrihotell ger ett brokigt 
och splittrat intryck på grund av 
alla provisoriska lösningar och 
förändringar  som gjorts i fasaderna. 

Industrikaraktären är fortfarande 
mycket påtaglig och den stora 
gården har stor potential, de höga 
fasaderna ger en stark rumskänslan 
och direktkontakten med vattnet 
bidrar med kvalitéer.  Navet 
(experimentverkstad för barn och 
ungdommar som skall väcka intresse 
för naturvetenskap och teknik),  
är den mest publika hyresgästen. 
Navet ligger i de södra byggnaderna 
utefter Viskan. Klädföretaget MQ 
har sitt huvudkontor i samma 
byggnaderna. Lager och mindre 
kontorsverksamheter är inhysta runt 
gården som används som parkering 
och lastzon.

Byggnaderna står ända ute i vattnet 
och Viskan slingrar sig emellan de 
stora volymerna. Tillgängligheten 
till stränderna är helt blockerad. 
Förbindelserna mellan byggnaderna 
bildar i luften ovan vattnet spännande 
rum. Viskan rinner ända in på 
byggnaderna som följer årummet. 

FOTON:
Övre: Viskan slingrar sig tätt inpå Konstsilkes 
flyglar (flygel B)

Mitten övre: Viskan är överbyggd och Viskan 
rinner in under vidare mellan flyglarna (A&B).

Mitten undre: Byggnaderna föjer 
Viskans bågform. Järnvägsbron skymats 
mellan grönskan. Fönstrena vittnar om 
fasadförändringarna.

Nedre: Gården som domineras av de 
storskaliga konstsilkeflyglarna (A&B). Grönskan 
kantar Viskan som flyter inpå husen.
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Västra
Den västra kanten domineras av 
Konstsilkes flygel i öst-västligriktning. 
Viskan flyter vidare och kanats av en 
länga byggnader som används som 
administrativa kontor och inte för 
produktion. Skillnaderna är tydlig 
och de olika funktionerna genomsyrar 
bebyggelsen som stupar ner i Viskan 
som flyter in på knuten.

Östra 
Åkanten längs den östra stranden 
utgörs av byggnader som även här 
stupar ner i vattnet. Här domineras 
intrycket av den storskaliga nord-
sydliga flygeln som sträcker sig 
över Viskan. Årummet kröker 
under överbyggnaden av och på 
Västra strandkanten står den äldsta 
bebyggelsen i området svagt böjt 
efter årummet. Broar som förbinder 
de båda sidorna av Viskan sträcker sig 
genom husen ovanför årummet.
Konstsilke skall under 2007 flytta ut 
ur sina lokaler och lämnar ca 60 000 
kvm efter sig för ny användning. Hela 
området har köpts upp i omgångar 
och i och med Konstsilkes flytt har 

hela området fått en och samma 
ägare (under 2006). Den nya ägaren 
har inlett en diskussion för att ta 
fram en framtidsvision för området. 
Framtidsvisonen bygger på att skapa 
Simonsland till en del av Borås och 
inte som det idag är en enklav i 
Borås.

ÖVRE DELEN 
Entré norr - Tystnaden 
Norrbro

Väster
Industribyggnaderna forsätter längs 
Viskans västra åstrand men är mer 
tillbakadragna och i höjd med Norrbro 
så går Viskastrandsgatan som löper 
längs den västra åkanten. Mellan 
Viskastrandsgatan och åstranden så är 
en parkering anlagd som sträcker sig 
norrut in under Kungsbron som bildar 
ett pelarrum i betong ovanför Viskan

Öster
I höjd med Norrbro så upphör den 
täta bebyggelsen inpå årummet 
och parkeringsraderna kantar den 
östra åstranden. I höjd med Norrbro 
på andra sidan Skaraborgsvägen 
står Borås Övfre station som en 
karaktärsfull byggand i gul träfasad. 
Stationsbyggnaden är idag kontor. 
Gång- och cykelbanan kantar åsidan 
av Skaraborgsvägen som forstsätter 
under Kungsbrons betongpelare. 

Tillgänglighet & Rörelse kring 
Årummet
Rörelsen i området är idag nästintill 
obefintlig. Då området utgörs av ett 
avspärrat verksamhetsområde så 
sker rörelsen i nordsydlig riktning 
utefter Skaraborgsvägen som kantas 
av en gång- och cykelbana närmast 
Viskan. I östvästligriktning så bildar 
de båda järnvägarna stora barriärer 
och skärmar av sträckor av åstranden. 
Viskan är undangömd mellan husen 
och åstränderna är otillgängliga.

FOTON:
Vänster: Svensk Konstsilkes logga pryder 
fortfarande husen, den korrigeradplåten har 
ersatt den ursprungliga putsfasaden

Mitten: Konssilkes putsade fasad dominerar 
området kring gården.

Höger Norrbron över Viskan. 
Tystnaden syns rakt fram  
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delområde 5
VISKASTRAND
& CITY 
SPARKÖP
Viskan fortsätter kantas av byggnader 
som härstammar från industrierans 
glansdagar. Från 1870-talet och 40 
år framöver etablerades ett antal 
textilindustrier längs Viskan i närheten 
till Herrljungabanan och Borås Öfvre 
station längs Skaraborgsvägen.
Textilindustrilandskapet utmed 
Viskan och Skaraborgsvägen präglas 
av tegelarkitektur och Viskan 
fungerar som en sammanhållande 
faktor då bägge sidor av ån kantas av 
industribebyggelse. Runt fabrikerna 
finns stora friytor tillföljd av att 
magasins- och förrådsbyggnader 
rivits vilket bidrar till att området 
känns uppluckrat och relativt öppet. 

Viskastrandgymnasiet kantar den 
västra åstranden. Byggnaderna 
som uppfördes av Wiskastrands 
mekaniska Wäferi byggdes om 
under 1995-96 och har sedan dess 
varit gymnasieskola för de praktiska 
ämnena. (Viskastrandsgymnasiet, 
1996) 

Den östra åstranden kantas i söder av 
en tegelbyggnad AB Wiskadals fabrik 
som idag är ett kontorshotell. Vidare 
norrut så ligger AB Nordens gamla 
industrilokaler. Sedan 1960-talet 
nyttjas området av dagligvaruhandels 
butiken City Sparköp.

NEDRE DELEN 
Viskastrandsgymnasiet- 
Wiskadals fabrik

Västra
Efter Kungsbron så ligger Viska-
strandsgymnasiet i ombyggda 
industrilokaler. Utefter åstranden går 
ett gång- och cykelstråk som kantas 
av  byggnaderna som står relativt tätt 
inpå strandlinjen. Åstranden kantas 
av små lövträd av slyigkaraktär. Efter 
stranden öppnar byggnaderna upp 
sig och det bilda ett litet torg med 
konstverk och sittplaster med utblick 
över årummet. Parkeringar är beläget 
på byggnadernas västra sida mot 
Norrbyleden.

Östra
Östra åstranden kantas av slyig 
vegetation och asfaltsytorna som 
nyttjas som bilparkering sträcker sig 
ända ner till strandlinjen. Byggnaderna 
ligger relativt glest. Det lilla stöphuset 
omgärdas av växlighet och ligger ända 
nere vid vattenbrynet. Wiskabergs 
fabrikers ståtliga tegelbyggnad är 
omgärdat av parkeringsytor och drivs 
idag som kontorshotell. 
FOTON:
Övre: Viskan slingrar sig vidare under Kungsbron.

Mitten övre: Gångvägen längs 
Viskastrandsgymnasiet löper utmed åkanten

Mitten undre: Skolgården vetter som ett torg med 
sittplatser ner mot Viskan. Wiskabergs fabrikers 
stora tegelbyggnad ses på andra sidan ån. 

Nedre: De gamla industrilokalerna har byggts om 
för att fungera som moderna skollokaler
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MITTEN DELEN 
Viskastandsgymnasiet - 
 City Sparköp

Västra
Viskastrandgymnasiet fortsätter 
att kanta åkanten och efter 
torgbildningen så fortsätter gång-  
och cykelstråket. Växligheten upphör 
efter ett kort tag och stranden får en 
mer kajlik karaktär. Ett staket och 
fundamentet till en ej byggd bro utgör 

strandkanten. Byggnaden forsätter 
längs åkanten men kryper ända in på 
vattenbrynet och strandpromenaden 
slutar. En portöppning i byggnaden 
leder istället gående vidare väster 
och ut på parkeringen väster om 
huset. På norrsidan av byggnaden har 
byggymnasiet sitt övningsområde som 
är avspärrat. Avspärrningen utgörs av 
Viskan i öster (se principskiss sida 19) 
Norrbyleden ligger tätt inpå Viskan 
och en brant vägvall med växlighet 
skärmar av  stranden norr ut. 

Östra 
Växligheten är genomträngande tät 
längs hela den östra stranden, den 
lummiga karaktären mjukar upp de 
hårdgjorda asfaltsytorna som breder 
ut sig. Nordens gamla fabriker är 
idag omgjorda till daligvaruhandel. 
Livsmedelsbutiken City Sparköp 
har sedan 60-talet funnits i lokalerna 
som blivit om och tillbyggda.  Entrén 
till butiken är från åsidan och längs 
Skaraborgsvägen löper gång- och 
cykelvägen  Viskan böjer här kraftigt 
och en udde längs den västar stranden 
bildas. Udden nyttjas som parkering 
för City Sparköps kunder. Parkeringen 
ramas in av åstrandens lummiga 
växlighet

ÖVRE DELEN 
Kilsundsparken - Grävlingen

Västra 
Den västra åstranden är en kort bit helt 
otillgänglig norr om gymnasiet utefter 
Norrbyleden. På andra sidan så ligger 
Kilsundsparken som en grönudde 
i det annars hårdgjorda trafik och 
industrilandskapet. Kilsundsparken 
är anonym trots sina långa anor vilket 
kan förklaras i att den enbart nås 
norr ifrån via en nybyggd gångbro. 
Norrbyleden och Viskan har skurit 
av parken från omgivningen. Parken 
nyttjas idag av skolbarn som går i 
skola på den östra sidan av ån. 

FOTON VÄNSTER:
Övre: Wiskabergsfabriker.
Mitten : Stöphuset
Nedre: Viskastrandsgymnasiets skolgård

FOTON HÖGER: 
Övre: Parkeringarna sträcker sig ända ner till 
den lummiga åkanten
Nedre: City Sparköp med sitt sågtandade tak 
och karaktärsfulla röda tegelbyggnad. 
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Östra
Parkeringsytorna ramas i norr 
in av en byggnad som även den 
härstammar från textilindustrins 
dagar. Byggnaden står med gaveln 
ner mot åstranden där en mindre väg 
löper närmast ån som kantas av träd. 
Bakom byggnaden ligger ännu en 
byggnad som ligger parallellt med 
Viskan och gårdsbildningen mellan 
husen innehåller till stor delparkering 
och lastzoner.  Bygganden inrymmer 
idag  diverse verksamheter och 
sedan en kort tid tillbaka tillfälligt 
en friskola. Norr om byggnaderna så 
ligger en parkeringsplast för besökare 
till butikerna som ligger i byggnaden 
utmed Skarborgsvägen. Här knyts 
även gång och cykelvägar samman för 
att nå Knallelands olika shopping- och 
evenemangsområden. Viskan rinner 
under Norrbyleden och cyklister och 
gångtrafikanter leds under leden i en 
tunnel. Motortrafiken förs vidare i en 
cirkulationsplats.

Tillgänglighet & Rörelse kring 
Årummet 
Rörelsen i området utgörs av 
Skarborgsvägen som löper forsatt 
parallellt med Viskan. Trädrader delar 
av vägen i biltrafik och gång- och 
cykeltrafik. Viskan västra åstrand är 
tillgänglig både visuellt och fysisk 
men domineras av parkeringsytor som 
inte verkar inbjudande. Den västra 
stranden har ett trevlig gångstråk 
utefter gymnasiet men detta verkar 
var outnyttjat och då det slutar tvärt 

och brofundamentet står ensamma 
utan bro begränsas rörligheten. 
Kilsundsparken har även den en 
begränsning i sin tillgänglighet och 
används tillföljd av detta i liten 
utsträckning.

FOTON:
Övre: Kilsundsparken.

Mitten övre : Kv Grävlingen som 
domineras av industribebyggelse i rött 
tegel

Mitten edre: Skateboardåkare utmed 
Viskan i Kv Grävlingen

Nedre: bron som förbinder Kilsundsparken 
med den östra åkanten
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delområde 6
ÅLGÅRDEN 
& VÄSTRA 
KNALLELAND
Viskan böjer strax innan Norrbyleden 
av och går i öst-västligriktning för 
att i höjd med Lundbyhallen återigen 
sträcka sig norrut. Viskans drogs på 
slutet av 70-talet om för att bereda 
mark åt sydväst om Viskan. Den 
nästan rätvinkliga böjen norrut gick 
tidigare i en djup kringla ner över 
Getängsområdet. 

Området började bebyggdas med 
textilfabriker kring sekelskiftet 1900 
längs Viskan i en då lantlig omgivning 
intill staden. Stora rivningar har skett 
i området och bebyggelsestrukturen 
ändrades radikalt i området på 60-
talet då stora delar ersattes med för 
tiden rationellt utformade byggnader. 
Fortsatta rivningar på 80-talet har 
glesat ut området.

Området domineras idag av 
externhandel och idrottsanläggningar. 
Matvarubutik, byggvaruhus, 
bilhandel, elektronikkedjor är 
exemplen på affärer som inryms i 
området idag. Borås ishall från 70-talet  
samt Lunbyhallen (multisporthall) 
som är ett av de senaste tillskottet 
i bebyggelseväg utefter Viskan 
finner du i området. Strax norr om 
området ligger nybyggda Borås 
Arena och inomhusfotbollshallen 
Sjuhäradshallen samt anrika gamla 
Ryavallen.

NEDRE DELEN 
Norrbyleden – Gång & 
cykelbron

Västra
Utefter den västra stranden finns 
ingen koppling under eller över 
Norrbyleden. För att ta sig vidare längs 
den västra stranden så måste gångbron 
från Kilsundparken nyttjas för att 
sedan via gångtunneln komma över 
till andra sidan Norrbyleden. Väl över 
på den västra sidan av Norrbyleden 
så går en gång- och cykelbro söder 
ut över Viskan som leder över till den 
västra strandkanten igen. Den västra 
stranden är lummig och relativt brant 
sluttningen kantas av växlighet. Längs 
med ån är husen tillbakadragna och 
Evedalsgatan  löper längs åstranden. 
Gatan saknar trottoarer och är 
enbart för biltrafik. Bebyggelsens är 
Kilsunds AB gamla lokaler som idag 
har en blandad användning, kontor, 
lager och mindre industriverkstäder 
inryms. Området är till och ombyggt 
i flera omgångar. Evedalsvägen 
fortätter parallellt med Viskan i höjd 
med att Kilsundsområdets bebyggelse 
upphör går en gång- och cykelbro som 
förbinder norr och söder.

Östra

FOTON:
Övre Årummet som ramas in av lummig 
grönska. Fotot är taget från GC-bron vid 
Norrbyleden och Evedalsgatan.

MIitten: GC-bron vid Norrbyleden och 
Evedalsgatan.

Nedre: entrén via gångstråket utmed Viskan
bakom Willys. 

Vänster: Borås Arena (Borås Stads hemsida)
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Gång- och cykeltunneln leder under 
Norrbyleden till en korsning av gång- 
och cykelvägar. Vidare längs Viskan 
löper ett gång- och cykelstråk på 
baksidan av butikerna som inryms 
i industribyggnaden från 60-talet. 
Diverse lastintag vetter mot stråket 
som löper längs med Viskan som 
skärmas av med sly och buskage 
ner mot vattnet. Nivåskillnaden till 
vattnet är ett par meter och åstranden 
sluttar brant. Parkeringsytorna 
breder ut sig mellan den glesa 
bebyggelsen. Stråket löper i  utkanten 
av  parkeringsområdet. Gamla Borås 
Mässan står med gaveln mor Viskan 
och i höjd med byggnaden går  en 
gång- och cykelbron över till andra 
sidan ån. 

MITTENDELEN 
Gång- & cykelbron - 
Lundbyhallen

Västra
Efter gång- och cykelbron över ån 
fortsätter växligheten även på denna 
sidan ån. Tätheten och bredden ökar

Ett gångstråk löper långs åstranden 
igenom grönskan som avtar norrut. 
Söder om gångstråket ligget Lundby 
och Getängsvägens industri- och 
verksamhetsområde. 

Östra 
Växtridån breddas strax efter gångbron 
och övergår från en smalremsa 
till en tätare och betydligt bredare 
”åskog”. Åskogen kanats av en stor 
grusplan som används som parkering. 
Lunbyhallen ligger i den norra delen 
och närmast den är parkeringen 
iordningsställd med prydliga rader. 
I kanten av parkeringen så ligger en 
mindre skateboardpark. En dunge 
med stora lövträd ramar in entrén 
till Lundbyhallen som i en allé. På 
baksidan av Lunbyhallen är Viskan 
helt otillgänglig tillföljd av den 
vildvuxna åskogen. 

Åskogen som kantas av parkeringsytor                      Skateparken               Ålgårdensfariker

FOTON:
ÖVRE: Verksamheter som vetter mot sina 
baksidor ner mot åpromenaden.

MITTEN: Längs åpromenaden finns bryggor som 
bidrar till ökad vattenkontakt.

NEDRE: Armbågavägen, Ishallen ligger utmed 
gatan- Borås Arena skymtas i fonden.
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ÖVRE DELEN 
Lundbyhallen – Ålgården

Västra
Gångstråket forsätter längs åstranden 
och slutar en bit innan Ålgårdsbron. 
För att ta sig vidare utmed Viskan 
måste man ta sig upp på Getängsvägen. 
Verksamheterna som ligger utmed 
Getängsvägen vetter med sina 
baksidor ned mot åkanten. 

Östra
Norr om Lunbyhallen ligger Borås 
Band och Hängslefabriks AB:s 
lokaler från 1889.   Ålgårdens 
fabriker är idag lokaler för callcenter 
företaget Transcom. Området sträcker 
sig enda ner till Viskan och är i vissa 
delar inhägnat.  Vidare norrut ligger 
ishallen på höjd. Nedanför ligger 
Ålgården och ålgårdsfallet. Via 
Ålgårdens fabriker går det inte att 
ta sig till Ålgårdsfallet utan Ishallen 
måste rundas längs Armbågavägen. 
Ålgården är områdets äldsta byggnad 
och området nås norrifrån från 
Ålgårdsvägen vid Ålgårsbron. Fallet 
är brett och kvarnbyggnaden sträcker 
sig ut över vattnet. En liten stenö 
nås via broar och bruset från fallet 
dämpar ljudet från den kringliggande 
trafiken. 

Tillgänglighet & Rörelse kring 
Årummet 

Rörelsen utmed Viskans sträckning 
är god, dock är Viskan avskärmad 
av växlighet och vattenkontakten 
obefintlig.  Lunbyhallen och Ålgårdens 
fabriker skärmar av åstranden i öster 
och kopplingarna vidare längs Viskan 
till Ålgårdsfallet saknas idag. 

FOTON:

Övre: Ålgårdsfallet och 
dess krinliggande 
byggnader bildar en 
kulturhistorisk oas i det 
annars så storskaliga 
Knalleland, men vem hittar 
hit?

Nedre: Den gamla kvarnen 
med fallet som brusar
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VISKAN 

hela sträckan
För att summera bilden av Viskan 
genom de 6 delområderna från fall till 
fall har jag valt att ställa samman den 
överigranpde strukturen längs Viskan 
i 4 temakartor. 

Den första temakartan visar på 
Barriärer som korsar Viskan, 
den andra temakartan redovisar 
verksamhetsområden som genom sin 
inhängnad skärmar av tillgängligheten 
ner mot Viskan. Den tredje temakartan 
visar på hur frekvent parkeringsytor 
kantar Viskans stränder. Den fjärde 
och sista temakartan visar de stråk 
som löper längs Viskans stränder 
idag.

Slutligen presenteras de vanligaste 
åkaraktärerna i form av typsektioner 
som visar mötet mellan land och 
vatten samt ett par goda exempel på 
årum från andra städer. 

från fall till fall

SAMMANFATTNING
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Tema: BARRIÄRER
Viskan korsas på en rad sällen 
av trafikleder, järnvägsspår etc. 
Tillgängligheten utmed Viskan 
begränsas av den storskaliga 
infrasturktur   som skär ån då den snirklar 
sig genom staden. Viskan kanatas  av 
en rad verksamhetsområden som 
nytttjar ån som en del sin avspärrning,  
staket och avspärrningar skärmar av 
tillgängligheten (se principskiss sida 
24) .  Hur skapas bra passager förbi 
dessa barriärer?

Tema: 
VERKSAMHETSOMRÅDEN
Många av de verksamhetsområden 
som kantar Viskan härstammar från 
indutriernas glansdagar och är en 
del av kuluturarvet som hätrstammar 
från textilindustrins framväxt i Borås. 
Flera av dessa områden är anonyma 
enklaver i staden då de är inhängande 
och inte tillgängliga för Boråsaren.  
Hur kan dessa områden  bli en del av 
Borås och inte enbart delar i? 
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Tema: PARKERING
Utmed Viskan står bilarna uppradade 
och kan blicka ut över stadens vatten.    
När rivningar i staden gjorts har detta 
oftast blivit till förmån för bilen. Ett 
pärlband av parkeringsytor har spridits 
längs Viskan. Vad skulle dessa ytor 
kunna utvecklas till?
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Tema: STRANDSTRÅK
Längs Viskan kan du i de centrala 
delarna av stadskärnan röra dig intill 
Viskans åkant, t.ex. i stadsparken och 
längs Södratorget. Både söder om 
och norr om stadskärnan är Viskan 
mer otillgänglig och stråken består 
av små korta sträckor av varierande 
kvalité och attraktion. Vad skulle en  
sammanhnagnde åpromenad innebära 
för stadsbild och stadsliv?
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TYPSEKTIONER 
                     SOM FÖREKOMMER UTMED VISKAN

Trappa:
Vid Knalletoregt finns en trappa i 
sten ner mot Viskan. Finns enbart 
på detta stället utmed den stude-
rade sträckan. Våren 2007 byggs 
Sandwallsplats om, även här pla-
neras en trappa i sten nermot vatt-
net.

Parkering:
Som ett pärlband utmed Viskan 
har biluppställningsplater brett ut 
sig. Förekommer utmed hela den 
studerade sträckan, mycket van-
lig.

Stenskodd kaj:
Längs både den östar och väs-
tar åskanten i innerstaden är den 
stenskodda kajen mycket vanlig. 
Staket i någon utformning är regel 
snarare än undantag Förekommer 
sällan några öppningar i staketet 
som ger möjlighet att närma sig 
vattnet.

DE VANLIGASTE STRANDKARAKTÄRERNA

LÄNGS DEN STUDERADE STRÄCKAN - FRÅN FALL TILL FALL
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Byggnad:
Flera av byggnadena som här-
stammar från industriepoken står 
med husen ända invid åkanten. 
Fasaderna stupar ner i vattnet. 
Skärmar av åstranden

Brygga - Trädäck:
På ett fåtal ställen längs den stu-
derade sträckan finns bryggor. 
Utmed promenaden invid Viskan 
intill dels Ålgården och Druve-
fors finns  bryggor om dock blyg-
samma i sin karaktär. Bryggdäck 
finns även i innerstaden sommar-
tid för uteserveringar.

Växlighet:
Växligheten är på många håll 
längs den studerade sträckan när-
mast Viskan en barriär. Den igen-
vuxna slyn skärmar av vattnet 
och gör åstranden otillgänglig.

LÄNGS DEN STUDERADE STRÄCKAN - FRÅN FALL TILL FALL
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ÅRUM GODA EXEMPEL - REFERENSMILJÖER - INSPIRATION
TILLGÄNGLIGHET RÖRELSE VATTENKONTAKT KARAKTÄR KULTURBÄRARE

 

MALMÖ
I kanalen i Malmö finns en Vattenorgel, 
genom att trycka på knappar styrs 
strålarna i vattnet. Höjd, styrka och 
antal variera beroende på hur du 
trycker. En rolig och interaktiv variant 
av fontän.

Trappan ner mot vattnet skapar 
sittplatser med utblick över 
vattenrummet. Det porlande vattnet 
sprider känsla av vattnets rörelse och  
ljudet ramar in platsen.
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TILLGÄNGLIGHET RÖRELSE VATTENKONTAKT KARAKTÄR KULTURBÄRARE

 

VÄXJÖ
I Växjö har man skapat ett 
promenadstråk utmed Växjösjön. 
Ett populärt stråk med en rad olika 
karaktärer på utformningen. 

Här kan du promenera på ett trädäck 
som smiter utmed vattnet...

...eller gå på en grusgång med 
vegetation närmast vattenbrynet. 
Grusgången är på en del platser 
hårdgjord - stenskodd och man har 
skapat en trappning ner mot vattnet.

För att ta sig ut  närmare vattnet finns små gläntor med stenar som skapar utkiksplatser denna 
typ av utfomning saknas utmed Viskan helt idag men skulle kunna bli ett berikande tillkskott.   
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OSLO
Akkersälven i Oslo slingrar sig fram 
genom staden. Dramatiska fall avlöses 
av lugna vattenspeglar. Variation 
är något som är kännetecknet för 
miljöerna som kantar älven så även 
utfomningen av alla de broar som 
sträcker sig över vattenrummet.
Tätheten av broar och dess olika 
karaktär är slående. Broarna blir 
till olika personligheter - allt från 
den pampiga hängbron, till den 
”fantasifulla stockbron”,  varvat med 
mer ”vanliga gångbroar”.

Här och där korsar trafikleder älven. 
Undergångar länkar samman och 
leder gångstråket under trafiken. 
Tillskillnad från Viskan känns 
Akkersälven sammanhållen och är ett 
vattendrag och inte en barriär bland 
många andra. 
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NORRKÖPING
Industrimiljöerna i Norrköping ligger 
invid Motalaström. De stora puts- och 
tegelbyggnaderana står ända ut mot 
strandkanten och fasaderna stupar ner 
i vattnet. För att kunna ta sig runt och 
igenom området har man med spångar 
och broar gjort området tillgängligt.   
Promenadstråk och platser avlöser 
varandra.

Vattnet och miljöerna bär på stadens 
historia och skvallrar om ett viktigt  
samspel. Ett samspel som fanns förr, 
finns nu och givits möjlighet att leva 
i framtiden.
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