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KAPITEL 4

HANDLINGSPLAN
STADEN VID VISKAN
Kapitlet är uppdelat i en övergripande 
del där genomgående åtgärder och 
handlingsplanens ledord presenteras. 
Nyckelåtgärderna visar på strategiska 
åtgärder för Viskans tillgänglighet, i 
slutet av kapitlet preseneterars förslag 
för de 6 delområdenas övergripande 
utveckling. För att konkretisera 
och visualisera utvecklingen av 
strandpromenadernas karaktär 
och utformning så kommer i detta 
kapitel det ges en kort introduktion 
till rumbegreppet och människans 
rörelse och upplevesle i rummet, 
fokus kommer att vara på rörelsen ut 
efter åstränderna och mötet mellan 
land och vatten. Stor vikt kommer att 
läggas på årummets karaktär. 

STADENS BÅDA SIDOR 
VÄVS IHOP VID VISKAN

I Borås så möts stadens båda sidor, 
rutätsstaden och industrilandskapet, 
vid Viskan. Genom att omvandla 
miljöerna längs Viskan så inbjuds 
stadens utveckling till att väva 
samman de olika stadskaraktärerna 
med vattenrummet som den röda 
tråden. 

Den täta rutnätstaden med blandade 
funktioner  på ena sidan och på andra 
sidan det forna industrilandskapet 
med sin glesa bebyggelse bestående 
av solitärer av varierande skala och 
form. Industribebyggelsen sträcker 
sig längs strandlinjen på vissa håll 

till och med ut över vattnet medens 
rutnätsstaden kvarter backar lite och 
lämnar plats närmast stranden.

Rutnätstaden har en tydlig struktur 
och erbjuder tydligt avgränsade rum 
– gator, torg och plaster. Byggnaderna 
som står i gatulivet samlar stadens 
offentliga liv. På andra sidan Viskan 
så breder sig ett stort landskapsrum 
dominerat av vägar och parkeringsytor 
ut sig.

Industrilandskapets miljöer är 
fortfarande i anspråkstagna och 
verksamheter bedrivs i lokalerna. De 
flesta verksamheterna är dock  på väg 
att flytta från sina gamla lokaler och 
ställa dessa till förfogande för nya 

      Genom att omvandla miljöerna längs 
Viskan så inbjuds stadens utveckling till att 
väva samman de olika stadskaraktärerna 
med vattenrummet
som den röda tråden. ”
”
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användningar.  Avspärrningar i form av 
stängsel och grindar, kring områdena 
är regel snarare än undantag. På flera 
ställen så går stängsel uti vattnet och 
Viskan utgör en del av avspärrningarna 
(se principskiss sida 24). 

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. 

Utmaningen i arbetet med förslag 
till respektive delområde är att 
länka samman och minska den 
uppbrutenhet som kom fram under 
inventeringsarbetet. 

HANDLINGSPLANENS 
LEDORD

Viskans stränder görs tillgängliga 
och möjliggör rörelse utmed och 
över Viskan. Vatten och stad bjuder på 
spännande och variationsrika möten. 
Viskan som kulturbärare tydliggörs 
och miljöerna från de textila epokerna 
tillgängliggörs.

GENOMGÅENDE ÅTGÄRDER 
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. 
Naturvärderna och den historiska 
betydelsen Viskan har för Borås 
stadsmiljö är något som måste lyftas 
upp och miljöerna måste göras 
tillgängliga. Att omvärdera stadens 
vatten tar tid och  att ta till vara de 
miljöer som kommit att kanta Viskan 
är av stor vikt för denna utveckling.

För att tydliggöra Viskan som å och 
minska känslan av barriär, krävs det 
genomgående fler broar. En praxis 
att eftersräva är att nästa övergång 
över ån skall vara synlig. Känslan 
av att ”här och nu” behöva göra ett 
vägval skall minimeras. Broarna kan  
utformas för att ge olika karaktär och 
skala (se exempel från Oslo sida 54). 
Även fler kopplingar under de stora 
trafiklederna är av stor vikt så även 
under järnvägsspåren så att stden 
länkas samman med Viskan som den 
röda tråden.

Att öppna upp och göra de slutna 
områden som härstammar från 
industriepoken tillgängliga i staden 
är ytterligare en utmaning som är 
genomgående för hela sträckan. Lyfta 
fram samspelet mellan bebyggelsen 
och vattnet där  årummet får en stärkt 
roll är målsättning. Miljöerna utmed 
Viskan ingår i Riksantikvarieämbetets 
handlingsprogram över utvalda 

UPPLEVA OCH RÖRA SIG I 
RUM 

I Rummet och människans rörelse 
av Inger Bergström (1996) belyses 
rörelsens betydelse för upplevelsen 
av arkitektur och för hur det byggda 
samverkar med människan. Inger 
Bergström ställer sig frågande till 
diskussionen om arkitekturens 
konstnärliga värden som under senare 
tid till största delen utgått från det 
visuell. Hon menar på att arkitekturen 
studeras som bild och beaktar inte 
de faktum att vi befinner oss i 
mellanrummet mellan det byggda och 
vi där upplever arkitekturen med hela 
kroppen ständigt växlande mellan vila 
och rörelse. 

Gordon Cullen beskriver i The 
Concise Townscape (1971) staden 
och dess flöde. Viktigt enligt Cullen 
är känslorna och förnimmelserna 
som man upplever sig när man rör 
sig i staden. Stadens upplevelser 
hänger ihop med rumsformationerna, 
skalorna, möbleringen kontrasterna 
m.m. Cullen analyserar rörelsen i 
staden med hjälp av Serial Vision, som 
kan beskrivas som om vi upplever 
staden i en film ständigt i rörelse och 

industriminnen som syftar till att 
utveckla det svenska industri-
historiskaarvet. (Riksantivarieämbetet 
webbplats)

Alla de parkeringsplatser som 
idag kantar Viskan bör få annan 
lokalisering. Platserna utmed Viskan 
är alldeles för attraktiva och bär på en i 
Borås sälsynt kvalité, vattenkontakt!
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utan stillbilder. Cullen använder sig 
av två olika element den existerande 
vyn och den nästkommande vyn. Den 
existerande vyn är det man ser för 
tillfället medans den nästkommande 
vyn är det som komma skall om man 
förflyttar sig. Den nästkommande vyn 
kan vara helt dold och dyka upp som 
en överraskning eller skymats och i 
takt med rörelsen träda fram allt mer. 
Att skapa en känsla av att hela tiden 
lockas vidare för att upptäcka mera är 
en av grundstenarna i Cullen analys 
och begreppet Serial Vision. 

Både Bergström och Cullen tar upp  
hur människnas kroppen relatera sig 
själv till miljön och till en viss position 
- jag är i rummet - jag är i kanten 
av rummet etc. Cullen beskriver 
exempelvis rörelsen i stadens rum 
växlande från; träda in i – vara i – 
träda ut ur - automatiskt skapas ett 
HÄR och ett DÄR. Bergström i sin 
tur  utgår från Aristotelses 6 riktningar 
Över – Under, Framför – Bakom, 
Höger – Vänster. 

- Jag väntar här framför huset...
- Jag sitter här under trädet...
- Varför stod du där bakom busken 

Entréer, gränser (olika  
markbeläggning, nivåskilnader etc)   
och riktningar skapar olika karatärer 
av rum. Utifrån kroppens position 
skapas en relation till rummet och 
dess karaktär uppfattas.

Vissa rum passerar man igenom - 
tydliga gränser om vart rörelsen sker 
är karaktäristiskt. Entrén till rummet 
sker utmed rörelsbanan. Andra rum 
passarer man förbi, rörelsen sker 

RUM ATT 
PASSERA

RUM ATT 
GÅ IGENOM

RUM ATT 
SAMLAS I

utanför rummet. För att göra entré i 
rummet måste man ändra riktning 
och träda in. Rum kan även verka 
samlande. Flera entréer leder till ett 
tydligt rum där möten sker.

Att skapa rum som man kan synas 
i eller se andra i  är av stor vikt 
viktigt är även att skapa en skyddad 
dimension, skapa möjlighet för den 
som vill iakta utan att delta. I det 
fysiska rummet finns flera upplevda 
rum. (Fysiska rummet: matematiskt 
mätbara rummet Upplevda rummet: 
rummet som ansluter till människans 
konkreta verkliga liv. (Bergström, 
1996)) Människans upplveda rum 
skapas genom att hon relaterar sin 
egen positionen och relation till 
rummet, föremålen och människorna.

VATTNET SOM RUMSKAPARE
Rum kan vara tänkt att fylla olika 
behov, en del rum skall kännas aktiva 
och inbjuda till aktivitet medans 
andra skall verka mer rogivande. 
Gemensamt är att alla rummen 
innehåller upplevelser och inrymmer 
en rad olika funktioner. Vattnets roll 
i rumsskapandet är på många plaster 
en mycket stark identitetsfaktor för 
platsen. Vattnet påverkar rummet 
gällande ljus/mörker, rörelse/stillhet, 
ljudbilden etc. Årstidernas inverkan 
och växlling är i allra högsta grad 
bidragande till rumsupplevelsen. 
Viskans strandstråk är tänkta att 
löpa genom   en rad olika rum med 
varierande funktioner och upplevelser. 
Att skapa rum som bjuder på spännande 
samspel med bebyggelse och vatten 
där  årummet är ett självklart element 
i rumskapandet är målsättningen.
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HELHET - visuell kontakt 
ingen fysisk kontakt 

Helhet som bildas kring årummet. 
Stadsrummets båda sidor som kantar 
stränderna har samma karaktär. Den 
visuella kontakten är stark,  om man 
rör sig utmed årummet däremot 
saknas förutsättningar för att röra 
sig över årummet. Årummet blir inte 
lika starkt en del av stadsrummet som 
om sidorna kopplats samman med 
möjlighet att röra sig över.

ÅRUMMET - DEL AV eller DEL I - STADSRUMMET

HELHET - både visuell 
och fysisk kontakt

Helhet som bildas kring årummet. 
Stadsrummets båda sidor som kantar 
stränderna har samma karaktär.
Möjligheter finns för att röra sig 
både utmed och över årummet. Den 
fysiska kontakten av stadsrummets 
sidor begränsas inte av årummet utan 
årummet blir en del av stadsrummet 
istället för en del i. Den visuella 
kontakten är stark.   

DELAT RUM - varken 
visuell eller fysisk kontakt 

Stadsrummen som kantar årummet har 
olika funktion och karaktär. Årummet 
blir en tydlig skiljelinje mellan två 
stadsrum. Här sakna både visuell och 
fysisk kontakt. Årummet blir ett rum 
mellan stadsrummen. 

 

6 olika ”typ-upplevelser” av samspelet

Årummets samspel med stadsrummet påverkar upplevelsen både visuellt & fysiskt vilket 
påverkar hur vattenkontakten & tillgängligheten till årummet upplevs. 
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3 - RUM I SEKVENS 
Genom att koppla samman två olika 
stadsrum med en förbindelse sker 
ett möte av stadsrummen i årummet. 
Utformningen av denna förbindelse 
kan skapa förutsättningar för att 
bilda ett rum i årummet. En bro el 
dylikt att vistas på i årummet mellan 
stadsrummen. En tredelad rums- 
sekvens.

ENA SIDAN 
BRYGGAR ÖVER 
Två olika stadsrum som genom sin 
utformning skapar en aktiv och en 
passiv sida i årummet. Där den en 
sida brygger över och den andra sidan 
stöttar upp. Det finns en tydlig rikning 
från den aktiva sidan mot den passiva 
sidan.

RUM SOM MÖTS 
Genom att koppla samman två olika 
stadsrum med en förbindelse sker ett 
möte av stadsrummen i årummet. Den 
fysiska kontaken är stark men olika 
funktion och karaktär av stadsrummen 
ger upplevelsen av att årummet har en 
sammanlänkande funktion. 

  3-RUM i SEKVENS:             ENA SIDAN BRYGGER ÖVER:                  RUM SOM MÖTS:
  Bron skapar en vistelseplats i årummet.           Trappan ner från ena sidan har en aktiv   Stadsparkens karaktär och rutnätstadens
  ett eget rum skapas.            känsla medans statyn BODHY en passiv.                   karaktär möts över årummet. Två tydliga  
           stadsrum som samman länkas över ån.   
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DRUVEFORS

en

or

ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDER 
DELOMRÅDE för DELOMRÅDE 

HANDLINGSPLANENS LEDORD - 
Viskans stränder görs tillgängliga och möjliggör rörelse utmed 
och över Viskan. Vatten och stad bjuder på spännande och 
variationsrika möten. Viskan som kulturbärare tydliggörs och 
miljöerna rån det textilarepokerna tillgängliggörs.
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STADSPARKEN & SÖDRA TORGET

För mer information om visionen om Glashuset 
se programmet, Arkitekturtävling i Borås Glashuset (2006).
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WISKAHOLM, KROKSHALL, 
ELEKTRA & VÄSTERBROGATAN
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SIMONSLAND
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VISKASTRAND & CITY SPARKÖP
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ÅLGÅRDEN & VÄSTRA KNALLELAND
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KAPITEL 5

FÖRDJUPNING 
DRUVEFORS

FOKUS & INRIKTNING
Den gående människans tillgänglighet 
och rörelse ut efter Viskans stränder 
är grundstommen för fördjupnings-
arbetet. Nyckelåtgärderna som 
presenterades i föregående kapitel 
visar på strategiska åtgärder för 
Viskans tillgänglighet samt förslag 
av de 6 delområdenas övergripande 
utveckling. (Druvefors se sida 62)
För att konkretisera och visualisera 
utvecklingen av strandpromenadernas 
karaktär och utformning presenteras 

i detta kapitel en fördjupad studie 
över delområdet Druvefors. 
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. Stor 
vikt kommer att läggas på årummets 
samspel med stränderna. Strändernas 
karaktär i förhållande till delområdets 
struktur och samanhang kommer att 
belysas. 

Att uppleva och röra sig i rum är 
en central del av arbetet med att 
göra Viskans miljöer mer attraktiva 
och tillgängliga. Rumsbegreppet 
kommer därför att genomsyra 
fördjupningsstudien och kommer 
att appliceras på utvecklingen av 
Druvefors.
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DRUVEFORS
NORR 

Öster  - Textilmuseet
Idag upplevs Druveforsområdet 
ligga längre från stadskärnan än 
vad det egentligen gör. Riksväg 40 
(RV40)  skär genom staden och delar 
Druvefors från stadskärnan. För att 
knyta samman Druveforsområdet och 
stadskärnan skapas en koppling under 
riksvägen. En undergång som löper 
utmed vattnet  som länkar samman 
föreslås, stor vikt läggs vid belysning 
och utformning så att undergången 
skall vara ljus och luftlig. (Se 
Detalaljer och Utsnitt sida 79-81)

I den norra delen av Druvefors 
strax söder om riksvägen ligger 
Textilmuseet, museet utgör en 
viktig målpunkt. På museet hittar 
du utställningar som presenterar 
textilindustrin och textilstaden – 
Borås. Museets entré vätter mot 
Druveforsvägen. Kommer du med 
bil för att göra ett besök parkerar 
du idag söder om byggnaden. 
Ytan   för dagens parkering föreslås 
bebyggas med bostäder och istället 
förläggs parkeringen strax norr 
om museebyggnaden.    Bakom 
Textilmuseet rivs den gamla 
magasinsladan och området bebyggs 
med bostäder utmed åstranden. 
Bostadshusen ställs med gavlarna mot 
strandlinjen. De fyra huskropparna 
byggs i 4 våningar med en inskjuten 
5.e våning, parvis mellan husen skapas 
gårdsrum.  Närmast åkanten föreslås 
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ett promenadstråk. Strandpromenaden 
utformas som stenlagd slänt  som kläs 
in med träbryggor. (se sida 74). 

Norr om den redan befintliga 
Wijndurfsbron föreslås     en gång-
bro över Viskan.  På andra 
sidan Druvforsvägen mittemot  
Textilmuseets entré rivs 
lagerbyggnaden och platsen 
bebyggs istället med bostäder i 
kvartersstruktur Bebyggelsen stramar 
upp Druveforsvägens gaturum och 
blir en tydlig förlängning av föreslgna 
bebyggelsen på norra sidan av 
riksvägen. 

Väster - Pulsenområdet
Hela den Västar åkanetn utgörs 
av industribebyggelsen i området 

Pulsen.  Industribyggnaden som böjer 
längs med Viskan   och står ända inpå  
årummet bevaras. Tegelbyggnaden 
som formar sig utefter Viskan vittnar 
om ett samspel och skapar samtidigt 
spänning till årummet   Däremot 
lagerbyggnaden väster om den böjda 
tegelbyggnaden rivs, bostäder byggs 
istället på platsen i kvartersstruktur 
som skapar en gård som öppnar upp 
sig ner mot ån. Intill åstranden norr 
om Wijndufsbron i höjd med att den 
föreslagna gångbron över ån landar 
skapas en lummig plats. Ett trädäck 
föreslås intill den bevarde bågformiga 
industribyggnaden (se sid 74), Däcket 
tar dig en bit ut i årummet där du kan 
blick ut och följa Viskans årum slingra 
sig in mot stadskärnan eller vidare 
söderut mot Druveforsfallet.
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MITTEN 

Öst - Johan Skoglund
Druveforsvägen sträcker sig vidare 
söderut parallellt med Viskan 
Druveforsvägen kantas av en 
sammanhållen  bostadsbebyggelse 
från 40-50talet i öster och en mer 
uppbruten karaktär i väster närmast 
Viskan. Den gamla lager- och 
kontorsbygganden från 1958 som 
idag inhyser företaget Johan Skoglund 
rivs för att ersättas med bostads-
bebyggelse. Även parkeringsytan 
söder om Johan Skoglundhuset 
bebyggs med bostadshus. Genom 
att bebygga den västra sidan av  
Druveforsvägen stramas gaturummet 
upp och gatan får en tydligare och 
mer sammanhållen karaktär. 

Närmast Viskans strand löper 
gångstråket vidare men utgörs i denna 
del av promenaden av en vertikal kaj 
i betong som närmast vattnet mjukas 
upp med trädetaljer.  (se sida 74 samt 
Detaljer & Utsnitt sida 79-81) 

Den nya bostadbebyggelsen föreslås 
utgöras av två kvartersenheter, där en 
av huskropparna överaskande skjuter 
ut en bit över strandpromenaden. 
Årummet poängteras genom att 
bebyggelse och  strand får ett 
spännande samspel. Genom att låta 
även en av de föreslagna huskroppen 
på andra sidan årummet sticka ut på 
liknade  sätt får årummet en inramning 
och ett samspel på ömse sidor som 
möts över årummet. (se sida 74)

Vid Druveforsbron föreslås en 
koppling under bron som ansluter 
till parken Druvkilen på andra sidan 
bron. I söderläget söder om de nya 
bostadskvarteren skapas ett torgrum 
Utformningen av torget skall vara 
stadsmässig, genom att blanda mjuka 
och hårda material får rummet en 
variation och kontrastrikedom. 
Genom en nedtrappning av 
kajpromenaden skapas sittplatser 
med god vattenkontakt. Undergången 
under Druveforsbron som kopplar 
samman Parken Druvkilen och det 
nya torget skapas som en förlängning 
av kajkantens nedtrappning som leder 
vidare under bron. Vattnets rörelse i 
fallets forsar skapar spänning och 
dramatik till platsen. (se Detaljer & 
Utsnitt sida 79-81) 

Väst - Druveforstorg
Den västra åkanten betsår idag av 
ett lummigt gångstråk som löper 
långs Viskan. En brant slänt ramar 
in gångstråket från öster. I slänten 
föreslås fyra mindre flerbostadshus 

kilas in. Bostadshusen får stöd i 
slänten och formar gårdar mellan sig. 
Det sydligaste av husen skjuter ut 
över promenadstråket och möter upp 
den utskjutande huskroppen på andra 
sidan ån. Vilket bildare ett spänannde 
samspel i årummet. 

Promenadstråket som löper längs 
åkanten är idag mycket trevligt, dess 
lummiga karaktär bevaras. Däremot 
är det av stor vikt att  sly och annan 
oönskad vegetation underhålls så att 
kontakten med Viskan inte försämras. 
Längs stråket skapas utkiksplatser,  
detta genom att placera stenar i 
olika formationer, som i exemplet 
från Växjö (se sida 53).  Även små 
träbryggor föreslås för att skapa 
möjligheter till vattenkontakt och 
utblickar. (se sida 74)

Som en sammanlänkning av åns 
båda sidor tillförs en bro norr om 
Druveforsfallet. På bron kan man 
blicka ut över årummet och ner över 



STADEN VID VISKAN  73

fallet. Brons utformas så att den inte 
bara ska vara en bro att röra sig över 
årummet på utan även en bro att vistas 
på - ett rum i årummet (Se Detaljer 
och Utsnitt sida 79-81) 

Vid Druveforstorg föreslås en rokad 
och att en ordentlig upprustning görs 
så att plasten gör skäl för sitt namn. 
Idag är Druveforstorg inte något torg 
utan utgörs av bilparkeringar och en 
mer eller mindre bortglömd lekplats. 
Genom att låta bilarna flytta från ytan 
närmast Viskan och ge plats åt ett 
torgrum  närmast åkanten tas närheten 
till Viskan tillvara på ett helt annat 
sätt.  Torgrummet kläs i smågatstenen, 
smågatsten används då den upplevas 
som mindre enformig samt att den har 
en  modellerande effekt som ger en 
trivsam textur åt torgets golv. Torget 
kompletteras med släta stråk som tar 
upp formspråket från kajkanten på 
andra sidan årummet men även för att 
skapa framkomlighet med  barnvagnar 
rullstolar etc. Materialkontrasterna 
skapar även stråk som formar 
rum på torget. Grupperingar av 
sittplatser möblerar tillsammans med 

Druvkilen en ökad tillgänglighet 
och blir ett tillgängligt rum längs 
åpromenaden. En entréplats framför 
den gamla industribyggnaderna 
bildar tillsammans med Druvkilen  
en sekvens rum med olika form och 
funktion.

Väst – Alvsetagatan
Infartsvägen som löper längs ån 
skärmar idag av kontakten ner mot 
vattnet. Även den visuella kontakten 
med årummet är svag, detta då den 
vildvuxna växligheten i slänten  ner 
mot  ån skärmar av årummet. Slänten 
avslutas med ett stålstaket som 
fortsätter som en mur ner i årummet 
som formar ån som i en kanal. 
Infartsvägens föreslås omgestaltas 
så att den gåendes skala kommer i  
fokus. Underhållet av vegetationen 
närmast åkanten bör skötas bättre 
så att siktlinjer och släpp ner mot 
årummet återskapas.  

planteringar i urnor torget, detta skapar 
ett flexibelt rum som kan användas 
till vardagslivets önskemål men kan 
även  möbleras om för tillfällen som 
exempelvis kvartersfester, torgmöten 
loppmarknader m.m.

SÖDER 

Öst - Druvefors Wäferi 
Efter Druveforsfallet smalnar 
årummet av och  får en karaktär som 
påminner av en kanal (se sida 74). 
Området kring Druvefors Wäferi 
som kantar den östra åkanten är 
idag avspärrat för allmänheten. I de 
gamla fabrikslokalerna lämpar sig 
verksamheter som inte har behov  
av inhägnader, exempelvis, kontor, 
skola/utbildning, utställning, café 
eller annan publik verksamhet. Miljön 
kring fallet är en unik miljö för Borås 
och borde hållas tillgänglig och inte 
skärmas av för allmänheten. Idag 
nyttjar bilfirman Hedin Bil området 
och har pågrund av behov i sin 
verksamhet spärrat av området med 
staket, Hedins Bil bör därmed få en 
annan loklalisering då verksamheten 
är i behov  av inhängning som skärmar 
och stänger av åstranden. 

Parken Druvkilen har idag ingen 
koppling söder ut till området kring 
Druvefors Wäferi utan nås enbart via 
en trappa i norr  från Druveforsbron. 
Genom att dels skapa en koppling 
i norr under Druveforsbron som 
leder vidare åpromenaden under 
Druveforsbron och dels skapa 
en koppling söder ut till området 
kring Druvefors Wäferi får parken 
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1

2

3

PRINCIPSKISSER ÖVER 
ÅPROMENADENS OLIKA 
KARAKTÄRER

1 NORR 
Västra åkanten kantas av 
industribebyggelse som står ända ute i 
strandlinjen. Ett bryggdäck  smiter utmed 
huskroppen.

Östra åkanten kantas av en gångväg som 
kantas av vass och träd av olika storlek. 

2 NORR
Västra åkanten grusad gång som 
kantas av träd av olika storlek. För att 
nå ut i vattnet så finns bryggor alt. stora 
stenformationer att ta sig ut på för nära 
kontakt med vattnet och utblickar. (se 
exempel från Växjö sida 53)

Östra åkantens karaktär är mer ordnad 
med ett trädäck i två nivåer. Stenarna 
under bryggan ger en mjuk men robust 
karaktär. Närmast husen en grusad alt. 
asfalterad gång- och cykelväg.

3 MITTEN
Västra åstranden har här ett trädäck i 
två nivåer.  Närmast husen en grusad alt. 
asfalterad gång och cykel väg.

Östra åsidan har en utformning av mer 
kajkaraktär. Betongkajen som trappas ner 
mot vattnet betongkajen mjukas närmast 
vattnet upp med limträ för att skapa en 
mer sittvänlig kajkant med utblick över ån.  
Närmast husen en grusad alt. asfalterad 
gång- och cykelväg. (se Detaljer & Utsnitt 
sida 79-81 ) 

4 MITTEN
Husen skjuter ut över åpromenaden och 
poängterar årummet. 

 
5 SÖDER
Ingen förändring mot dagens åkant 
förutom skötsel av växligheten och 
ändrad användning av området 
intill Druvefors Wäferi.

4
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RÖRELSE
Genom att skapa ett sammanhållet 
stråk kommer känslan när man rör sig 
i området inte längre vara uppbruten. 
Tillgängligheten till vattnet inbjuder 
till stråket närmast Viskan. Flera broar 
har tillförts för att möjliggöra att ta 
sig över årummet. Även möjligheten 
att ta sig under RV 40 länkar samman 
staden med Viskan som en självklar 
ledsagare. Intill Druveforsfallet 
skapas även där en ny möjlighet att 
ta sig under Druveforsvägen med 
utblick över fallet.  
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PRIVAT - OFFENTLIGT
Genom att    avgränsa de   privata-
gårdarna med rumsgränser skapas 
en tydlighet mellan det privata och 
det offentliga. Utmed promenaden 
skapas gränser genom olika material, 
nivåskillnader etc.  De privata rummen 
skall få känslan av att de passeras. 
Medans de offentliga rummens 
karaktär skall vara inbjudande och 
välkommnade - samlande rum.  

Principskiss över avgränsing mellan 
den privata gården och promenaden 
närmast Viskan. Utmed muren/
häcken/staketet kan sittplatser 
placeras med utblick mot vattnet och 
promenadstråket. 
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RUM ATT 
PASSERA

RUM ATT 
GÅ IGENOM

RUM ATT 
SAMLAS I

För förklaring se av karaktärs-
rummen se sida 61-62
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HELHET - både 
visuell och fysisk 
kontakt

HELHET - 
visuell kontakt 
ingen fysisk 

DELAT RUM - 
varken visuell eller 
fysisk kontakt

3 - RUM i SEKVENS ENA SIDAN 
BRYGGER ÖVER RUM SOM MÖTS

För förklaring av de olika typ-årummen se sida 61-62
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TORGET
Torget utfomas i olika nivåer för att på så 
sätt skapa en undergång under Druvefors-
bron. En ”ramp” som också kan fungera 
som sittplats leder dig ner mot vattnet. Ner 
mot den indragna vattenspegeln trappas 
nivån ner i form av en soltrappa mot syd-
väst. Vidare från Torget kan du fortsätta 
längs Viskan både in mot stadskärnan eller 
vidare söder ut.

DETALJER & UTSNITT
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VISTELSEBRO
En bro som inte enbart är som en förbindelse utan 
även inbjuder till vistelse. En plats i årummet skapas 
på så sätt.

KAJPROMENAD
Längs betongkajen som trappas ner mot vattnet mjukas kajen 
upp med limträ för att skapa en sittvänlig kajkant med utblick 
över ån.  

SITTPLATSER
Sittpalster som tar upp materialen från 
kajpromenaden och bron skapar en hel-
het och igenkänningsfaktor för området. 
Bänkarna utformas så att de genom olika 
nivåer ger ett lekfullt intryck och kan fung-
era som ”utkikstorn” ut över årummet. 
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RV40
Undergången under Riksväg 40 in mot stadskärnan görs grön 
och ljus. Genom att arbeta med belysning och ljusfärger 
minskar känslan av ett trångutrymme.

Slänten terasseras. Buskar och träd planteras, vilka bidrar 
med en inramande effekt som även skärmar av mot trafiken. 
Bullerskydd i glas dämpar närmast trafiken. Bebyggelsen när-
mast utformas så att tystsida kan tillämpas för bostäder.

DRUVEFORS-
VÄGEN
Gaturummet stramas upp genom att 
byggnader formar gaturummet. Träd-
planteringar skapar en inramning och 
rumsligt tydligare karaktär. Parkering sker 
utmed gatan.  Gång och cykelväg kan-
tar den västra sidan. 
Busshållplatsernas nuvarande läge bibe-
hålls längs den östra sidan medan den 
västra sidans hållplast flyttas ett par meter 
söder. 
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DRUVEFORS
I förslaget till Druvefors hittar du bostäder 
i attraktiva lägen utmed Viskan precis som 
ÖP06 (Borås Stad, 2006a) och Stadsbygg-
nadsvisonen Staden vid Viskan framhåller som 
en del i visonen om Borås - Staden vid Viskan. 
Åpromenader av olika karaktär som tar dig 
till platser och rum med olika utformning och 
funktioner. Viskan känns tillgänglig och mil-
jöerna som tidigare var slutna och avspärrade 
välkomnar till att möta Borås och industrins 
historia - ett kulturarv som får plats i vardags-
livet i staden med Viskan som den röda tråden

Viskan förenar, binder samman och gör att vi känner 
samhörighet med orten vattendraget även långt utan-
för våran egen stad. Viskan skapar trygghet, stabilitet 
och någonting som man kan vara ganska säker på inte 
förändras särskillt mycket. Det viktiga i en stad som 
ska vara i ständig förändring. Viskan flyter där nästan 
lika stilla och säkert varje dag o natt året om. Det ger 
avkoppling o njutning, attraktion o lust. 

Följer man Viskan genom centrum ger den nya upple-
velser bakom varje krök den gör. Ibland bara njutbart 
men över vissa sträckor utnyttjar vi inte Viskan alls. 
T.ex bakom Åhlenshuset och Grand eller gamla Posten 
som alla har sin baksida mot mot Viskan eller borta 
vid Energiverket där parkering och lagerbyggnader 
har fått bästa sjöutsikt. Det känns inte rättvist åt var-
ken Viskan eller Boråsarna. 

Men känn efter hur bra och nära Viskan känns vid 
Knalletoreget så här positiva upplevelser kan vi ge 
möjlighet till på flera ställen.

  utdrag ur: 
  Borås City - Attraktion och Lust   ”

”

STADEN vid VISKAN
Utvecklingen går sakta men säkert mot att skaka 
liv i det trötta och slitna samspelet  som rubriken 
”Borås - Staden vid Viskan” påtalar och vill lyfta 
fram, ett spännade, innehållsrikt och engagerande 
samspel även jag velat uppmärksamma med detta 
examensarbete...
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