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Bild 21: Flygfoto över området sett från norr.

Kunskapen om buller, barriärer och återanvändning av industribyggnader är viktigt
kunskap i framtagandet av den framtida utformningen av området. En stadsdel är inte en
egen fungerande enhet utan är en del i en stad. Det innebär att hänsyn måste tas till
omgivande stadsdelar. Av den anledningen behövs även planområdet och den närmaste
omgivningen analyseras utifrån olika aspekter. Genom analyserna läggs grunden för
vilken bebyggelsestruktur som är lämplig, viktiga kommunikationsstråk och platser etc.
Kunskapsunderlagen måste därför kompletteras med annan viktig information om
exempelvis den historiska utvecklingen, kultur- och naturvärden, trafiksituationen,
målpunkter och de sociala förhållandena. Detta kapitel avser att ge svar på dessa bitar.

KOMMUNENS SYN PÅ VÄSTRA CENTRUM

Området har goda utvecklingsmöjligheter med sitt centrala läge och goda möjligheter
till kollektivtrafik, både lokalt och regionalt. Trots det centrala läget, har det varit ett
svalt exploateringsintresse från såväl fastighetsägare som andra intressenter, vilket
medfört att ingen velat göra stora investeringar i området. Det har bidragit till att
området delvis står oexploaterat sen lång tid tillbaka och upplevs som ett
”ingenmansland” för Borås invånare.

Kommunfullmäktige antog 1991 en revidering av trafiknätsplanen för norra och västra
centrum. (Kommunledningskansliet & Stadsbyggnadskontoret 1991) Den skulle senare
ligga till grund för den fortsatta översiktsplaneringen. Här föreslogs bland annat att
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Norrby Långgata skulle få en ändrad sträckning och ansluta till Magasinsgatan utmed
järnvägsspåren, detta för att ge möjlighet för bostadsbyggande på Norrby samt
förbättringar för den tunga genomfartstrafiken. Exploateringen skulle delvis finansiera
omdragningen av vägen, vilket i dag skulle ses som orealistiskt. Bäckeskogsleden skulle
byggas (den som idag kallas Bäckeskogsvägen), för att leda bort trafik från stadsdelarna
Norrby och Parkstaden. Planen reviderades 1997, där idéerna om Bäckeskogsleden och
omdragning av Norrby Långgata fanns kvar. Efter 1997 har sysättet ändrats i
trafikplaneringen och de tidigare planerna har ifrågasatts. Arbetet med att ta fram
detaljplan för Bäckeskogsvägen är startat.

I april 2002 antog Kommunfullmäktige en Strategisk plan för Borås Stad (Borås
Kommun 2002a). Den innehåller nio punkter som Borås Stad ska arbeta för: Hälften av
dessa berör området vid Nedre Norrby. Boendefrågan ska undersökas och
förutsättningarna för fler bostäder i stadens centrala delar ska utredas. Bebyggelse
utmed Viskan ses som extra intressant. Utveckla Högskolan, stärka nätverken mellan
företagen samt marknadsföra Borås som etableringsort.

Bild 22: Flygfoto över området sett från sydväst. Till vänster syns Norrby och till höger Stadskärnan

Vidare ska kommunen arbeta för att göra Borås till ett regionalt och nationellt centrum
för design. Stadens miljö behandlar bland annat ett nytt resecentrum vid centralstationen
samt att en utvecklingsstudie för den nya stadsdelen Nedre Norrby ska genomföras.
Under programpunkten ”kommunikationer” ska Borås Stad försöka påverka regionen
och Banverket om att tidigarelägga starten för förstudien av Götalandsbanan på sträckan
Borås - Landvetter.
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Den strategiska planen låg till grund för Stadsbyggnadsprogrammet för Borås, Staden
vid Viskan (Borås Kommun 2002b). Programmet stod klart i augusti 2002. Här finns nio
programpunkter varav två berör Nedre Norrby:

- ”Högskolan och den kommande teknikparken ska fortsätta att utvecklas.
Området är en knutpunkt mellan Stadskärnan och Knalleland. Därifrån ska
området växa längs Magasinsgatan mot I15. Nedre Norrby ska ha en
blandad struktur för att binda samman stadskärnan, I15 och Norrby”.

- ”Nedre Norrby är Borås största resurs att utveckla. Området ska utvecklas
utifrån de kringliggande kvaliteterna i Högskolan, Norrby, Ramnasjön och
resecentrum. Mötesplatser och blandade funktioner ska efterstävas.”

Den politiska viljan till förändringar av Nedre Norrby har med andra ord funnits under
en lägre tid, vilket visar på att det varit andra faktorer som gjort att området än i dag
huvudsakligen står oexploaterat.

Ändrade järnvägsdragningar i Borås har diskuterats och utretts ända sedan 1930-talet,
utan att något förslag har genomförts. Järnvägsfrågan förbi högskoleområdet har ofta
varit diskussioner om. Ständigt pågående utredningar kring järnvägsfrågan har även
inneburit att förutsättningarna för Nedre Norrbys framtida utformning ständigt har
förändrats.

På senare år har Götalandsbanan/Göteborg-Landvetter-Borås-Jönköping, samt ändring
av Kust- till kustbanans sträckning mellan Borås och Göteborg, varit den centrala
frågan. Banverket beräknar börja med en förstudie av sträckan Borås-Landvetter i
oktober 2003. Det finns förslag på en rad olika sträckningsalternativ till Borås
centralstation. Götalandsbanan kan komma att påverka planområdet. Dagens sträckning,
runt stadsdelen Norrby, finns med som sträckningsalternativ. I detta fall kommer den att
byggas ut från enkelspår till dubbelspår.

Andra sträckningsalternativ av Götalandsbanan ansluter söder ifrån antingen via en
järnvägstunnel under I15-området eller via Varbergsbanan. Stora områden söder om
riksväg 40 behöver därför ingå i ett järnvägsreservat under utredningstiden. Detta
medför att verksamhetsområdet söder om riksväg 40 inte ingår i planområdet för det
aktuella projektet Nedre Norrby, trots visionerna om att ”knyta samman” Högskolan
och I15-området.

Fram till år 2020 har kommunen en vision om att bygga 3 800 nya bostäder. Ungefär 30
procent av dessa i form av lägenheter. De centrumnära lägena som presenterats som
lämpliga områden för bostäder är Nedre Norrby och området kring Krokshallsberget på
östra sidan av bangården. Nedre Norrby tros kunna ge 400 lägenheter och området vid
Krokshallsberget 300 lägenheter.
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Nedre Norrby ingick i en bostadsmarknadsundersökning genomförd i maj 2003 som
genomfördes genom telefonintervjuer av 600 hushåll i kommunen. Området visade sig
då relativt ointressant, vilket dock kan bero på att Borås invånare har svårt att relatera
sig till området med dagen utformning.

Invånarantalet i Borås har under de senaste fyra åren ökat med totalt 2 200 personer,
vilket medfört att det nu börjar bli ont om lediga lägenheter. Inga stora satsningar på att
bygga flerbostadshus har genomförts sedan de första etapperna av Hestra Parkstad
byggdes ut i början av 1990-talet. Byggföretagen är fortfarande negativa till
nyproduktion av bostäder, som anser att det är ett för högt risktagande. Det har gått ut
en förfrågan om att bygga studentbostäder inom planområdet men ingen exploatör
visade intresse. Bostadsmarknadsstudien visar på att efterfrågan fortfarande är sval
inom kommunen men visade även på orsaker till detta. Borås som boendeort är mycket
attraktiv. Vad gäller flerbostadshus efterfrågas hyresrätter, troligen orsakat av att Borås
aldrig har haft någon tradition av bostadsrätter samt att priserna under en längre tid varit
låga.

Huvudorsaken till den svala efterfrågan på lägenheter är hyreskostnaderna.
Betalningsviljan för hushållen i Borås är lägre jämfört med riksgenomsnittet. Dock är
betalningsviljan märkbart större hos nyinflyttade hushåll. Dessutom är betalningsviljan
större bland de minsta och yngsta hushållen. Borås har en tradition av låga hyror cirka
700 kr/m2 per år för en hyresätt jämfört med cirka 1 200 - 1 500 kr/m2 per år vid
nyproduktion. Undersökningen visade även på att det kan finnas ett visst intresse för
kooperativa hyresrätter med låg kontantinsats.

Undersökningen pekar på fyra troliga inflyttningsgrupper till Borås, samt deras krav på
boende. Dessa grupper är: studenter, personal inom vård och omsorg, lärare samt yngre
högutbildad arbetskraft. Den sistnämnda gruppen är den grupp som kan tänka sig en hög
boendekostnad. Undersökningen visar även på vikten av lägets attraktivitet,
trygghet/säkerhet samt grönska i utemiljön.

Periodvis har det varit stark efterfrågan på industrimark i Borås. Det som efterfrågas är
mark med synavstånd från riksväg 40. Viareds Industriområde väster om staden har på
senare år byggts ut med flertalet nya företagsetableringar och sysselsätter idag 3 500
personer i 80 företag. Kommunen har inte aktivt agerat för att sälja marken på Nedre
Norrby, vilket naturligt påverkat att få intressenter har varit intresserade av området.
Matvarukedjan Lidl är det enda företag som aktivt varit intresserade av mark inom
området, men kommunen vill inte låsa upp sig innan helhetsdragen för områdets
utformning är klar.
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Företag inom planområdet är i huvudsak lokaliserade till norra och södra delen av
området. Förändringar kan innebära att vissa av dessa kan komma att flytta från
området. Logistikverksamheten (DFDS) söder om centralbron är det företag som inte
kan vara kvar om en förändring ska kunna ske. Enligt näringslivskontoret har företaget
haft planer på att flytta verksamheten till nya lokaler i Viareds industriområde, men
något beslut är inte fattat. Fastigheten ägs av Fastighetsbolaget Jernhusen AB och har
inte hörts i frågan.

Bild 23: Flygfoto över den södra delen av planområdet

HISTORISK BESKRIVNING

Kort historisk om Borås
Den historiska beskrivningen av Borås baseras huvudsakligen på de texter som finns
tillgängliga på Borås Stads hemsida (Borås Stad 2003). Övriga källor anges inne i
texten.

Staden Borås grundades av kung Gustav II Adolf år 1621 för att få kontroll över den
olagliga handeln som bedrevs av sjuhäradsbygdens omkringresande, så kallade
gårdsfarihandlare eller knallar. Borås fick unika stadsprivilegier som gav handlarna rätt
att bedriva handel var de ville i landet, bara de förtullat varorna i Borås. Till en början
var det mestadels smidesprodukter som tillverkades och såldes, men övergick allt mer
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till textilprodukter. Tillverkningen utvecklades med tiden till förläggarverksamheter, där
storbönder lämnade ut material till kvinnor runt om i bygden och fick tillbaka det som
garn eller tyg.

Förläggarverksamheten utvecklades allt mer och 1834 startades landets första
mekaniska väveri i Rydboholm, en mil söder om staden. I Borås startade det första
väveriet 1858. Den utlösande faktorn för textilindustrin var importen av bomull från
USA. Staden blev snabbt beroende av god kommunikation till hamnarna, främst
Göteborg. Första järnvägen som byggdes 1863 förband Borås med Herrljunga och
Västra stambanan. Stationsläget blev vid Borås norra del där stadens industrialisering
startade. Ytterligare järnvägsförbindelser byggdes ut till Varberg, Göteborg och Alvesta
mellan åren 1880 till 1902. En ny station och bangård byggdes för dessa förbindelser
väster om staden dit all järnvägsverksamhet nu har flyttat. Textilindustrin gjorde Borås
till en av Sveriges mest expansiva städer och var som störst mellan åren 1930 och 1960.

Större delen av de fabriksbyggnader som uppfördes runt 1900 byggdes utanför den
dåvarande stadsgränsen. Industribyggnaderna ritades till stor del av lokala arkitekter
som hämtade inspiration från tyska och engelska fabriksbyggnader. Vanligaste
fasadmaterialet var gult tegel. Placeringen utanför stadsgränsen hade flera fördelar.
Råvarorna behövde inte fraktas på stadens smala gator och Viskan kunde förse
industrierna med processvatten i produktionen. Den brandfarliga industrin hotade heller
inte stadsbebyggelsen vid en eventuell brand. (Andersson 2002 s 10)

Runt 1900 elektrifierades industrierna i snabb takt vilket banade väg för nya
verksamheter inom konfektionsindustrin i staden. Den första riktigt stora uppsvinget för
industrierna kom under första världskriget då armens behov av uniformer ökade. År
1932 startade Algot Johansson en ny typ av tillverkning , det löpande bandet, som
effektiviserade tillverkningen. Under andra världskriget ströps den tyska importen,
vilket ledde till att den svenska konfektionen stod för hela 90% av den svenska
marknaden. (Andersson 2002 s 10)

Vid samma tidpunkt som textilindustrin växte sig stark i Borås startade även
postorderföretagandet i Borås som inriktade sig på försäljning av
konfektionsvaror.(Wasling 2002) I mitten på 1950-talet fanns inte mindre än 300
postorderföretag. Den gamla distributionen av varor från trakten genom
”Västgötaknallar” har på sätt och vis övertagits av postorderföretagen och den gamla
handelsstaden Borås lever vidare i en ny variant.

Borås har drabbats av fyra stadsbränder, 1681, 1727, 1822 och 1827. Alla gångerna
brann hela staden  ner till grunden. Det innebär att det inte finns någon riktigt gammal
bebyggelse kvar inne i stadskärnan. Vid den sista branden breddades några av gatorna
och planterades med träd. Detta skulle öka brandskyddet och skydda åtminstone delar
av staden vid en brand.
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Kv. Simonsland
Kv. Tryckaren
Kv. Verkmästaren
Kv. Gjutaren
Särla

                                          Karta 3: Områden och kvartersnamn

Simonsland
Den norra delen av planområdet kallas för Simonsland och har troligen fått sitt namn av
den torpägare som tidigare bodde på platsen strax utanför stadsgränsen. I samband med
järnvägens intåg i Borås startade den första utbyggnaden av industriverksamheten i
staden. Ett kattuntryckeri1  och ett garveri anlades 1963 väster om den nybyggda
stationsbyggnaden. Kvarteret förtätades kraftigt när tryckeriet utökade kring år 1890.
Den gamla ängslyckan på Simonland bebyggdes 1904 efter att J F Vennerstens
Fabriksaktiebolag söder om Simonsland utökade sin verksamhet.(Andersson 2002 s 12-
14)

J F Vennerstens fabriksaktiebolag köptes upp av Borås Wäfveri 1917 och fabriken i
Simonsland byggdes ut. Vid samma tid etablerade sig AB Svenskt Konstsilke i området
som ersatte bomullen med moderna material. De tog över de gamla färgerilokalerna i
Simonsland som byggdes om och till för att passa den nya produktionen. År 1931 revs
flera av Konstsilkes gamla lokaler och ersattes av en ny stor fabrikslokal. Under 1940-
talet skedde en kraftig expansion av fabriken. Viskan byggdes över och sedan vidare
väster ut längs Viskans strand. (Andersson 2002 s 17)

                                                
1 Kattuntryckeri –Tryckeri specialiserat på scablontryck på bomullstyg
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Områdets byggnadsmässiga utveckling stagnerade under 1960-talet då det inte fanns
med utrymme att bygga på. Utvecklingen skedde dock på insidan. Konstsilkes
verksamhet finns kvar även om de nu är ett dotterbolag till Borås Wäfveri.
Färgeriverksamheten i området har upphört och mängd småföretagare har etablerats i de
gamla lokalerna. (Andersson 2002 s 18-19)

                                   Bild 24: Flygfoto över Simonsland

Nedre Norrby
Fram till slutet av 1800-talet utgjordes området av jordbruksmark med undantag för
Borås Mejeri AB som låg där centralbrons västra angöring är idag. Utvecklingen av
området tog fart i samband med nya järnvägsdragningar. Markområdena utmed
järnvägsspåren blev attraktiv för industrierna genom förenklade transporter av varor.
Marken på Nedre Norrby blev snabbt exploaterat.

                        Bild 25: Kvarteret Verkmästaren 1930. I bakgrunden syns den gamla bebyggelsen på Norrby
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J F Vennerstens fabriksaktiebolag etablerade sig tidigt i området och kom senare att
hamna mitt emellan Herrljungabanan och Göteborgsbanan i kvarteret Tryckaren.
Norrby Spinneri låg utmed Viskan i kvarteret Verkmästaren. Norrby Trä- och byggvaror
låg i andra delen av kvarteret.

           Bild 26: Kvarteret Verkmästaren idag.

I kvarteret Gjutaren startade Borås Mekaniska Verkstad 1880, dock finns inga
byggnader kvar. Dalhems Väfveri startades upp i mejeriets gamla lokaler och utökades
fram till mitten av 1950-talet. Byggnaderna användes senare av en möbelfirma fram till
1994 då byggnaderna ödelades och revs året därpå. I dag återstår bara en av Dalhems
Väfveri byggnader utmed Magasinsgatan.

På den södra sidan av Norrby Tvärgata låg Carlströms trädgårdshandel. I dag återfinns
två kontors- och industribyggnader som uppkom 1949 respektive 1968. På platsen vid
centralbrons västra angöring fanns ett tullhus från 1903. Söder om detta gränsade
bangården där järnvägsvagnarnas varor lastades av och på för vidare transporter till och
från industrierna. (Föreningen Gamla Norrbygärdepojkar s 85-87, Wasling 2002)

Norrby
Industrins expansion medförde att Borås behövde mer mark till bostäder. Två nya
stadsdelar skapades i slutet av 1800-talet, Lugnet och Norrby. (Hedman 2001) I princip
har Norrby alltid varit avskärmad från stadskärnan. Till en början delade Viskan av
mellan stadsdelarna. Bredvid ån anlades sedan järnvägen, troligen utanför stadsplanerad
mark. När stadsplanen utvidgades år 1906 så Norrby införlivades i staden kom ån och
järnvägen att hamna mitt i Borås. Längre fram på 1900-talet har området avskärmats
ytterligare när trafikleder byggdes ut i den starkt växande staden. (Sundin 2003 s 23)

Den snabbt uppkomna stadsdelen befolkades huvudsakligen av inflyttade
arbetarfamiljer från grannkommunerna, framförallt från Marks och Kinds härader.
Bostadsbebyggelsen uppfördes i två till tre våningar i trä och hade en låg standard. Stora
barnrika arbetarfamiljer bodde vanligtvis i ett enda rum med gemensam del i ett kök.
Fattigdomen och tristessen var skriande och kampen mot ohyra och sjukdomar var svår.
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Tuberkulosen var den utbredd folksjukdom och Borås läkarkår kämpade för att staden
skulle vidta åtgärder för att förbättra levnadsvillkoren för Norrby (Sundin 2003 s 21)

En ny stadsplan/saneringsplan utarbetades för Norrby i mitten på 1930-talet. Nya
byggrätter med trevåningshus i lamelltyp presenterades och några av dessa byggdes
senare i nordvästra delen av Norrbygärde. Under andra världskriget tog Borås Wäfveri
AB på eget initiativ fram skisser till en ny stadsplan för Norrbygärde i samråd med
stadsarkitekten, där avsikten var att bygga bostäder för bolagets arbetare på väveriets
egna markområden. (Sundin 2003 s 29)

År 1950 tog saneringsidén fart i Sverige. Kostnader för nya gatu- och ledningsnät till
ytterområdenas bostadsområden var hög i och med att avstånden ökade. Tankar om att
sanera centrala stadsdelar med otidsenlig bebyggelse och ersätta den med ny bebyggelse
blev därmed intressant ur ekonomisk synvinkel för staden. Byggnadsnämnden i Borås
beslutade senare samma år att utse ett undersökningsområde inom stadsdelen
Norrbygärde. Borås Wäfveri redovisade en idéskiss till stadsplan som omfattade en rad
sexvåningars punkthus. Bolaget var berett att vidta åtgärder för att underlätta en snabb
handläggning av ärendet. Näringslivets stora inflytande i processen var ovanligt vid den
här tiden, något som idag ofta är av motsatt kraft. (Sundin 2003 s 29-30)

Föreningen Gamla Norrbygärdepojkar startades 1953 och var positiva till
saneringsplanerna i stadsdelen. Föreningen arbetade med att bevara något av den forna
kamratliga och solidariska anda som var så utpräglad på arbetarstadsdelen Norrbygärde.
Exempelvis såg föreningen till att den gamla bebyggelsen fotograferades innan den
revs. (Föreningen Gamla Norrbygärdepojkar 1973 s 8)

Den nya stadsplanen var färdig 1959 och cirka 1000 nya lägenheter planerades genom
sanering. Områdets fotbollsplan bebyggdes först beroende på svårigheten att finna
ersättningsbostäder i Borås. Befolkningen kunde därmed bara flytta över gatan när
husen stod klara. (Sundin 2003 s 29-30) Som lite kuriosa kan inflikas att inflyttningen i
de höga husen bemöttes med den retoriska frågan ”Nytt Norrby – Borås
Manhattan?”(Sundin 2003 s 47), vilket kan ha ett samband med att Norrbygärde
tidigare kallades för Broadway på grund av sin skrala gatubelysning.

Norrbys nya bebyggelse stod klar 1963, nästan 30 år efter att de första planerna
presenterades. Området har en karaktär av ett miljonprogram, men är inte ett
miljonsprogramsområde i egentlig mening. Området stod klart ett år innan beslutet om
bostadsbyggande togs 1965. Tankarna om arkitektur och byggandssätt genomsyrar dock
utformningen med storskalig bebyggelse i en ”spartansk” miljö. (Sundin 2003 s 24, 31)

Stadsplanen tog stor hänsyn togs till bilismens krav på framkomlighet. Före saneringen
fanns det ett nät av drygt 20 gator och tio anknytningar till Norrby. Gatunätet
reducerades till tio gator och sex anslutningar för de bilburna. Även kvarteren i området
reducerades från de ursprungliga 27 till 15 stycken. Förändringarna ledde till att
gaturummet förändrades och många mötesplatser försvann.(Sundin 2003 s 52).
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Sundin (2003 s 41) påpekar att det är en felaktig bild att Norrbygärde har totalsanerats.
Det finns fortfarande ett 30-tal byggnader kvar från åren 1920-37. Föreställningen av
totalsaneringen grundas i rivningen av husen med lökkupoler i hörnet av Norrby
Tvärgata/Norrby Långgata. Denna platsen ansågs vara  Norrbys centrala punkt, vilket
bör förstärkas i den fortsatta planeringen.

Området kunde dock ha blivit ”värre”, till en början fanns tankegångar om ett
LeCourbusier-inspirerat 300 meter långt 16-våningshus utmed Norrby Långgata, men
bedömdes av stadsarkitekten som olämpligt, då det skulle bilda en mur runt
stadsdelen.(Sundin 2003 s 40)

Efter 1965 sattes en ny ”saneringsprocess” igång på Norrby – den sociala
uppbygganden av plats och tillhörighet. (Sundin 2003 s 56) Norrby hade stora sociala
problem redan innan saneringen med hög alkoholkonsumtion och misshandel. Den nya
bebyggelsen löste inte problemen, utan de kvarstod.

Ungefär samtidigt med att Norrby blev färdigbyggt inträffade den stora TEKO-krisen i
Borås och många textilindustrier försvann. (Sundin 2003 s 69) Detta blev ett hårt slag
för en så pass ny stadsdel där de sociala banden inte växt fram mellan de boende. Under
1970-talet upplevdes Norrby allt mer problematisk. Kriminaliteten och vandaliseringen
av området ökade. Två projekt startades igång för att försöka komma tillrätta med
problemen. (Sundin 2003 s 77) Det senaste projekt ”Vårt Norrby” drogs igång 1997
som huvudsakligen inriktar sig mot integration av invandrare, där bland annat ett
demokraticentrum har bildats. (Sundin 2003 s 77)

Viskan, bangården och järnvägen är tydliga barriärer som omgärdar stadsdelen.
Trafiken i staden ökade och 1975 genomfördes trafikförändringar på Norrby. Norrby
Långgata byggdes om till fyrfilig genomfartsled och försämrade kommunikationen till
stadskärnan, framförallt för barn och pensionärer. Det fanns tankar om att bygga en
gångtunnel under trafikleden, men den genomfördes aldrig. (Sundin 2003 s 45)

De tre barriärerna Viskan, järnvägen och trafikleden som avskiljer Norrby från
stadskärnan är ett led i den infrastruktur som varit en viktig del i stadens tillväxt.
Faktumet att Norrby var en arbetarstadsdel med en fattig befolkning har säkert också
haft en bidragande orsak till att barriäreffekterna inte har prioriterats i planeringen.
Saneringen på början av 1960-talet innebar en betydligt högre standard på bostäderna,
men befolkningen var den samma – arbetarklass. Det gamla klassamhällets uppdelning
är uppenbar som än idag har samband med stadsdelens attraktivitet.

Parkstaden
Apotekaren Hjalmar Lind donerade ett stort stycke hagmark till Borås stad vid
sekelskiftet 1900. Området iordningställdes till en folkpark som länge kallades för
Idrottsparken, eftersom den användes flitigt av idrottande ungdomar, numera kallas
folkparken för Ramnaparken. Ramnasjön var rik på fisk och kräftor och vintertid hade
sjön stor betydelse för stadens isförsörjning. 1907 donerades ytterligare ett markområde
och Parkstaden fick sin nuvarande storlek.
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De sju häradenas kulturhistoriska förening fick 1912 möjlighet att flytta byggnader och
andra kulturhistoriska samlingar till Folkparken. Två år senare kunde allmänheten få
tillgång till dessa och har därefter växt ut efter hand. Samlingarna tillhör idag Borås
Museum som är inhyst i de gamla husen i Ramnaparken. Under 1920-talet hade
folkparken en servering som tog 1250 platser, vilket gjorde den till en av norra Europas
största. 1926 invigdes fågelkolonin som än i dag finns kvar i norra delen på Ramnasjön.
Vid Ramnasjöns östra strand, vid den gamla galgbacken, byggdes 1932 ett kallbadhus
(revs 1976) som blev ett populärt utflyktsmål. (Borås Stadsbyggnadskontor 1993 s 4-5)

Bebyggelsen i parkstaden är kulturhistoriskt intressant och speglar livet under de tre
första decennierna under 1900-talet. År 1903 ville Hjalmar Lind att parken skulle omges
av ett trevligt villaområde med stora tomter och mycket grönska mellan husen.
Inspirationen till det nya sätt att planlägga kom från österrikaren Camillo Sitte som
reagerade mot städernas stela rutnätsmönster och överdådliga hus. Hans idé var att man
omsorgsfullt skulle ta till vara kuperad terräng och anpassa bebyggelsen därefter. Med
hjälp av murar och träd kunde gatorna bli trivsamma rum. I Sverige omsattes dessa
tankegångar av bland annat Albert Lilienberg och P O Hallman som förespråkade de
organiska stadsplanerna med slingrande gatunät. Parkstaden fanns för första gången
med i den stadsplan över Borås som togs fram av F Sundbärg och P O Hallman och
antogs 1906. (Borås Stadsbyggnadskontor 1993 s 5-7) Ett kvarter i norra delen av
Parkstaden, utmed Alingsåsvägen, bebyggdes under 1930-talet med större
flerfamiljshus.

Olikheterna mellan Norrby och Parkstaden både är och har varit mycket stora. Till
skillnad från Norrby har Parkstaden inte varit någon arbetarstadsdel. Parkstaden
används som en rekreationsstadsdel där Ramnasjön och Ramnaparken har stora värden.
Tillgängligheten till dessa områden är viktig att slå vakt om i det fortsatta
planeringsarbetet.

Övriga viktiga händelser i planområdets närhet
Det nya Älvsborgsregementet I15 byggdes söder om Parkstaden 1914.
Infanteriregementet hade sin verksamhet här fram till nedläggningen 1998. (Wasling
2003) Det har inneburit att privata företag nu har börjat etablera sig i de gamla
regementsbyggnaderna. Bland de större hyresgästerna finns exempelvis ICA-bank.
Kommunen håller på med planarbete över området för att ge möjligheter till
nybyggnationer med industriändamål.

Den gamla viadukten, Särlabron, vid centralstationen revs 1951 och ersattes tre år
senare av centralbron i Alingsåsvägens förlängning, en bit norr om den tidigare
placeringen.

Samma år som högertrafikomläggningen, 1967, påbörjades byggandet av
stadsmotorvägen genom Borås. Tre år senare stod den klar och är än i dag ett
dominerande inslag i stadsbilden. De sydöstra delarna av Parkstaden berördes där flera
hus revs, däribland kallbadhuset.
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Högskolan i Borås blev en egen myndighet 1977. Studenterna flyttade in i nya lokaler i
kvarteret Balder 1982 och studentantalet har utökats. Utbyggnaden av Högskolan i
Borås startade 2001 när nya byggnader byggdes i kvarteret Sandgärdet på andra sidan
Järnvägsgatan. Etapp II med nytt högskolebibliotek är påbörjad. (Wasling 2003)

KULTURHISTORISKT INTRESSANT BEBYGGELSE

Med undantag av tre byggnader har bebyggelsen inom planområdet ett kulturhistoriskt
intressant värde. Detaljplanerna är gamla och byggnaderna saknar skyddsföreskrifter i
planen, vilket bör föras in i upprättandet av nya detaljplaner. I dagsläget finns dock
inget direkt hot mot byggnaderna. Nedan följer en kort presentation om vad är som är
viktigt att ta tillvara vid framtida renoveringar.

                                   Karta 4: Kuturhistoriskt intressanta byggnader
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Gjutaren 8
Byggnaden uppfördes 1949 efter ritningar av arkitekt Sven-Bertil Jansler, Stockholm.
Byggnaden uppfördes för Eol AB som nu mer är känt under namnet ICA. Byggnaden
fungerade som lager och kontorsbyggnad och har vid ett flertal tillfällen byggts om och
byggts till. Byggnaden är dock fortfarande en relativt bra representant för den något
uppmjukade funktionalistiska byggnadstraditionen vilket det enhetliga fasadmaterialet i
gult tegel och den separata volymen för trapphuset bekräftar. Vid framtida förändringar
bör eventuellt kvarvarande spår efter de stora transportbanden bevaras så att
byggnadens ursprungliga funktion kan skönjas interiört. (Borås Kommun 1996 s 279)

                                            Bild 27: Gjutaren 8

Gjutaren 10
Byggnaden uppfördes 1968 efter ritningar av Bo Christiernius Byggnadsteknisk Byrå.
Byggnaden ligger i ett suterrängläge och har totalt sex våningsplan. Byggnaden
uppfördes som industrihus för uthyrning till företag med olika inriktningar.
Fasadmaterialet är gult tegel och taket täckt med svart papp. Byggnaden står i princip
helt oförändrad. Den har ett relativt anonymt uttryck med fasader nästan helt utan
arkitektoniska detaljer. Byggnadens har en udda takform som vid framtida förändringar
bör behandlas varsamt liksom även den tidstypiska utformade och helt slutna gaveln
mot söder. (Borås Kommun 1996 s 281)

                                           Bild 28:Gjutaren 10



Från central periferi till utvidgad stadskärna
- Stadsförnyelse av Västra centrum i Borås

5 6

Gjutaren 12
Bygganden uppfördes troligen strax före sekelskiftet 1900 som en lagerbyggnad i 2½
våning, troligen efter ritningar av arkitekten Lars Kellman. Byggnaden byggdes om och
inreddes delvis som kontor 1909 och fick då ett mer representativt utseende.
Bågformade frontespiser ger byggnaden ett jugendinspirerat uttryck. Byggnaden är idag
den enda kvarvarande äldre industribyggnaden utmed Magasinsgatan. Den står kvar
som ett minnesmärke över ett av stadens första och tätast bebyggda industriområde och
dess placering i närheten av Borås centralstation berättar om järnvägens betydelse för
den industriella utvecklingen i staden. (Borås Kommun 1996 s 277)

                                                  Bild 29: Gjutaren 12

Simonsland 6, 7, 10 och 11
Samtliga byggnader i Simonsland är av kulturhistoriskt värde. Den täta
bebyggelsestrukturen där byggnader från olika tidsepoker byggts samman innebär att
Simonsland beskrivs som en helhet. Utbygganden av området beskrevs tidigare i den
historiska beskrivningen av området. Därför koncentreras texten nedan på de olika
byggnadernas arkitektoniska värde och framtida önskvärda förändringar.

                                    Bild 30: Del av Simonsland 10 och 11
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Inför framtida förändringsarbeten är det av stor vikt att varje utbyggnadsetapp
respekteras och bevaras med ursprungligt utseende vad gäller formspråk, fasadmaterial
och färgsättning för att spegla bebyggelsemiljöns framväxt. Den utpräglat
funktionalistiska arkitekturen i området har volymmässigt ingen motsvarighet i staden
och knappt i landet i övrigt och den är därför mycket viktig att bevara. I samband med
fönsterbyten ska de stora fönsterytorna i dessa funktionalistiska byggnader ha liggande
indelningar. Målsättningen ska vara att i framtiden avlägsna plåtinklädnader och
återskapa de rena släta, ljust putsade fasaderna. Även övriga byggnader i kvarteret ska
vid fönsterbyten återfå eller behålla ursprungliga fönsterformer. (Borås Kommun 1996 s
247-259)

NATUR

Nivåskillnader
Utmed Norrby Långgata sluttar marken brant ner mot stationsområdet. I norra delen av
planområdet är nivåskillnaden ungefär 10 meter och i höjd med Centralbron ungefär 4
meter. I kvarteret Verkmästaren (norr om Norrby Tvärgata) finns en gammal husgrund i
sten som mot öster är ungefär 3 meter hög. Den bör tas tillvara för att spara det enda
kvarvarande resten från den gamla industribebyggelsen inom kvarteret. Öster om
spårområdet syns Krokshallsberget som är en naturlig barriär som delar av stråken mot
stadskärnan.

Bild 31: Flygfoto över området sett från söder.
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Grönstruktur
Samtliga gator inom planområdet kantas, till stora delar, av trädalléer och är det enda
”ordnade” gröna inslaget och bör bevaras. Utmed Viskans strand och i kvarteren
Verkmästaren och Gjutaren består de gröna inslagen av sly och ogräs. Utmed Norrby
Långgata finns det nu ett trädbestånd som växt upp i den branta slänten. Varken ur
naturvärdes- eller rekreationssynpunkt har trädbeståndet inge viktig betydelse i staden.

Blåstruktur
Ramnasjön har en viktig betydelse som rekreationsområde i Borås. Dock har den östra
sidan av sjön som ingår i planområdet inte tagit tillvara på ett föredömligt sätt. På
samma sätt har Viskans stränder behandlats. Vattnets betydelse i området bör i den
framtida planeringen få en större betydelse och har potential för att bli attraktiva ytor

TRAFIKNÄT OCH PARKERING

Trafiknät
En trafiknätsanalys genomfördes i Borås 1998. Norrby Långgata och Göteborgsvägen
ingår i stadens gatunät för genomfartstrafik och Magasinsgatan och Norrby tvärgata är
länkar i huvudnätet.

Karta 5: Bilnät (Borås kommun 1998)
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Trafikmängden för gatorna med genomfartstrafik och huvudnät varierar inom
planområdet. Norrby Långgata har 11 200 bilar/dygn och är den mest trafikerade gatan i
planområdet. Alingsåsvägen och Centralbron har även de en hög trafikmängd.

Genomfartstrafiken till norra delarna av Borås och riksväg 42 leds idag genom staden
på Norrby Långgata väster om stadskärnan och på Kungsleden på den östra sidan.
Kungsleden har enligt buller utredningen ovan helt oacceptabla bullervärden och
kommunen vill därför i första hand minska trafiken här. Det innebär att det är naivt att
bortse från minskad genomfartstrafik på Norrby Långgata. Viss trafik från riksväg 180
mot Alingsås kommer att flyttas i och med att Bäckeskogsvägen byggs, men en
exploatering av området utmed järnvägen skulle å andra sidan generera mer trafik till
området.

Angöringen till den nya bebyggelsen bör ske från Magasinsgatan och Norrby Tvärgata
för att kapaciteten på Norrby Låggata inte ska minskas.

Karta 6: Trafikmängder (Källa: Borås Kommun 1998)

Kvaliteten på det övergripande gång- och cykelnätet är låg inom planområdet. Sedan
analysen genomfördes har Alingsåsvägen mellan, Norrby och Parkstaden, byggts om
och har numera en god standard.

Planområde
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Karta 7: Kvalitet på det övergripande cykelnätet. Befintliga gång- och cykelbanor är markerade med grön färg.
             Gult och rött anger cykeltrafik på vägbanan.(Källa: Borås kommun 1998)

Parkering
Borås stad har i kvarteret Gjutaren iordningställt cirka 400 parkeringsplatser utan avgift
i avvaktan på att området ska exploateras. Dagtid är dessa populära parkeringsplatser
för personal som arbetar i stadskärnan samt för högskolans studenter. I kvarteret
Verkmästaren finns en privat parkering. Kvarteret Tryckaren mellan järnvägsspåren är
en större privat parkeringsplats med plats för ungefär 150 bilar. Totalt finns det alltså
cirka 600 parkeringsplatser inom planområdet.

Gratis parkeringsplatser i den omfattningen som idag är en lyxvara som är omöjlig att
bibehålla om en fullskalig exploatering ska kunna genomföras. Dock bör området kunna
erbjuda parkering främst i anknytning till Borås Resecentrum för att kunna öka
attraktiviteten för det kollektiva resandet i regionen.

Stadsbyggnadskontoret (1998) har tagit fram en parkeringsnorm för att förebygga att det
uppstår problem med otillräcklig parkering vid exploateringar. Dessa ska tillämpas vid
framtagande av detaljplaner. För centrumområdet gäller följande norm per 1000
kvadratmeter lokalyta:

Planområde
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Parkeringsbehov i Borås centrumområde per 1000 kvm
lokalyta
Nybyggnad av bostäder
     - Flerbostadshus 8
     - Gruppbyggda småhus 9
Befintliga bostäder 6-7
Arbetsplatser Utan samnyttjande Med samnyttjande
      - Kontor 13 9
      - Butiker 30 21
      - Industri 5 4
      - Lager 3 2
Tabell 5: Parkeringsnorm för Borås centrumområde per 1000 kvm lokalyta (Källa: Stadsbyggnadskontoret 1998)

För bostäder motsvarar parkeringsbehovet 0,6 bilplatser per genomsnittslägenhet på 70
kvadratmeter bruttoarea. För gruppbyggda småhus motsvarar det 1,1 bilplatser per
lägenhet á 125 kvadratmeter bruttoarea. Besöksparkering till bostäder i centrum ingår ej
i tabellen. Tillägget för besöksparkering beräknas till ungefär 10 %.

Buller
SP, Statens Provnings- och Forskningsinstitut har genomfört en trafikbullerberäkning på
uppdrag av Borås Stad, baserad på 1996 år trafiksiffror. Nedan visas ett utsnitt från
bullerutredningens kartbilaga som tydligt redovisar gator med höga bullervärden intill
fasad. Sammanfattningsvis kan sägas att inom planområdet har Norrby Långgata och
Magasinsgatan höga bullervärden.

Karta 8: Utsnitt ur kartbilaga i Borås Stads bullersaneringsplan för vägtrafik i Borås stad 2003.
(Källa:   Miljöskyddskontoret, Borås Stad)
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I Borås Miljöskyddskontors rapport (2003 Bilaga 1) förklaras varför beräkningen
baseras på trafikmängder från 1996 med att en fördubbling av trafiken endast medför en
ökning av bullerexponeringen med 3 dB(A). Trafikökningen sedan 1996 beräknades till
11% vilket motsvarar +0,4 dB(A) och anses därmed ligga inom beräkningsmodellens
felmarginal.

Jag anser att den mest optimala lösningen för att minska bullerproblemen utmed Norrby
Långgata och samtidigt mildra barriäreffekterna i området är att gräva ner gatan i en
tunnel. Detta är en möjlig lösning även om det skulle innebära stora kostnader, som kan
vara svåra att motivera ur kommunens och exploatörens synvinkel. Tidigare
tankegångar om att trafikförändringarna skulle bekostas av exploatörer i planområdet är
omöjligt. Byggkostnaderna skulle då skena i höjden och efterfrågan på bostäder är än så
länge relativt låg.

VIKTIGA MÅLPUNKTER

             Karta 10: Viktiga målpunkter
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Väster om centrum ligger flera bostadsområden. De viktigaste målpunkterna för de
boende är centrum, som erbjuder handel, arbetsplatser och nöje, Knalleland - det stora
handelsområdet, de större arbetsplatsområdena I15-området och Högskolan i Borås
samt skolor i närområdet.

Den genaste vägen mellan bostadsområdena i väster om målpunkterna är över
Centralbron för boende i Parkstaden samt genom kvarteret Verkmästaren för boende på
Norrby. Krokshallsberget intill centralstationen fungerar som en naturlig gräns mellan
stråken. Centralbron är väl fungerade som kommunikationslänk för bil, cykel och
gångtrafik och behöver inte förändras nämnvärt. Placeringen av bron är väl avvägd för
att få en gen sträckning mellan Parkstaden och stadskärnan. Däremot är stråket mellan
Norrby och stadskärnan sämre på grund av att området känns otryggt och att det finns
förutsättningar för att finna fler stråk för att skapa gena kopplingar till flertalet
målpunkter.

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN

Genom att studera demografisk statistik går det att få information om hur de sociala
förhållandena är i de olika stadsdelarna. En statistisk jämförelse mellan stadskärnan
Norrby och Parkstaden blir därmed intressant underlag för hur det aktuella planområdet
bör anpassas till omgivningen. Underlaget hjälper till att identifiera de olika
stadsdelarnas sociala situation vilket är viktig kunskap för att inte öka barriären mellan
stadskärnan och västra Borås. Befolkningens sociala förhållande skiljer sig åt i de olika
stadsdelarna stadskärnan, Norrby och Parkstaden. Dessa är viktiga att känna till för att
ge så bra förutsättningar som möjligt för den befolkningen som redan finns i området.

Statistiken baseras på Statistiska Centralbyråns (SCB) årliga statistik som finns
tillgänglig hos Borås Stads kommunledningskansli. Nedan redovisas folkmängden inom
respektive stadsdel som ingår i underlaget.

 Antal personer
Stadskärnan              1078
Norrby              3020
Parkstaden                700

Tabell 6: Befolkning stadsdelar. Källa: SCB 2002-12-31

Stadsdelen Norrby är betydligt större än de övriga stadsdelarna i som ingår i underlaget.
För att lättare kunna urskilja skillnader stadsdelarna baseras statistiken därför på
procenttal inom respektive stadsdel.
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Åldersstruktur

Tabell 7: Åldersstrukturen inom respektive stadsdel. Källa: SCB 2002-12-31

Åldersstrukturen i de tre stadsdelarna skiljer sig åt. Andelen barn- och ungdomar är hög
på Norrby men låg i stadskärnan och i Parkstaden. Andelen pensionärer är relativt jämn
mellan stadsdelarna.

Fördelningen mellan kvinnor och män inom stadsdelarna är relativt lika. Ungefär 53%
kvinnor och 47% män. (SCB) Enligt Sundin (2003 s 59-60) har dock arbetarstadsdelen
Norrby tidigare haft en betydligt högre andel kvinnor än män, beroende på att
textilindustrin lockade till sig många kvinnor och barn. År 1965 fanns det nästan 15 %
fler kvinnor än män i stadsdelen.

Utbildningsnivå

Tabell 8: Utbildningsnivå i procent för respektive åldersgrupp i de tre stadsdelarna 2002-01-01. Källa: SCB
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Tabellen ovan redovisar de skillnader i utbildningsnivå som finns mellan de olika
stadsdelarna. Stadskärnan och Parkstaden har en betydligt högre utbildningsnivå än
Norrby. Gemensamt för alla stadsdelarna är att den yngre befolkningen har en allt högre
utbildningsnivå vilket väl speglar samhällets ökade utbildningskrav.

Förvärvsinkomst

                                 Tabell 9: Förvärvsinkomst under 2002. Beräknat medelvärde i kkr på de
                                                personer över 20 år som har inkomst. Källa: SCB

Diagrammet ovan visar att förvärvsinkomsten för befolkningen i respektive stadsdel
samt genomsnittet i hela kommunen. Den genomsnittliga inkomsten på Norrby är
betydligt lägre än genomsnittsinkomsten för kommunens invånare. I Parkstadens ligger
förvärvsinkomsten en bit över, medan den i stadskärnan ligger ungefär i lika.
Inkomstnivån har ett tydligt samband med utbildningsnivån som redovisades tidigare.

Arbetslösheten på Norrby låg på 29 % 1985, 1998 var den siffran 13%. Sommaren 2001
var 25 % arbetslösa. Samma år var 53 % beroende av socialbidrag. (Sundin 2003 s 63-
64)

En nyexploatering av Nedre Norrby riskerar att öka de sociala klyftorna mellan Norrby
och omgivningen genom att hyresnivåerna och upplåtelseformerna skiljer. Det innebär
att i planläggningen bör stora hänsyn tas till att bebyggelsestrukturen och senare även
upplåtelseformerna inte motverkar integrationen mellan Norrby och stadskärnan. Borås
stad vill lansera området väster om centralstationen som ”Nedre Norrby”, just för att på
sikt stärka attraktiviteten i stadsdelen Norrby. Detta anser jag är bra, då Norrby är den
stadsdel som är känsligast av yttre påverkningar.

Förvärvsinkomst (kkr)
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                               Tabell 10: Andelen invandrare baserat på personer födda i annat land
                                                eller har utländskt  medborgarskap 2002-12-31. Källa SCB

Invandrarantalet är betydligt högre på Norrby än i de två andra stadsdelarna i studien.
Största andelen av invandrarna på Norrby kommer från Asien och östra Europa. I
stadskärnan domineras invandrargruppen av personer från Norden och Baltikum. I
Parkstaden kommer den största invandringen från Norden, EU och övriga Europa.(SCB)

Norrby har förknippats med migration ända sedan området började bebyggas. Först kom
inflyttningen från landsbygden. Under 1940-talet flyttade folk från Baltikum hit, tätt
följt av Finland och Vietnam. Sedan mitten på 1980-talet har Norrby tagit emot ett stort
antal flyktingar. Proportionen av så kallade icke-svenskar på Norrby var 11 % 1970,
22% 1987 och hela 54% 2000. I dag finns det hela 42 nationaliteter representerade i
stadsdelen. Av eleverna på Norrbyskolan har 95% av barnen utländsk bakgrund.
(Sundin 2003 s 62)

In- och utflyttning

                                     Tabell 11: Inflyttning till stadsdelen samt utflyttning från
                                                      stadsdelen under 2002.  Källa: SCB
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In- och utflyttningen till stadskärnan är relativt hög. Detta kan bero på stadskärnan är
attraktivare för vissa åldersgrupper. Norrby, som redan från början fått en stämpel som
arbetarstadsdel av Boråsaren, har lägst in- och utflyttning i studien. Detta är förvånande
- men positivt! Höga in- och utflyttningstal brukar vara ett tecken på att den sociala
situationen i stadsdelen är dålig. Statistiken kan visa på att stadsdelen är bättre än sitt
rykte. Anmärkningsvärt har Parkstaden relativt höga värden med tanke på att stadsdelen
anses vara mycket attraktiv. Detta kan delvis förklaras med att det pågår ett
generationsskifte i Parkstaden.

I många avseenden befolkningen är stadskärnan och Parkstaden relativt lika, medan
Norrby oftast utmärker sig. Stadsstrukturen i de tre stadsdelarna är dock helt olika och
är i det avseende helt ojämförbara. Resultatet visar att stadskärnan och Parkstaden är
välmående stadsdelar, medan Norrby har vissa sociala problem.

PLANOMRÅDETS STYRKOR OCH SVAGHETER

Beskrivningen av området visar på att området har flera positiva egenskaper som är
viktiga att förstärka och utveckla. Området visar även på flera problem som måste lösas
vid exploatering. För att få en tydlig överblick över områdets kvaliteter och brister är de
sammanfattade nedan.

Styrkor Svagheter
Centralt läge
Viskan
Ramnasjön
Kulturhistoriskt intressant bebyggelse
Parkstaden
God kollektivtrafik
Trädalléer

Barriärer
Buller
Nuvarande utformning
Sociala problem på Norrby

 Tabell 12: Planområdets styrkor och svagheter


