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2 3Till vänster: karta över parkens sträckning. Kartan finns i större format på sidorna 26-27.

Borås Stad har under 20 år arbetat med 

utveckling runt Viskan. Nu breddar 

vi mittfåran och planerar en grön 

tvilling. Ett park- och mötesstråk som 

löper parallellt med stadens blå stråk, 

Viskan. Stadsbyggnadsprogrammet 

”Staden vid Viskan” beslutades 2002 

och då, precis som nu, såg staden 

att traditionell översiktsplanering 

enligt plan- och bygglagen inte 

räcker till. Nu tar vi återigen fram ett 

stadsbyggnadsprogram, Staden vid 

parken. Vi arbetar med stadsplanering 

på ett nytt sätt, igen! 

Stadsbyggnadsprogrammet är en konkretisering 
av översiktsplanens och utbyggnadsstrategins 
inriktning mot gröna och blå strukturer. 
Stadsbyggnadsprogrammet syftar till att peka 
ut en långsiktig målsättning och viljeinriktning 
på övergripande nivå och är en planerings-
princip där allmänt tillgänglig yta planeras 
först och byggnation därefter. Det kommer att 
ta tid, kräva mycket arbete och kosta pengar att 
genomföra stadsbyggnadsprogrammet som helhet. 
Stadsbyggnads programmet avser att underlätta 
detta arbete så långt som det är möjligt genom att 
identifiera delprojekt och knäckfrågor som kräver 
lösningar för att möjliggöra ett genomförande. 

Medverkande
Representanter från Fritids- och folkhälso-
förvaltningen (FOF), Lokalförsörjnings-
förvaltningen (LFF), Miljö förvaltningen (MF), 
Samhällsbyggnads förvaltningen (SBF), Tekniska 
förvaltningens (TEK) trafikenhet och parkenhet, 
samt Stadslednings kansliets (SKA) strategiska 
samhällsplanerings avdelning (SPA) och mark- och 
exploaterings avdelning (MEX).

Styrgrupp
Strategiska gruppen (förvaltningschefer 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 
Lokalförsörjningsförvaltningen, Miljöförvaltningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tekniska förvalt-
ningen samt chef för Strategisk samhällsplanering 
under Stadsledningskansliet).
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Paulina Bredberg, planarkitekt 
Felix Lorentzon, planarkitekt 
Richard Mattsson, stadsarkitekt 
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Bildmaterial 
Samtliga illustrationer är gjorda av Borås Stad. Om 
inte annat anges är bilder antingen  fotograferade 
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 kommersiellt bruk. 
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Målbild 
för 

parken

”Vi skapar en vackrare och 
attraktivare stad. En välanvänd 
grön promenad sammanlänkar 
och befolkar platser, funktioner 
och stadsdelar. Den säkerställer 
en långsiktig tillgång till vatten- 
och grönområden av god 
kvalité och är den självklara 
ryggraden i en växande stad.”
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Vi ska bygga en park för hela Borås

En lång, sammanhängande park genom hela Borås. Där människor möts och 
umgås. Där vi träffar nya och gamla bekanta. Där det finns rum för både vila och 
rörelse. Där små och stora får utrymme. Där naturen får blomma och djuren får 
trivas. Där smarta lösningar kan bidra till ett bättre klimat. Där staden kan växa 
och staden kopplas samman. En lång, sammanhängande park för alla boråsare.

Hallbergsbron byggdes för att bära biltrafik. Nu visar vi vad den bör bära – träd!

Parkens kärnvärden
Parkens grundkoncept formuleras i 
tio kärnvärden. Parkens kärnvärden, 
utan inbördes ordning, är att:

 » Parken ska utformas med fokus på 
gestaltad livsmiljö: livet mellan husen.

 » Parken ska utgöra en sammanhängande 
grön struktur som knyter an till naturen i 
parkens utkant och vara en plats där träd 
som får växa sig stora ryms i stadsmiljön.

 » Parken ska inrymma en stor 
variation av ekosystemtjänster.

 » Parken ska löpa parallellt 
med Viskan och samspela på de 
platser där det är möjligt. 

 » Parken ska i ett sammanhängande 
stråk sträcka sig från Getängen, Sjöbo 

och Knalleland i norr, via stads
delarna Norrby, Centrum, Göta och 
 Gässlösa till Gässlösaskogen i söder.

 » Parken ska vara allmänt tillgänglig, men 
behöver inte ägas till fullo av kommunen. 

 » Parkens olika delar och platser ska bidra 
till sin närmaste omgivning, med aktiviteter, 
funktioner och mötesplatser, samtidigt som 
platserna tillsammans bildar en helhet.

 » Parken skapas successivt under många 
år genom att flera platser blir klara.

 » Parken ska sätta ramarna för 
de detaljplaner som görs och de 
bygglov som ges utmed sträckan. 

 » Parken som ny stadsbyggnads
princip tar avstamp i Borås 
400årsjubileum år 2021. 

En linjär park krymper avstånden 
och möjliggör förtätning av Borås

Parken blir en grön väg för långsamma färd-

sätt och pekar ut riktningen för förtätningen 

och utbyggnaden av centrala Borås. 

Förtätning innebär att mark som tidigare 
inte varit bebyggd tas i anspråk eller att 
äldre byggnader rivs eller kompletteras 
med ny bebyggelse, vilket innebär mer 
bebyggelse än tidigare. Enligt utbyggnads
strategin för Borås ska antalet bostäder 
öka i centrum. Det innebär att efterfrågan 
och behov av närhet till allmän plats, 
parker och torg kommer att öka. En 
linjär park säkerställer att det behovet 
uppfylls och är på sikt en bättre lösning 
än att riva och ersätta befintliga kvarter i 
centrum med parker. Tillgången till fria 
ytor är också en viktig faktor för att vi 
ska trivas och må bra i urbana miljöer. 
En sammanhängande linjär park som 
sträcker sig mellan två natur områden 
(Rya åsar i norr och Gässlösa i söder) 

möjliggör snabba, enkla och miljövänliga 
rörelsemönster genom stadsstrukturen. 
Parken gör det smidigt att till fots eller 
cykel röra sig ut till fria ytor samtidigt som 
det är smidigt att ta sig in till centrum. 
Långsammare rörelser ger liv och rörelse till 
fastigheternas första våningar. Därigenom 
kommer förtätningsmöjligheter att uppstå 
där sträckningen för parken säkras och 
förverkligas. Borås utbyggnadsstrategi 
styr, utöver mycket annat, utvecklingen 
av den linjära parken genom staden.

På de allmänna platserna sker stadens 
dagliga flöden, människor möts och umgås. 
Här sker handel och transporter och det går 
stundtals att få en glimt av stadens identitet. 
När Borås ska förtätas är det av vikt att göra 
rätt prioriteringar för att utveckla de platser 
som finns mellan huskropparna. Grön
struktur och människors rörelsemönster får 
i första hand det bästa utrymmet. Då skapas 
platser både för de som bor i närheten men 
också för de som vistas i stadsrummet. Det 

Parken omfamnas och integreras i den kringliggande bebyggelsen.
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ökar antalet människor i centrum. Parken 
genererar sedan en stadsväv och tydliggör 
en struktur runt sig som blir tillgänglig och 
hållbar. Genom parken visar och skapar 
kommunen en förståelse för hur staden 
kommer att utvecklas över tid. Parken i 
sig underlättar möjligheten att förtäta och 
bygga stad runtomkring, och byggprojekten 
i sig kommer att förbättra kvaliteten i 
parken genom att befolka och skapa liv. 
Den linjära parken möjliggör och stärker 
projekten och projekten gör detsamma 
för parken – ett plus ett blir tre, det vill 
säga helheten blir bättre än dess delar. 

En linjär park utvecklar allmänt tillgängliga 
platser när staden växer och blir tätare. 
Genom att säkra och utveckla allmänna 
platser i samklang med förtätningsprocessen 
skapas attraktiva lägen. Parken ansluter 
till kvarter och stadsdelar samt binder 
samman stadsstrukturen på ett för Borås, 
och även Sverige, nytt sätt. I dagsläget 
finns inget liknande projekt i Sverige. När 
stadsdelar som idag är skilda från varandra 
binds samman syresätts stadsstrukturen. 
En linjär parks främsta styrkor är att:

 » Parken mynnar i två stora natur
områden (norr och söder) som från 
centrum med lätthet nås med cykel på 
15 minuter åt både norr och söder. 

 » Parken binder samman naturområden 
och kan fungera som viktig livsmiljö och 
spridningsväg genom ett urbant landskap 
och ge ökad biologisk mångfald i staden.

 » Parken binder samman stadsdelarna 
Getängen, Norrby, Centrum, Druvefors, 
Göta och Gässlösa med lokaler för 
verksamheter, bostäder och service. 
På så vis aktiveras stadsdelarna. De 
ökar i status och blir på ett sätt en del 
av centrum i och med att tillgänglig
heten till de olika stadsdelarna ökar.

 » Parken minskar och motverkar 
segre gation genom att nya rörelse
mönster skapas. Det raderar barriärer 
mellan stadsdelar som tidigare varit 
segregerade och befunnit sig på 
olika socioekonomiska nivåer. 

 » Parken korsar eller tangerar Viskan 
på flera punkter genom stadsväven. Det 
kommer att skapa intressanta noder 
med höga rekreativa värden. Några 
exempel på platser är Ekoplatsen vid 
Holmsgatan, Hallbergsplatsen strax 
norr om Stadsparken, Repslagare
gatan i stadsdelen Getängen och 
Viskaslänten i stadsdelen Göta.

En ramp behöver byggas genom Viskaholmskvarteret för att bron ska kunna gå över järnvägen, vilket knyter ihop staden. Här kan många olika aktiviteter och funktioner samlas.
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Ekosystemtjänster

Parken tillhandahåller viktiga ekosystem-

tjänster, bidrar till en bättre dagvatten-

hantering och stärker befintlig grön struktur. 

En grön parkmiljö ger människan en 
mängd gratis ekosystemtjänster. Förutom 
de ekosystemtjänster kopplade till hälsa, 
rekreation och upplevelser som parken 
bidrar med fungerar den dessutom som 
en viktig klimatmässig resurs. Smarta 
lösningar, som genomsläppliga material 
eller funktion ella ytor som också kan 

fyllas med vatten, gör att parken hjälper 
till med fördröjning och rening av stora 
mängder regn och dagvatten. Parken 
kommer även att bidra till tjänster som 
exempelvis pollinering och rening av 
luften med träd och annan växtlighet. 

Parken kommer i samspel med Viskan 
fungera som spridningsstråk för djur och 
växtliv. För att även värna nattaktiva djur 
och växter behöver belysning vid dessa 
stråk utformas på lämpligt sätt. Där 
byggnationen tillåts ta större plats intill 

Viskan fungerar parken som komplement 
och grön spridningskorridor, och vice versa. 
Parken ska inte ersätta de funktioner, både 
för rekreations och naturvärden, som lyfts 
och premieras i Borås grönområdesplan. 
Istället ska parken identifiera befintliga 
grönområden och vara ett komplement 
och en möjlighet att öka den totala ytan 
och kvaliteten på grönområden och stråk i 
Borås. Befintliga grönområden kan kopplas 
till parken för att skapa ännu bättre värden. 

Parken ska innehålla gröna element längs 
hela sträckan. Ibland är det skog, ibland 
en grön vägg, parkletter, en trädarkad 
eller en refug. Det viktiga är att det gröna 
prioriteras och utformas på ett genom
tänkt och gestaltat sätt som inte bara gör 
gott för ekosystemtjänster, dagvatten
hantering och djur, utan också gör gott för 
människor som rör sig i och längs parken.

Tåsinge Plads i Köpenhamn har gjorts om från en asfalterad yta till att vara en multifunktionell plats. Den bidrar med grönska, lek- 

och parkmiljö och även till dagvattenhanteringen. Den är också en oas för stadens invånare, såväl människor som djur och insekter.

Parkens koppling till Viskan kan bestå av ordnade eller av mer 

naturliga strandkanter. Ovan: Vallastaden. Nedan: Söderköping.

Grönskan fördröjer dagvattnet mellan byggnad och parkering 

samt längs båda sidor av cykelbanan. Köpenhamn.

Foto: Scandinavian Green Roof  Institute, Malmö Foto: Scandinavian Green Roof  Institute, Malmö

Bilderna visar en variation på gröna miljöer. De på övre raden 

visar hur ängsmark och olika typer av blommor och växter 

kan bli en del av parken och bidra till biologisk mångfald. De 

till höger visar gröna väggar, som är ett bra sätt att skapa mer 

grönska i täta stadsmiljöer. Utöver redan nämnda fördelar 

och att miljöerna är vackra, bidrar de gröna miljöerna till 

viktiga ekosystem tjänster och stadens dagvattenhantering. Inte 

minst ger de plats till djur och insekter, likt hotellet nedan.
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Topografin och barriärerna

Parken överbygger Borås barriärer och 

kopplar samman staden. 

Borås stadsstruktur är brokig, och på 
några platser dåligt sammanlänkad, med 
flera stora barriärer som delar staden och 
framförallt avskärmar centrum från väst, 
ost och syd. Järnvägen runt Norrby, Kust 
till kustbanan som klyver Göta, motor
vägen som delar staden och Viskan som 
slingrar sig genom Gässlösa och Getängen 
är några tydliga exempel på barriärer. 
Barriärerna leder bland annat till att bilen 
fortsatt är ett attraktivare färdmedel för 
korta resor än vad cykeln eller bussen är.

En linjär park bryter stadsdelarnas 
isolering och ändrar de dagliga flödena 
genom staden. När nya platser aktiveras 

kommer upplevelsen av närhet inom 
Borås tätort att öka. Upplevelsen av 
närhet ökar i sin tur känslan av närvaro 
och trygghet. Genom god gestaltning 
av offentliga rum kan segregation 
byggas bort i ett längre tidsperspektiv.

Broar kan bygga bort de barriärer som 

parken korsar och skapar effektiva flöden.

Köpenhamn. Marken höjs med en svag lutning upp mot bron över den fyrfiliga bilvägen.

Parken är allmän plats

Parken är hela Borås park och olika delar 

kan förvaltas och ägas av olika aktörer. 

Med allmän plats menas i detta stads
byggnadsprogram mellanrummen mellan 
husen som av stadens invånare uppfattas 
som offentlig. Det innebär att det inte 
nödvändigtvis måste vara mark som i 
detaljplan har bestämmelsen park, natur, 
gata eller torg. Det måste inte heller vara 
mark ägd av kommunen utan även privata 
bostadsgårdar och förträdgårdar kan ingå. 

Alla har ett ansvar i att parken upplevs 
som en allmän plats, det kan handla om 
ägandeskap och utformning men också 
att de som använder parken bidrar till att 
hålla den ren och välskött. Tyngdpunkten 

ligger i att platsen gestaltas och formas för 
att alla ska vilja vistas där, för att på så vis 
bidra till den linjära parkens sammanlagda 
utbredning från norr till söder. Det gör 
också att parken blir alla boråsares park.

Bro mellan S:ta Birgittas griftegård och Götavallen som tar parken över en av barriärerna längs sträckan. 

En trygg och tillgänglig park

Parken ska vara trygg och tillgänglig för dem 

som vill vistas i den. 

Att få känna sig trygg på allmän plats ska 
vara en rättighet för alla. Parken ska ha en 
medveten utformning och belysning som 
säkerställer trygga platser utan gömda vrår. 
Den ska uppmuntra social kontakt och ha 
ett brett program av aktiviteter och funk
tioner inom dess yta. Parkens sträckning 
ska också utformas på ett tillgängligt sätt 
så att så många som möjligt, så långt som 
möjligt, kan ta sig längs parkens sträcka. 
Den linjära parkens popularitet ökar 
genom god gestaltning, säkra passager 
för gående och cyklister i förhållande till 
andra trafikslag, närheten till kommunal 
och privat service och möjligheten att nå 
stora ytor för aktivitet och rörelse. En grön, 
linjär park förblir trygg, säker och tillgänglig 
tack vare att den är rikligt befolkad och 
välbesökt under stora delar av dygnet. 

Olika funktioner och miljöer 
blir en del av parken

Parken får olika funktioner på olika delar 

och bidrar till sin omgivning på olika sätt 

beroende på plats och behov just där. 

Parken kan exempelvis bli en öppen och 
tillgänglig konst utställning, förskolor och 
skolor kan använda parken som skolgård, 
människor kanske kan odla, restauranger 
och foodtrucks kan använda parken som 
matplats. På vissa platser längs sträckan 
finns redan idag funktioner som inkluderas i 
parken och som kan utvecklas eller bevaras 
som de är idag. När parkens olika delar 
kopplas samman skapas unika funktioner 
i sig, som en lång motionssträcka. 

GRIFTEGÅRDAR

Svenska kyrkan i Borås har sett att det finns 
intresse av att vistas och uppehålla sig på 
kyrko och griftegårdar även utan att besöka 
en gravplats eller en intilliggande kyrka. 
Ett tydligt exempel på det är Brämhults 

Griftegårdarna blir en del av parken.
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kyrkogård som även har uppfört ett utegym 
och slingor för promenad och motion. Från 
centrum och söderut sträcker sig Borås 
griftegårdar som på ett pärlband. Närmast 
centrum ligger Sankt Ansgars vid Stads
parken, efterföljt av Sankta Birgitta på Göta 
och Sankt Sigfrid på Gässlösa. Samtliga 
griftegårdar tangerar parkens sträckning och 
kommer kunna bidra med tillgängliga gröna 
miljöer för rekreation. Städer i Europa som 
har en högre densitet än vad Borås har 
använder flitigt kyrko och griftegårdar som 
gröna och lättillgängliga offentliga miljöer. 
Självklart sker det med respekt för de som 
ligger begravda där och deras anhöriga. Ett 
bra exempel är Assistentens kyrkogård i 
Nørrebro, Köpenhamn som är öppen för 
allmänheten att cykla igenom eller dricka 
sitt medhavda kaffe i. Griftegårdarna bidrar 
också med gröna miljöer som gynnar 
den biologiska mångfalden i parken. 

SKOLGÅRDAR, LEK- OCH IDROTTSPLATSER

När Borås förtätas måste alla verksamheter 
kompromissa och vara delaktiga i ett större 
syfte – att skapa en hållbar, säker, attraktiv 
och inkluderande miljö mellan husen. Intill 
parken i stadsdelen Norrby kommer det att 
uppföras en byggnad som innehåller både 
förskola och studentbostäder. Förskolans 
gård kommer till viss del att vara en del 
av parkens och allmänhetens lekplats. 

I stadsdelen Göta ingår en större gräsyta 
som tidigare använts som fotbollsplan i 
parkens planerade sträckning. Ytor för 
spontan lek och rörelse är viktiga för att alla 
barn och unga ska få möjlighet till rörelse 
och motion. Forskning visar att lek och 
idrottsplatser som utformas på ett sätt 
som talar till fantasin och leken snarare 
än till att utöva idrott gör att flickor blir 
mer delaktiga och att pojkar tenderar att 
dominera leken i mindre utsträckning.

Parken kan i vissa partier vara mer urban. Dock 

ska det alltid finnas grönska i någon form. 

Gestaltad livsmiljö

Parken prioriterar mellanrummet mellan 

husen, lyfter fram konstens roll i staden och 

bidrar till ett hållbart och mindre segregerat 

samhälle. 

Boverket fick i maj 2018 i uppdrag av 
Sveriges riksdag att samordna politiken, 
bevaka utvecklingen, höja kompetensen 
och vägleda bland annat kommuner i hur 
framtidens mellanrum mellan husen i staden 
formas och utvecklas. I svenska städer ska 
vi bli bättre på att lyfta fram arkitekturens, 
formens och designens roll i samhället. Med 
gestaltad livsmiljö menas förenklat allting 
som finns runt omkring oss: offentliga 
byggnader och bostadshus, men också 
det offentliga rummet så som parker, 
gator och torg. Målet för uppdraget är: 

”Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, 
design, offentlig konst och kulturarv  ska 
bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre 
segregerat samhälle där alla ska få möjlighet 
att påverka vår gemensamma miljö.”1

Hur påverkar byggnader stadens mellanrum 
och var slutar egentligen dess gränser? 
Vad mer än trafiken påverkar hur stadens 
gatunät är utformat och hur utformas ett 
torg för framtidens behov i en stad? Arki
tektur, form och design påverkar våra liv 
och vår vardag  hur vi uppfattar varandra 
och oss själva, hur vi samarbetar och lever 
våra liv tillsammans. Genom god gestaltad 
livsmiljö kan vi förändra vår vardag och 
kanske även vår omvärld till det bättre. 

1 Boverket

Konstnärligt utformad lekplats i grön miljö.  

Kristineberg i Stockholm.

Kultur kan samspela med funktion, här i form av 

hinder för actionsporter så som skateboard. 

Lekfull konst i Örebro som en del av Open Art. 

Popcornet stod på en tillfälligt avstängd gata.

En stor boll av böcker. Även denna var 

en del av Open Art i Örebro. 

Puckelbollplanen i Malmö är ett 

konstverk som vill förmedla budskapet 

att verkligheten inte alltid förhåller 

sig till förutbestämda regler och att 

förutsättningarna kan ändras. En 

yta som inte är jämn och helt rättvis 

suddar ut individens skicklighet och 

gör att det inte är givet på förhand vem 

som är bäst på att spela puckelboll. 

Foto: Svensk Markservice AB

Hallbergsbron är en av många delar i parken. Redan idag 

har grönska tillförts genom mobila trädplanteringar.
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Park, kultur och natur 
som attraktiv granne 

Parken gör närområdet attraktivare och 

ökar fastighetsvärden. 

Bland de senaste 25 årens nyetableringar 
i Borås lyfts allt som ofta en närhet till 
gröna miljöer fram för rekreation, rörelse 
och möten. Det tycks finnas flera synergi
effekter mellan byggnation och grönska. 
Både befintliga och nybyggda byggnaders 
närhet till grön allmän plats verkar ge 
ett ökat fastighetsvärde. Det finns flera 
exempel på projekt inom kommunen där 
ett tungt försäljningsargument är eller 
har varit närheten till park, natur och 
rekreation. Redan byggda projekt är till 
exempel Hestra Parkstad, Trädgårds staden 
Hestra och Regementsstaden. Projekt i 
planeringsfasen är exempelvis Räfseryd 
(vid Tosseryd) och Hulta Ängar. Ett 
internationellt känt exempel är parken 

High Line i New York som i sig blev så 
attraktivt att även angränsande fastigheters 
attraktivitet och värde ökade snabbt. Det 
finns också synergieffekter i att ansluta 
konst och kulturmiljöer till byggnation. 
Parken kan dra nytta av att präglas av 
historien i det område den passerar. 

Områdena där parken planeras, beslutas 
och byggs kommer möjliggöra för 
synergier enligt ovan. Genom att 
mellanrummen mellan husen priori
teras och säkras i ett första skede blir 
fastigheter som får möjlighet att angöra 
parken attraktivare och tryggare, och 
får i förlängningen ett ökat värde.

I parkens södra ände, vid Gässlösaskogen, möter parken den befintliga naturen.

Parken kopplar an till och framhåller kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

Parken kan kombineras med kreativa tekniska lösningar, som att anlägga ett glastak mellan två byggnader istället för att tilläggsisolera.
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Parken som hållbar 
transportsträcka

Parken utgör en kontrast till de snabba 

transporter som sker med motoriserade 

fordon. 

Gående och cyklister prioriteras i parken. 
Det finns dock konflikter mellan dessa 
två kategorier: de behöver dela på ytan 
och cyklister rör sig snabbare än gående. 
Om mötet mellan dem inte hanteras på 
rätt sätt uppstår en risk där båda parter 
blir missnöjda. Utgångspunkten är att det 
genom hela stråket ska gå att promenera 
och cykla från punkt A till punkt B. På 
de platser där det av någon anledning 

blir en för stor konflikt mellan dessa 
trafikslag, exempelvis där det är ont om 
plats, ska gående ha företräde och cyklist
erna ledas om för att sedan återkomma 
till huvudstråket så snart som möjligt. 

Ett av syftena med parken är att kunna 
röra sig som gående eller cyklist på ett 
hållbart sätt, utan barriärer. I korsnings
punkter med biltrafik måste stort fokus 
och extra omsorg läggas på mötet mellan 
trafikslagen. Det ska vara tydligt att gående 
och cyklister har företräde. Exempelvis 
kan markbeläggning användas för att 
sänka hastigheten på motorfordon. 

För att underlätta för hållbara transporter 
i stråket finns det fördelar i att anlägga 
hållplatser i anslutning till parken. Det gör 
att personer kan ta bussen till och från olika 
platser och ta en promenad längs delar av 
sträckan. Det skapar också en möjlighet 
att ta sig till ena änden på ett smidigt sätt 
för att sedan gå längs med hela parken.

Parkens möte med urbana stråk

Parken skapar höga värden för boråsaren på 

liknande sätt som stadens urbana stråk. 

Urbana stråk är utvecklingsstråk där ny 
bebyggelse och andra åtgärder särskilt 
bör främjas – där ligger fokus på god 

kommunikation, livliga bottenvåningar 
och känslan av att vara en del av stadens 
puls. Parken sträcker sig parallellt mellan 
de urbana stråken och i snittet från urbant 
stråk till urbant stråk blir det tydligt att 
fokus ligger på ett lägre tempo. Det går 
i linje med gällande översiktsplan, Borås 
utbyggnadsstrategi samt visionen för 
Borås 2025 att identifiera och aktivera 
de noder och stråk i vår stad som har 
den potentialen. Möjligheten till rörelse i 
staden utökas. Det är aldrig svårt att ta sig 
från en del av staden till en annan – via 
de urbana stråken eller via parken.

Parken passerar tunnlar längs sträckan. Här finns möjlighet att göra annars otrygga miljöer till en tryggare plats. Genom att bygga en bro över motorvägen som bär grönska skapas en genare väg för fotgängare och cyklister. 

Samtidigt marknadsförs Borås för passerande på riksväg 40 som en stad som värdesätter både hälsa och klimat.

Schematisk skiss över hur parken och parkens omgivning kan placeras i förhållande till varandra. Här innehåller parken både gång- och cykelväg och dagvattenhanteringslösningar. 

Illustrationen visar hur parkering kan gömmas under mark och hur grönskan sprider sig mellan bebyggelsen och övergår i en naturlig strandkant till Viskan.
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Parken är ett resultat av 
Borås övergripande mål

Borås Stads utbyggnadsstrategi – Mer stad längs Viskan, med år för planerad byggstart.

I centrum har Borås Stad viljan att åter 
vända sig mot Viskan som genom århundra
dena varit den självklara livsnerven. Flertalet 
lyckade arbeten har också gjort detta 
möjligt. Parken som tvilling till Viskan 
förstärker dessa tidigare ansträngningar 
och förtydligar vår fortsatta utveckling.

Ett av de tidigare arbetena med Viskan 
är Stadsbyggnadsprogrammet ”Staden 
vid Viskan” från 2002. Programmet gav 
en tydlig bild av stadsutvecklingen utmed 
Viskan och har varit en betydande del 
av dess utveckling. Programmet bidrog 
till ett samarbete mellan stadens olika 
aktörer, vilket mynnade ut i exempelvis 
Sandwalls plats och Viskanpromenaden. 

Vision 2025
Borås vision 2025 framhåller att Viskan 
är en plats för inspiration, rekreation 
och upplevelser. Detta motiverar att 
tillgängliggöra och stärka miljöerna längs 

med Viskan med både nya boende
miljöer, arbetsplatser men också med 
utrymme för grönytor. Miljön längs med 
Viskan ska fortsätta integreras i staden 
och ses som en del av stadsrummet. 
Innerstaden omfamnar Viskan med 
gröna stråk, parker och mötesplatser.

Borås översiktsplan
I Borås Stads översiktsplan från 2018 
lyfts betyd elsen av gröna och blå struk
turer – grönska och vatten – fram då 
de skapar förut sättningar för en god 
livsmiljö. Översiktsplanen anger även 
behovet av att se över hur gröna och blå 
strukturer bör bevaras, utvecklas och 
inkluderas vid förtätning av staden.

Stadens utbud av parker och grönområden 
ska inte påverkas negativt när stadens 
kärna ska förtätas. Växtlighet på tak och 
väggar, pocket parks med mera anges som 
smarta lösningar som dessutom ofta har 
sociala värden i form av mötesplatser. 

Borås Stads översiktsplan från 2018, Stadsbyggnadsprogrammet för Viskan från 2002 och Borås Vision 2025. 

Tillgången till rent vatten ska vara god i 
en attraktiv livsmiljö. Därför är Viskan 
ett viktigt element som kompletterar 
byggnader, torg och gröna ytor. De stråk 
som ligger intill Viskan behöver platser 
och torg som inbjuder till möten. Utgångs
punkten är att Viskan ska vara tillgänglig 
för alla, såväl boråsare som besökare. 

Översiktsplanen pekar också ut ett antal 
urbana stråk. Det är i mellanrummet mellan 
dessa urbana stråk som både Viskan, och 
Viskans gröna tvilling  parken  befinner 
sig. Vi skapar staden omkring, utmed 
och mellan stråken, Viskan och parken.

Inledning

Översiktsplan för Borås

Borås utbyggnadsstrategi
I Borås Stads utbyggnadsstrategi 20182035 
pekas Viskan ut som stadens ryggrad. 
Viskan är grunden för både det gamla 
och nya Borås. Den är ett rekreations
stråk för vistelse och upplevelser. Den 
är också ett viktigt grönt stråk med höga 
naturvärden och ekosystemtjänster. 
Utmed Viskan skapas nya offentliga 
platser, där människor möts och där 
det finns möjlighet till aktiviteter. 

Staden vid parken
Det här stadsbyggnadsprogrammet bygger 
vidare på de mål som lyfts i alla ovan 
nämnda styrdokument. Översiktsplanen 
beskriver att staden har höga natur och 
rekreationskvaliteter genom att gröna 
platser bevaras, utvecklas och skapas. 
När staden växer från norr till söder ska 
dessa kvaliteter kontinuerligt utvecklas 
längs med Viskanstråket. Precis som 
bebyggelsen bildar de gröna platserna 
ett sammanhängande parkstråk som i 

det här stadsbyggnadsprogrammet är 
omnämnt som en grön tvilling till Viskan. 
Viskan och dess gröna tvilling blir hela 
stadens sociala mötesstråk där boråsare 
från alla stadsdelar och orter kan mötas.

I budget 2020 gav Kommunfullmäktige 
uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden 
att ”konkretisera förslag på att förverk
liga det som i översiktsplanen kallas det 
grönblå stråket (parken genom staden) 
som ingår i den beslutade utbyggnads
strategin. Förslagen ska redovisas till 
Kommunstyrelsen för beslut.”

Det ”grönblå stråket” var ett tidigt 
arbetsnamn för parken genom staden. 
Syftet med namnet vara att tydliggöra 
parkens koppling till Viskan som 
stadens blå, och parallella, stråk. 
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Parker i omvärlden
Scaniaparken

Flertalet andra städer har använt sig av 
liknande koncept för att anlägga nya stads
delar, aktivera slumrande kvarter och skapa 
tryggare allmänna platser i urbana miljöer.

Köpenhamn, Superkilen
Ett gammalt och uttjänt rangerområde har 
omvandlats till ett diversifierat parkstråk. 
Stråket representerar befolkningen i 
när  området genom en samling objekt från 
olika länder med koppling till befolkningens 
ursprung. Därtill bidrar stråket till goda 
möjligheter för transporter med cykel 
eller till fots och fysisk aktivitet enskilt 
eller i grupp. Den linjära parken korsar 
några större trafikleder där cykel och 
gångtrafik har prioriterats för att skapa 
ett tryggt sammanhängande stråk genom 
brokonstruktioner. Det finns få plan
korsningar längs sträckan, vilket skapar 
ett i mångt och mycket sömlöst stråk.

Superkilen

Malmö, Scaniaparken
I samband med att bomässan Bo01 i 
Malmö öppnade 2001 färdigställdes 
Scaniaparken i Västra Hamnen. Parken 
anlades längst ut i Västra Hamnen för att 
säkra tillgången till strandremsan i samband 
med att exploateringen tog fart i området. 
Parken är idag en mycket välbesökt plats 
av såväl boende i stadsdelen som i övriga 
Malmö. Värdet av att bibehålla tillgäng
lighet till kustremsan för allmänheten har 
gett värden så som att stråken befolkas 
av en större mängd människor, botten
våningar i stadsdelen Västra Hamnen 
fortsätter vara aktiverade och mindre 
verksamheter blir framgångsrika.

Konstverk i Odense som också fungerar som en klättervägg.

Odense, från förort till fjord
Den danska staden har likt Borås ett 
vattendrag som leder genom staden. 
Odense jobbar med att aktivera vatten
draget och koppla samman parker i 
ett långt linjärt stråk. Projektet kallas 
för ”från förort till fjord” och följer 
Odense Å från förorten i sydväst, 
genom centrum till fjorden i nordöst.

Längs med stråket finns ett samman
länkat nät av parker och i parkerna finns 
tretton stycken lek och aktivitetsplatser, 
alla med olika teman och inriktningar 
för barn och unga i skiftande åldrar.

Det finns flera platser där olika inrikt
ningar möts och finner gemensamma 
nämnare för att utveckla och gestalta 
livsrummet i Odense. Ett exempel är där 
kultur och idrott/rörelse möts genom en 
konstinstallation på en husfasad i form 
av en klättervägg med fallskydd under. 
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New York, High Line
På Manhattans västra sida i Meatpacking 
District omvandlades 2009 en nedlagd 
upphöjd järnväg till en allmän park på 
1,6 kilometer genom stadsdelen från 
norr till söder. Parken har lyft stadsdelens 
status i New York vilket lett till högre 
välstånd, trygghet och rörelse i stads
delen. Angränsande fastigheters ökade 
värde har hjälpt till att bekosta parken 
genom ökade skatteintäkter för staden. I 
förlängningen har det lett till att parken 
bekostade sig själv dubbelt så snabbt mot 
vad som var budgeterat för projektet.

Till höger: i Paris har parken Coulée verte René-Dumont ersatt vägens plats i stadslandskapet. 

Samtliga bilder är därifrån och visar hur parken ändrar form.

Paris, Coulée verte René-Dumont
Coulée verte RenéDumont (CRD) är en 
linjär park i Paris som sträcker sig 4,5 kilo
meter genom stadens södra delar. Projektet 
startade omkring 1980 på delar av den 
nedlagda järnvägslinjen mellan Vincennes 
och Paris. CRD är den första byggda (och 
till viss del upphöjda) linjära parken i sitt 
slag som byggts genom en tät stadsstruktur 
där befintliga byggnadselement har 
integrerats. Många städer har sedan följt 
efter och kopierat den lyckade strategin. 

Under parken inryms lokaler för butiker 
och service. Tidigare passerade järnvägen 
på viadukten och i butiks lokalerna låg 
stationen. Kollektivtrafiken sker nu 
under mark och den upphöjda gamla 
järnvägen har ersatts med park. Se bild 1. 

High Line ger New York mer grönska och har ökat fastighetsvärden runt parken.

Även sektioner av gator har omvand
lats och blivit bilfria vilket lett till 
att långa park promenader kopplar 
samman delar av CRD när den inte 
löper på järnvägsspåret. Se bild 2.

För att ta upp höjdskillnader på sträckan 
har tillgängliga ramper byggts in i kvarters
strukturen så att parken utan avbrott 
kan korsa tätt trafikerade gator och 
områden med kollektivtrafik. Se bild 3.

Parken angör flera platser längs vägen. 
För att cykeltrafiken ska kunna passera 
gräsmattan friktionsfritt har cykelbana 
lagts på en bro över parken. Se bild 4.

1 2

3 4
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Förutsättningar för ett genomförande

Det kommer att ta tid, kräva mycket arbete 
och kosta pengar att genomföra stads
byggnadsprogrammet som helhet. I ett så 
nytänkande, omfattande och tidsmässigt 
långt projekt som det här finns det självklart 
många risker och hot mot ett genom
förande. Det är därför av vikt att tidigt 
hitta en organisation för sammanhållning 
och gemensamt arbete, både internt och 
externt, med projektet som helhet och de 
olika delprojekten. I det här kapitlet lyfts 
och problematiseras några av risk faktorerna 
som identifierats redan nu. I kapitlet 
Arbete härnäst föreslås en organisation 
och arbetssätt framöver. Där lyfts också 
ett antal delprojekt som behöver ta vid när 
stadsbyggnadsprogrammet är beslutat. 

Risker och hot
De fysiska delprojekten såväl som 
de  administrativa delprojekten som i 
stadsbyggnads programmet identifieras och 
lyfts är avgörande för ett genomförande. 
Ett hot mot parken är om något delpro
jekt inte genomförs. Det avgjort största 
hotet mot parken och dess grundkoncept 
(se sida 6) är om det blir glapp i 
parkens sträckning. Antingen om det på 
delsträckor inte byggs någon park alls, 
eller om aktörer väljer att stänga delar 
för allmänheten. Då faller grundidén. 

Ett annat stort hot mot parken är om vi 
förlorar möjligheten till gemensamma 
lösningar och finansieringar. Parken 
kan omöjligt byggas av en enskild aktör. 
Parken är vår gemensamma park. 

Synergieffekter
Det är tydligt att de fysiska delprojekten 
krävs för att parken ska bli hel. Det är 
dock minst lika viktigt att de administrativa 
delprojekten genomförs. Genom att skapa 
gemensamma lösningar, förutsättningar 
och arbetssätt skapar vi synergieffekter 
och likabehandling gentemot alla aktörer. 
Det är inte möjligt att arbeta med olika och 
individuella lösningar i varje enskilt projekt. 

Delaktighet 
För att det ska vara möjligt att förverkliga 
parken krävs engagemang och delaktig
 het från många parter: kommunen, 
privata aktörer och allmänheten. Det 
krävs tillit och mod från alla parter för 
ett förverkligande av den gemensamma 
målbilden. Det krävs både kommunala 
och privata initiativ och projekt. 

Långsiktighet
Parken innebär ett nytt sätt att planera. 
Parken som ett sammanhängande stråk av 
allmänt tillgängliga platser kräver hållbar 
styrning för tjänstepersoner och politik. 
För att uppnå målbilden säkras parkens 
utveckling över tid genom fastställande i 
planprogram och detaljplaner. Vi får inte 
förlora hoppet eller bli otåliga. Vi håller fast 
vid parkens sträckning med en långsiktig, 
handfast och tydlig politisk styrning. Stads
byggnadsprogrammet är styrande och olika 
parter förhåller sig till parken och vågar 
– i de fall det krävs – släppa på sina egna
frågor. Parken och programmet i sin helhet
är hela Borås Stads gemensamma ansvar.

Inom ramen för projektet Kronängsparken på Norrby har kommunala förvaltningar arbetat över förvaltningsgränser i ett samlat och delvis gemensamt projekt – mycket av samma vara som behövs för att genomföra parken. 
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Arbete hittills

Projektstudio
Strategiska gruppen (se sida 3) beslutade 
den 20 maj 2019 att utgöra styr/lednings
grupp för arbetet med att möjliggöra det 
grönblå stråket. Styrgruppen beslutade då 
även att ta initiativ till en projektstudio2 med 
syfte att ta fram en konkretiserad målbild 
för det grönblå stråket genom staden, 
i såväl kart och bildform som i text.

Under hösten 2019 genomfördes nio 
projektstudiotillfällen. Syftet var att 
möjliggöra ett förverkligande av visionens, 
översiktsplanens och utbyggnads strategins 
intentioner och ambitioner vad gäller 
att skapa ett sammanhängande park
stråk genom innerstaden, parallellt med 
Viskan som stadens blå stråk. Målen 
för projektstudioarbetet var följande:

1. Ta fram en konkretiserad målbild för
det gröna och blå stråket genom staden,
i såväl kart och bildform som i text.

2. Förankra denna målbild genom att
framtagandet av den sker i nära samarbete
med de närmast berörda parterna.

3. Identifiera avgörande förutsätt
ningar och eventuella hinder som
påverkar genomförbarheten, så
konkret som möjligt i tid och rum.

4. Ge förslag på åtgärder för att säkra
de avgörande förutsättningarna och
undanröja potentiella hinder i god tid.

Samarbetsworkshop
Utifrån det samarbetsuppdrag som 
Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) fått av 
Kommunfullmäktige (KF) bjöd SBN in 
till en workshop den 11 december 2019. 
Workshopen syftade till att förbereda 
för en politisk förankring av arbetet med 
det grönblå stråket. Inbjudan riktades 

till presidier och förvaltningschefer från 
Tekniska nämnden, Lokalförsörjnings
nämnden, Miljö och konsumentnämnden 
och Fritids och folkhälsonämnden samt 
ansvariga kommunalråd och oppositions
 råd. Som underlag för workshopen 
användes det material som hade arbetats 
fram i projektstudion under hösten.

Workshop på Samrådsarenan
Med utgångspunkt i projektstudio materialet 
och den genomförda workshopen i 
december genomfördes en workshop om 
det grönblå stråket på Samrådsarenan3 
den 34 mars 2020. Detta för att invol
vera näringslivet, fastighetsägare och 
akademien i att utforma förslag på hur 
ambitionerna skulle kunna förverkligas.

Presidieöverläggning juni 2020
I juni 2020 hölls en presidieöverläggning 
för förankring och diskussion kring stads
byggnads programmet. Inbjudna var samma 
personer som till samarbets workshopen i 
december. På presidieöverläggningen fördes 
dialog kring beslutsgången, dokumentets 
varaktighet och stöd för kommande 
arbete samt engagemang hos boråsaren. 
En slutsats från mötet var att det skulle 
genomföras en dialog med boråsarna innan 
vidare politiska beslut. En annan slutsats var 
att Samhällsbyggnadsnämnden skulle skicka 
ut ett förslag till stadsbyggnads program på 
en öppen remiss innan nämnden över
sänder förslaget till Kommunstyrelsen.

3 Samrådsarena är ett forum där staden, näringslivet och akade-

mien möts för samverkan kring frågor gällande Borås utveckling.

2 Projektstudio är ett arbetsformat där flera förvaltningar 

tillsammans arbetar intensivt med ett projekt. Bilder från dialogen med boråsare.

Dialog boråsare augusti-
september 2020
Under perioden 14 augusti till 13 september 
2020 hölls en dialog med boråsarna kring 
parken. Under dialogen var parkens tänkta 
sträckning genom staden markerad med 
grönt målade pilar och prickar, gröna 
pinnar och informationsskyltar längs 
med vägen. Det genomfördes guidade 
vandringar och cykelturer med stads
arkitekt och stadsträdgårds mästare längs 
stråket och det fanns även en utställning 
om parken i Kulturhuset. På Borås 
Stads hemsida fanns information och 
en enkät som boråsarna uppmanades 
att fylla i för att tycka till om parkens 
utformning. Vandringarna, cykelturen 
och enkäten marknadsfördes via sociala 
medier och i Borås Stads egna kanaler. 

Öppen remiss november 2020
Under november 2020 var ett förslag till 
stadsbyggnadsprogram ute på remiss. 
Remissen var öppen, vilket innebar att vem
som helst fick lämna synpunkter. Remissen 
marknadsfördes även genom Borås 
Stads sociala medier vilket innebar stor 
spridning hos boråsarna. Stadsbyggnads
programmet fick sammantaget mycket 
god respons. Synpunkter som lyftes under 
remissen har så långt det varit möjligt 
arbetats in i stadsbyggnadsprogrammet 
genom nya och förtydligade texter och 
genom fler och delvis utbytta bilder och 
illustrationer. En del synpunkter som kom 
in under remissen var väldigt detaljerade 
förslag på innehåll och konkretiseringar. 
Eftersom stadsbyggnads programmet 
pekar ut en översiktlig målsättning och 
vilje inriktning är det inte möjligt att 
tillgodose dessa synpunkter i det här 
skedet. Detaljerade lösningar får utredas 
och beslutas i kommande delprojekt.
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Arbete härnäst

Det krävs mycket arbete för att parken ska 
bli verklighet. Delprojekt av både fysisk 
och administrativ karaktär behöver sättas 
igång. De administrativa har ett kortare 
tidsspann än de fysiska delprojekten och 
behöver färdigställas tidigt för att underlätta 
för ytterligare och kommande fysiska 
projekt. De administrativa delprojekt en 
har kopplingar till varandra och flera av 
dem kan med fördel genomföras av samma 
projektgrupp. Många av delprojekten 
behöver genomföras och färdigställas så 
snart som möjligt under 2021. Vissa av 
delprojekten lever kvar under lång tid. 
Exempelvis behöver en kommunikations 
strategi tas fram  inlednings vis, men 
projektet kommunikation lever kvar 
under hela utbyggnadsperioden. 

Organisation
Stadsbyggnadsprogrammet föreslår hur 
den kommunala organisationen bör se 
ut för att underlätta kommande arbete 
med projektet, se organisationsstruktur 

på nästa sida. Kommunen arbetar gene
rellt med årliga budgetar som beslutas 
av Kommunfullmäktige. För att gynna 
parken och dess delprojekt som helhet 
samt underlätta samarbete över nämnd 
och förvaltningsgränser föreslås att 
Kommunstyrelsen får ett övergripande 
ansvar för budgetmedel kopplat till parken. 
Dessa budgetmedel kan sedan fördelas 
på nämndöverskridande projektbudgetar. 
Kommunstyrelsen får därmed en över
gripande koordinerande roll med ansvar 
för samordning, helhet och långsiktighet. 

Vidare föreslås att Kommunstyrelsen tar 
hjälp av en politisk referensgrupp bestå
ende av kommunalråd, oppositionsråd 
och gruppledare för de partier som inte är 
representerade bland kommunalråden samt 
presidier från Samhällsbyggnadsnämnden, 
Tekniska nämnden, Fritids och folkhälso
nämnden, Lokalförsörjningsnämnden 
och Miljö och konsumentnämnden. 

Kommunstyrelsen har i sin roll som 
projektägare möjlighet att anpassa 
projektorganisationen vid behov. 

På tjänstepersonnivå föreslås att kommun
direktören står som beställare och att 
strategiska gruppen (se sida 3) utgör 
styrgrupp. Styrgruppen föreslås bland annat 
få ansvar för löpande tidplanering med 
utblick minst två till fyra år framåt i tiden. 
Styrgruppen har även ansvar att utse en 
övergripande, förvaltnings överskridande 
projektgrupp samt att godkänna projekt
gruppens förslag på delprojektens 
innehåll, deltagare och tidplaner. 

Näringsliv, akademi, medborgare och 
föreningar föreslås utgöra referens
grupper i samtliga delprojekt. Den 
privata sektorn kommer också att 
vara samarbetspartners och deltagare 
i de gemensamma delprojekten. 

Tidplan
Parken är beroende av flera fysiska 
delprojekt som länkas samman till 
en linjär park och det kommer att ta 
många år innan helheten finns på plats. 
Stadsbyggnadsprogrammet siktar på 
att parken är färdigställd runt 2040. 
Startskottet för parkens utbyggnad sker i 
samband med Borås 400årsjubileum år 
2021. Startskottet kan innefatta allt från 
uppstart av planeringsprocesser till genom
förande eller ombyggnad till invigning 
av färdigställda delprojekt under året. 

Eftersom helheten kommer att ta lång tid 
vet vi i dagsläget inte alla detaljer kring 
alla kommande projekt, men många av de 
projekt som ligger i närtid är identifierade. 
Vissa projekt är redan igång (se kapitel 
Fysiska delprojekt på sida 40). Ordning 
på delprojekt och delområdens utbyggnad 
görs med utgångspunkt i Borås utbyggnads
strategi, men är beroende av flera faktorer, 

Projektgrupp
Förvaltningsöverskridande
Deltagare utses och beslutas av styrgrupp

Projektägare och budgetansvar
Kommunstyrelsen

• Beslutar om styrdokument
• Beslutar om övergripande budget

Politisk referensgrupp
Kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare samt 
presidier från SBN, TN, FOFN, LFN och MKN

• Förankring och dialog inför beslut om budgetmedel i Kommunstyrelsen

Beställare
Stadsdirektör

• Ger uppdrag och direktiv till styrgrupp

• Arbetar operativt med projektet
• Föreslår delprojekt, tidplaner och delprojektledare till styrgrupp
• Förbereder underlag för budget till styrgruppen

Delprojektgrupper • Ansvarar för olika delprojekt (specifika detaljplaner, utredningar/studier etcetera)
• Rapporterar till projektgruppen

Styrgrupp
Strategiska gruppen: förvaltningschefer från 
SBF, TF, FOF, LFF och MF samt chef för SPA

• Bevakar budgetandel i årlig budgetprocess
• Föreslår fördelning av budgetmedel för investering och drift
• Övergripande ansvar för projektet som helhet och synkning mellan delprojekt
• Beslutar om uppstart av delprojekt samt tidplan och deltagare i delprojektgrupper
• Ansvarar för projektets samspel med översiktsplanen
• Beslutar om deltagare i projektgrupp
• Ansvar för löpande, övergripande tidplanering

Referensgrupper
Näringsliv, akademi, 
medborgare, föreningar

• Deltar aktivt i olika delprojekt
• Budbärare och diskussionspart

Föreslagen organisation och fördelning av ansvarsområden för det kommande arbetet med parken.
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exempelvis behov av detaljplanering och 
årliga kommunala respektive privata inves
teringsbudgetar. För att skapa tydlighet och 
transparens för alla inblandade parter bör 
tidplanen för planering och genom förande 
av delprojekt hela tiden blicka två till fyra år 
framåt i tiden. Styrgruppen föreslås ha ett 
övergripande ansvar för löpande tid plan
ering, se mer under rubrik Organisation. 

Tillfälliga lösningar 
och testprojekt
För att tidigt skapa en känsla av helhet är 
målsättningen att parken redan från start 
ska vara markerad och möjlig att följa, även 
om besökaren behöver ta vissa omvägar 
innan parken är helt färdigställd. Ett bra 
sätt att skapa förståelse för projektet är 
att använda tillfälliga installationer och 
lösningar och att genomföra testprojekt 

längs sträckan. Exempelvis kan befintliga 
gator tillföras grönska och aktivitet i form 
av mobila träd, buskar, konstinstallationer 
och bänkar. Väggar kan kläs med grönska 
och verksamheter kan tillfälligt flytta ut 
sina aktiviteter till stråket. Både kommunen 
och privata aktörer uppmanas att använda 
sig av tillfälliga lösningar och testprojekt.

Ett sätt att skapa park i stadsmiljö är att göra 

så kallade parkletter. Små ytor som med grönska, 

stolar och bord görs attraktiva och tillgängliga för 

människan istället för bilen. Förträdgårdar och andra 

ytor intill byggnader kan på ett enkelt sätt göras 

gröna och bli en del av parken. Här visas exempel 

på odlingslådor och parkletter som både kan vara 

tillfälliga lösningar eller göras som en permanent del 

av parken. Olika testprojekt och tillfälliga lösningar 

bör genomföras tidigt och löpande under utbyggnaden.

Uppföljning
Stadsbyggnadsprogrammet ”Staden vid 
parken” ska fungera under parkens totala 
utbyggnad. Stadsbyggnads programmet 
ska följas upp och vid behov revideras 
löpande under utbyggnadstiden. Inled
nings vis bör uppföljning ske ofta för 
att säkerställa att alla administrativa 
delprojekt är i fas. För att belysa behovet 
av att avsätta resurser för uppföljning 
finns det omnämnt som ett delprojekt. 

Finansiering
För en jämn utbyggnad av parken under 
lång tid föreslås att det löpande genom
förs en blandning av de komplexa, mer 
kostsamma åtgärderna och de enklare, 
mindre kostsamma och därmed snabbare 
åtgärderna. Kommunala budgetmedel 
ska alltid ges för investering och drift 
ihop. Under rubriken Organisation före
slås hur kommunen ska organisera sig 
kring budget. I övrigt är finansiering en 
avgörande fråga och ett viktigt fortsatt 
arbete. Parken kräver nya lösningar för 
samarbete och gemensamma finansierings
modeller mellan kommunen och privata 
aktörer. För att möjliggöra ett förverk
ligande av parken föreslås ett delprojekt 
där finansieringslösningar utreds och 
befästs ihop med privata aktörer. 

Kommunikation 
När ett projekt sträcker sig över en bygg
period på kring 1020 år är det viktigt med 
kommunikation. Det är också viktigt att 
prata både om helheten och om delarna. 
Varje delprojekt ska sättas in i kontexten 
det är en del av, men det ska också pekas 
på nyttan för olika målgrupper med just 
det färdigställda delprojektet. Varje plats är 
viktig och ska bidra både i sin enskildhet 
idag och till helheten i framtiden. 

Kommunikation pågår parallellt med 
hela processen. För att belysa behovet av 
att avsätta resurser för kommunikation 
finns det omnämnt som ett delprojekt.

Administrativa delprojekt

KOMMUNIKATION 

En tydlig kommunikation kommer att 
krävas under hela parkens utbyggnad. 
Olika typer av kommunikation krävs för 
olika etapper, delprojekt och tidsperioder. 
Det behöver tas fram en kommunika
tionsplan samt ett grafiskt manér. Det 
behöver finnas en grupp som ansvarar 
för kommunikation kring projektet som 
helhet och de olika delprojekten.

KONKRETISERA CENTRUMSTRÄCKAN

Redan nu pågår flera projekt i centrala 
Borås. För att parken ska få en tydlig 
plats och genomsyra dessa projekt 
måste sträckan som går genom centrum 
konkretiseras mer i detalj än vad som 
framgår av detta stadsbyggnadsprogram. 

STRÅKETS KARAKTÄR, INNEHÅLL 

OCH GESTALTNING

Parken kommer att ha olika bredd och 
karaktär (identitet) på olika delar. Däremot 
ska stråket hänga samman och det ska 

framgå att varje enskild plats/sträcka är del 
av ett större, sammanhängande stråk. För 
att uppnå detta behöver projektgruppen 
identifiera och befästa stråkets bredd och 
karaktär i olika delar av staden samt ta fram 
en gemensam gestaltningsplan för stråket 
som helhet. Gestaltningsplanen bör bland 
annat innehålla en samling med exempel 
på olika designelement för grönska som 
kan nyttjas på olika platser längs stråket. 

I projektet ingår att identifiera platser 
längs stråket där det finns risk för 
konflikter mellan gående, cyklister och 
övriga fordon, samt, med utgångspunkt 
i stadsbyggnadsprogrammets över
gripande målbild, ta fram en plan för hur 
konflikterna ska lösas på dessa platser. 

BEFINTLIG GRÖNSTRUKTUR 

Stadsbyggnadsprogrammet lyfter grifte
gårdar som redan befintliga, gröna områden 
som kan tillföra värde till parken och 
som kan dra nytta av att vara en del av 

parkens sträckning. Detta delprojekt ska 
identifiera och kartlägga ytterligare befintlig 
grönstruktur och dess ekosystemtjänster 
i syfte att utgöra kunskapsunderlag för 
fortsatt planering och utbyggnad av 
parken. Kartläggningen behövs för att 
hitta platser där befintlig grönstruktur kan 
kopplas samman och utgöra faktiska delar 
av parken. Vidare behövs kartläggningen 
för att lyfta event uella brister som kan 
åtgärdas genom parkens utbyggnad. Det 
kan handla om både ekosystemtjänster 
och rekreativa värden som kan stärkas.. 
Det innebär att projektet ska ta fram en 
plan för att stärka och utveckla befintlig 
struktur och initiera fysiska del projekt 
som behövs för att möjliggöra detta. 

KLIMATANPASSNING 

Parken har, utöver dess rekreativa 
funktioner och värden, även stora klimat
mässiga fördelar. Parken ska förstärka 
ekosystem tjänster och fungera som 
verktyg för klimatanpassning. Genom 

att göra klimatanpassningsåtgärder 
i exempelvis områdena Getängen 
och Knalleland kan över svämningar 
nedströms undvikas. I projektet ingår 
att göra övergripande karteringar för att 
identifiera möjliga åtgärder. Projektet ska 
dessutom identifiera utredningsbehov 
avseende föroreningar utmed parken. 

DETALJPLANER, GÄLLANDE OCH NYA 

Projektet innebär att gällande planer 
inom strategiska områden ses över. 
Projektet ska identifiera planer inom 
strategiska områden som motverkar den 
övergripande målbilden. Projektet ska 
även identifiera vilka nya detaljplaner 
som krävs för utbyggnad av parken. 

En tidslinje över de administrativa delprojekten 
finns på nästa uppslag.
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Administrativa delprojekt som krävs för att möjliggöra ett genomförande. Projekten ovanför tidslinjen har påbörjats inom ramen för detta stadsbyggnadsprogram. Projekten under tidslinjen behöver startas så snart programmet beslutats.

Borås 400-årsjubileum

Kommunikation

Sommar höst 2021 2022 2040Sommar Höst

Konkretisera centrumsträckan

Stråkets karaktär, innehåll och gestaltning 

Uppföljning

Be�ntlig grönstruktur

Klimatanpassning

Detaljplaner, gällande och nya

Finansiering

FINANSIERING

Projektet ska utreda och ta fram gemen
samma modeller för finansiering och 
kompensationsåtgärder. Inom ramen 
för projektet ska även frågor om huvud
mannaskap belysas och klargöras för 
att skapa tydlighet i kommande fysiska 
delprojekt. Arbetet ska göras i samarbete 
med fastighetsägare och näringsliv. 

I delprojektet utreds finansierings
möjligheter inom gällande lagstiftning så 
som Plan och bygglagen, Kommunallagen 
och Lagen om offentlig upphandling. I 
projektet utreds också eventuella möjlig
heter till statlig medfinansiering för 
utbyggnad av grönstruktur, exempelvis 
Naturvårdsverkets bidrag för lokala 
naturvårdssatsningar och Boverkets 
stöd för gröna och trygga samhällen.

Delprojektet ska komma fram till en eller 
flera finansieringsmodeller för kommunala 
förvaltningars gemensamma projekt, 

exempelvis projektbudgetar, för att gynna 
projekten som helhet och underlätta 
samarbete över förvaltningsgränserna. 
Delprojektet ska även ta fram en eller flera 
finansieringsmodeller för projekt som görs 
gemensamt mellan kommun och privata 
aktörer. Baserat på liknande projekt som 
genomförts i andra länder kommer fastig
heter som ligger längs parken att få ett ökat 
värde. Därför är utgångspunkten att dessa 
fastighetsägare ska vara med och bidra. 

Delprojektet ska dessutom komma fram 
till en finansieringsmodell för att möjlig
göra extern finansiering av de åtgärder 
som är stora och dyra, exempelvis där 
parken ska överbrygga stora barriärer 
så som järnväg eller riksväg 40. Här ska 
influensområden för medfinansiering 
samt rimliga fördelningsnycklar klargöras. 
Målsättningen är att projekt i de stora 
utvecklingsområdena (Gässlösa och 
Getängen) kan vara med och finansiera 
andra delar av parken för att säkra helheten. 

I delprojektet ingår också att komma 
fram till lösningar för hur och när 
kompensationsåtgärder i detaljplane
projekt kan vara aktuella att utföra i 
parken. Ramar för kompensationsåtgärder 
ska utgå ifrån avstånd till grönområden 
enligt Borås grönområdesplan.

UPPFÖLJNING

Uppföljning och utvärdering kommer 
att krävas löpande under hela parkens 
utbyggnad. Uppföljningsprojektet 
innefattar översyn och utvärdering av 
stadsbyggnadsprogrammet i sig men 
också uppföljning och utvärdering av 
projektet i sin helhet, genomförda och 
planerade administrativa och fysiska projekt 
samt arbetsprocesser och samarbeten. I 
projektet bör samtliga involverade parter 
delta på, för ändamålet, lämpligt sätt. 

BORÅS 400-ÅRSJUBILEUM

Parken ska vara en del av Borås 
400årsjubileum år 2021. Delprojektet
syftar till att planera och genomföra
aktiviteter kopplade till jubileet.
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Fysiska delprojekt

De fysiska delprojekten har ett långt 
tidsspann och varierar i omfattning och 
tid. Vissa av dem är redan pågående och 
det är viktigt att dessa tar hänsyn till och 
möjliggör parken. Därtill finns det många 
kommande kända projekt som utgår från 
Borås Stads utbyggnadsstrategi, men även 
om eller nybyggnadsprojekt som har 
identifierats som krav för ett förverkli
gande av parken som helhet. Utöver det 
finns det projekt som vi inte vet om ännu. 
Slutligen ska alla delprojekt/platser länkas 
samman, vilket sker successivt på både 
kommunens och privata aktörers initiativ. 
Sammanlänkningen skapar helheten.

På kartan på nästa sida syns alla kända 
fysiska projekt. Redan pågående 
projekt är markerade med rött och 
kommande kända projekt är vita.

Till höger: pågående och kommande projekt i anslutning till parken.

Pågående
KRONÄNGSPARKEN

Projektering av Kronängsparken är 
påbörjad och byggstart är förväntad 
under 2021. Kronängsparken blir därmed 
ett av de första projektet att färdigställas 
som en del av parkens sträckning. 

VISKAHOLM

Planarbetet för Viskaholm 2 har påbörjats. 
Parken ska sträcka sig genom kvarteret och 
bron som sträcker sig från kvarteret över 
järnvägen ska möjliggöras i detaljplanen. 

TORGET VID KVARTERET EKO

Just nu pågår ombyggnad av kvarteret 
Eko och torget som ligger mellan 
 kvarteret och Viskan. Målsättningen är 
att platsen ska bli en ny social och grön 
mötesplats i centrum med verksamheter, 
bostäder och restauranger precis intill.

KNALLETORGET (MORFEUS)

I detaljplanen för Morfeus görs Knalle
torget om. Torget planeras att ha en 
tydligare koppling via Lilla Brogatan 
mot Hallbergsgatan och parken. 

HALLBERGSBRON

Hallbergsbron är konstruerad på ett sätt 
som möjliggör plantering av stora träd. 
Redan nu har tillfälliga lösningar börjat 
testas för att göra bron mer grön.

Kommande fysiska projekt på nästa uppslag.
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Kommande
KNALLELAND

Knalleland är ett av stadens utvecklings
områden. Parken ska vara en central del i 
planeringen och utvecklingen av området. 

GETÄNGEN

Getängen är ett av stadens utvecklings
områden. Planeringen av området ska 
möjliggöra parken och arbetet bör dra 
nytta av att området ligger intill en 
av parkens ändpunkter, Rya åsar. 

REPSLAGAREGATAN

Repslagaregatan är bred och har stor 
potential att göras om och därmed 
koppla ihop parkens södra delar med 
både Knalleland och Getängen. Gatan 
är viktig för att binda ihop parken som 
helhet. Biltrafikens utrymme bör minskas 
till förmån för aktiviteter vid gatan. 

NEDRE NORRBY

Nedre Norrby är ett av stadens utvecklings
områden. Planeringen ska ta hänsyn 
till och möjliggöra bron över järnvägen 
som kommer att gå igenom området. 

BRO ÖVER JÄRNVÄGEN, CENTRUM – NORRBY

Bron är ett mycket viktigt projekt, både för 
parkens och stadens skull. Den möjliggör 
parkens linjära sträckning samtidigt som 
den bygger bort en av stadens största 
barriärer: järnvägen. Genom en ny koppling 
mellan Norrby och centrum möjliggörs 
genare vägar till Norrby och i längden 
Getängen, men också genare vägar till 
centrum från fler platser i staden.

HALLBERGS PLATS OCH HALLBERGSGATAN

Området ligger mitt i centrum, med 
stenbelagda ytor och tät bebyggelse. 
Hallbergsgatan och Hallbergs plats blir, 
precis som Hallbergsbron, viktiga element i 
parkens sträckning via Stadsparken, genom 
centrum vidare mot Viskaholm och Norrby.

BRO ÖVER SVEN ERIKSONSGATAN

Genom att utnyttja topografin och bygga 
en bro mellan kullarna som finns på 
vardera sida av gatan skapar vi en genare 
väg och en säkrare och tryggare passage.

BRO ÖVER RIKSVÄG 40

Det finns redan idag en bro mellan 
Blåklinten och Astern över riksväg 40. 
Den kan dock inte bära grönska. Vid 
planering av området ska en ny eller 
ombyggd bro över riksväg 40 inkluderas. 

BLÅKLINTEN 1 OCH ASTERN 2, 3, 5, 6, 7

Ett planprogram för norra sidan av riksväg 
40 är godkänt och det finns planuppdrag 
för båda sidor. Planering av vardera sida ska 
möjliggöra parken och bron över riksväg 40.

BRO ÖVER JÄRNVÄGEN, GÖTA

Järnvägen mellan S:ta Birgittas griftegård 
och Götavallen ligger lågt och det finns 
stor potential att genom en bro skapa 
goda och gena kopplingar mellan Götas 
olika delar. Parken och bron bygger bort 
barriären som järnvägen idag utgör.

ÅLANDSGATAN

Ålandsgatan är bred och har stor 
potential att göras om och bli en viktig 
del av parken och utvecklingen av 
området. Gatan är viktig för att binda 
ihop parken som helhet. Biltrafikens 

utrymme bör minskas till förmån för 
grönska och aktiviteter vid gatan. 

HÄSSLABRON

Hässlabron över Viskan är en viktig kopp
ling mellan Göta och Gässlösa. Bron har 
redan tillgängliggjorts för allmänheten, men 
bron och dess omgivning utmed Viskans 
båda stränder ska utvecklas. Området 
norr om bron bör göras om i samband 
med exploatering av området norrut. 

GÄSSLÖSA

Gässlösa är ett av stadens utvecklings
områden och Gässlösaskogen intill 
Kronängs idrottsplats är en av änd 
punkterna för parken. Likt i planeringen 
av Getängen ska parkens sträckning tidigt 
pekas ut och möjliggöras. Även här ska 
planeringen dra nytta av att området 
ligger intill en av parkens ändpunkter.

Borås 400-årsjubileum år 2021

År 2021 fyller Borås 400 år. Firandet 
ska visa och symbolisera hur Borås ska 
bli en snyggare, modernare stad i större 
kostym. Parken spelar självklart en stor och 
 betydande roll i detta. Jubileet blir ett starkt 
avstamp för arbetet med parken och under 
året föreslås ett antal aktiviteter kopplade 
till parken att genomföras. Planering och 
genomförande av dessa aktiviteter finns 
med som ett administrativt delprojekt (läs 
mer i kapitel Administrativa delprojekt). 

Firandet av jubileet kommer som helhet 
att bestå av bland annat utveckling av 
urbana stråk som binder samman staden, 

fester, konstverk, idrottsevenemang, före
läsningar, historievandringar, utställningar, 
kongresser, byggstarter och konserter. 
Totalt ska det vara minst 400 anledningar 
eller sätt att fira 400 år. 2021 blir ett år 
då vi som till sammans utgör Borås gör 
ett avstamp mot en framtid då boråsare 
kan säga: ”Det där var en del av firandet 
den där gången. Nu har det utvecklats 
till allt det här”. I boråsarens framtida 
minne av jubileet, framför allt för alla dem 
som inte var födda eller var barn 2021, 
kommer den fem kilometer långa parken 
genom staden sannolikt vara den största 
jubileumssatsningen som de minns.
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