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• Byggnadernas våningshöjder är anpassade mot lägre 
bebyggelse i staden närmast stadskärnan i söder och i 
öster längs Viskan. Mot järnvägen och längsmed Sven 
Erikssons gatan ökar områdets skala.

• Genomgående eftersträvas en hög arkitektonisk kvalitet 
med samordnade men ändå individuella uttryck. 
Byggnadens volymer varieras i indelning, ytstruktur och 
kulör och ger de olika volymerna unika karaktärer inom 
ramen för en samlad materialpalett.

• Kv 1 består av tre olika byggnadsvolymer med en 
gemensam upphöjd gård och en trappa ner till Viskan. 
Parkering för bilar förläggs i garageplan. Volymerna 
har en varierad gestaltning, både vad gäller höjder och 
fasadkomposition. Höjderna varierar mellan 5, 7 och 
25 våningar, med lägre höjder mot Viskan för att skapa 
vattenkontakt och den högsta byggnadsvolymen mot 
järnvägen.

• Kv 2 består av tre byggnadsvolymer, med en  gemensam 
upphöjd gård. Höjderna varierar mellan 6, 8 och 18 
våningar. 

• Kv 3 består av fyra byggnadsvolymer som är grupperade 
kring en gemensam upphöjd gård  med utsikt mot staden 
och Viskan. Den lägre volymen har även en takterass. 
Höjderna varierar mellan 2, 4, 6 och 9 våningar.

• Kv 5 består av en byggnadsvolym på 4 våningar, med en 
takterass som ger utblick mot staden och Viskan. 

• Västerbros kvarter innehåller aktiva och levande 
bottenvåningar som ger en karaktärsfull och varierade 
gatumiljö längs de primära stråken, parkstråket 
och promenadstråket längs Viskan.  En blandning 
av bostäder och lokaler bidrar till en blandning av 
boende och besökare, som tillsammans bygger upp 
stadsrummets liv. Detta bidrar även till en ökad känsla 
av trygghet i området. 

No 4, Nacka, Sverige.
Hermansson, Hiller, Lundberg.

Västerbro, kvartersindelning

Alter Steinweg, Hamburg Tyskland  2018 
Störmy murphy and partners.

KV. 1

KV. 2

KV. 3

KV. 4

Bebyggelsen
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Krøyer plads, Köpenhamn Danmark 2016 
Cobe architects.

• Cykelparkering finns dels utomhus vid entréer inte minst 
för korttidsparkering vid verksamheter men övervägande 
cykelparkering finns inomhus. Cykelparkering inomhus 
skyddar cyklarna mot regn samt ger trygghet och 
minskar risken för stölder. Låg andel biltrafik i området 
skapar en lugn miljö.

• Materialen i stråk, på gårdar och på fasaderna ska vara 
gedigna och hålla hög kvalitet. Stort fokus på hållbarhet 
skall prägla materialval och lösningar inom området.

• Genomgående material är tegel, som väl knyter an till 
befintlig bebyggelse i området. Inslag av nya material 
ger området en unik karaktär och användarupplevelse 
samtidigt som området är sammanhängande med övriga 
Västerbro.

• Gatornas uppbrutna perspektiv bidrar till en varierad 
karaktär tillsammans med bebyggelsens olika skalor, 
färg och material.

P77-79, Oslo, Norge. 
Reiulf Ramstad Arkitekter
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SUND Nature Park, Köpenhamn, Danmark.
C. F. Møller.

Norra Djurgårdsstaden, Stockholm.
AJ Landskap.

Hornbergs strandpark, Stockholm 2012 
Nyréns arkitekter.

Det gröna stadsrummet

• Utformning av gaturummen och deras innehåll utgår 
från de gåendes villkor och påverkar trafikanter 
till ett önskat beteeende av lugnt tempo och hög 
uppmärksamhet. Cyklister och gående är prioriterade 
och bilar ska hålla låga hastigheter. Cyklister anpassar 
sin hastighet efter gångtrafikanterna. 

• Stadsgrönska används i form av gröna platser och på 
byggnader samt fasader.

• Gatorna utformas med ordnade planteringar som 
ramar in gaturummet med koncentrerad växtlighet. 
Växtligheter består av markplanteringar, buskar och 
träd. Kantzonen består av grön förgårdsmark med 
växtlighet i form av perennplanteringar, buskar och 
klätterväxter mot angränsande fasader

• Hjärtat i kvarteret utgörs av det gröna parkstråket som 
löper genom området och som kopplar samman staden 
över järnvägen i norr. Stråket får en karaktär av grönt 
stadsrum med möjlighet att erbjuda varierade funktioner 
för vistelse, nöje och umgänge.

• För att koppla samman parkstråket mot Norrby 
föreslås möjlighet att skapa en ramp för gående och 
cyklister som ska vidare ansluta till en GC-bron över 
järnvägen. Rampen behåller en grön karaktär med 
planteringsmöjligheter i form av upphöjda planteringar 
som samtidigt erbjuder sittmöjligheter.

• Stråket längs Viskan utvecklas som ett blå-grönt 
promenadstråk där natur- och rekreationsvärdena 
tas till vara. Byggnaderna längs stråket erbjuder 
kompletterande funktioner såsom kaféer och restaranger 
med uteserveringar. 
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St Andrews, Bromley-by-Bow, London.
Townshend Landscape Architects.

Nya Hovås, Göteborg.
Arkitema architects.

Torg Ett, Stockholm.
ÅWL Landskap.

Gårdsmiljöer

• Gårdarna urformas med omhändertagna gröna miljöer,       
planterade med träd, buskar, perenner och gräs eller 
terrängytor. Möjlighet för odling ska finnas. 

• Gårdarnas olika rum ska erbjuda något för alla 
åldrar. Det ska finnas möjlighet till aktivitet och 
multifunktionellt användande där människor kan vistas. 
Rummen kompletteras med sittytor och möbler för olika 
åldrar.

• Det ska finnas möjlighet för sociala platser i form av 
komplementbyggnader för samvaro som tex växthus.

• Belysning och överblickbarhet ger en känsla av trygghet 
på gårdarna.

• Gränsen mellan privata uteplatser och resten av gården 
tydliggörs genom exempelvis mindre höjdskillnader eller 
planteringar i form av häck eller buskplanteringar. 



Kontakt

Wingårdhs
Kungsgatan 10A (HQ)
411 19 Göteborg

För mer info besök: 
wingardhs.se
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Arkitektur & materialitet
Viskaholm

Gestaltningen av Västerbro utgår ifrån materialval som 
återfinns i befintlig bebyggelse med en industrikänsla som 
domineras av tegel, plåt och äldre industriella 
fönsterutformningar. 

Borås Wäfveris fabriksbyggnad, ritad av Lars Kellman 1914.

Kontakten med Viskan är direkt och påtaglig i 
området vilket har format gestaltningen av de 
kvarter som är belägna mot ån.
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Gult tegel i den fabriksbyggnaden som rivs 
återanvänds i projektet. Hus A och C i kvarter 2 
uppförs med detta tegel som fasadmaterial.

Tegeldetaljer och variation i tegelkulörer i den 
befintliga  byggnaden blir underlag till 
materialpaletten.

Plåtdetaljer i mörka toner, i detta fall ärgad 
koppar och svart plåt, tas vidare i projektets 
gestaltning. Likaså de karakteristiska kvadratiska 
fönsterindelningarna som ger en industriell men 
omhändertagen känsla.

Arkitektur & materialitet
Viskaholm
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Arkitektur & materialitet
Borås industrilandskap

Artonhundratalets och det tidiga nittonhundratalets
industriarkitektur är tongivande för Västerbros gestaltning.
Bäckska färgeriet, som låg där Grand hotell finns idag, är 
med sin takform och fönstersättning ett tydligt exempel på 
hur expressiv och gedigen denna industriarkitektur kunde 
vara. Takformen har plockats upp i hus B och C i kvarter 1. 

Algotshuset i Borås är med sin strikthet, materialitet, 
fönstersättning och vertikalitet en inspiration till hus 
A och C i kvarter 2. 
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Arkitektur & materialitet
Materialpalett

Cor-ten

Skiffer

Trä

Grönt glaserat tegel Tegelmäster

Rött tegel Petersen K36

Materialen tar utgångspunkt i det befintliga, med naturliga 
material med lång hållbarhet. Tonvikten ligger på återvunnet 
och nytt tegel. Skiffer, Cor-ten, mörk metall och trä skapar 
variation och detaljering.

Svartlackerat stål

Mörkgrått tegel Petersen K55

Gult återvunnet tegel från befintlig byggnad



9Wingårdhs l                l Exempel: Gestaltningsprinciper l 2022.03.30

Arkitektur & materialitet
Referenser: Fasadutformning

Alter Steinweg, Hamburg, Tyskland. 
Störmy Murphy and Partners.

No 4, Nacka, Sverige. 
Hermansson, Hiller, Lundberg.

P77-79, Oslo, Norge. 
Reiulf Ramstad Arkitekter

Krøyer plads, Köpenhamn, Danmark. 
Cobe Architects.
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Västerbro i staden
Typologier

I väst och norr skapar bebyggelsen en rygg mot stationsom-
rådet och bullret, med trappande volymer som stiger succes-
sivt upp till 25 våningar. Ett tornmotiv bildas vid huvudentrén 
till området från norr.

I syd och öst relaterar bebyggelsen höjdmässigt mot den be-
fintliga stenstaden på andra sidan Viskan. Gårdarna öppnar 
sig mot syd för maximal solexponering. 
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Västerbro i staden
Västerbro i relation till Domkyrkan, sett från Nybro.
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Västerbro i staden
Trappande volymer i områdets västra del, sett från Sven Eriksonsgatan
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Kontakt med Viskan
Vy från Torgspången

Viskaholms vattennära läge ger möjlighet till nya funktioner 
med vattnet som utgångspunkt. Sittmöjligheter och sociala 
funktioner kopplade till byggnaderna såsom uteservering-
ar får utblickar mot vattnet för att förstärka den vattennära 
känslan. Befintlig vegetation och särskilt stora träd med 
högt värde sparas i så stor utsträckning som möjligt. Nya 
planteringar anpassas till så att de inte skymmer sikten mot 
vattnet. 
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Kontakt med Viskan
Vattennära lägen 

Kantzonens rekreativa värden förstärks genom att tillgängliggöra ytan närmast 
vattnet för att skapa ett mervärde för människorna som bor i området men även 
för de som passerar. 
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Kontakt med Viskan
Vattennära lägen 

Gården i kvarter 1 öppnas upp mot Viskan med en 
trappa ner till vattnet. Den lägre nivån blir tillgänglig 
genom en dörr från hus A.

Takformen på hus B och C i kvarter 1 är inspirerad av Bäckska färgeriet som 
tidigare låg vid Viskan. Framför huset skapas möjligheten till vattenkontakt för de 
etagelägenheter som ligger i bottenplan och våning 1. Resterande 
lägenheter har balkonger i mörk smidesmetall som hänger ut över vattnet. 
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Kontakt med Viskan
Referenser

Havneholmen, Köpenhamn, Danmark. 
Lundgaard Tranberg

Sydhavnen, Köpenhamn, Danmark. 
Sjoerd Soeters

Aker Brygge, Oslo, Norge.
Forenom

Sluseholmen, Köpenhamn, Danmark. 
Arkitema Architects
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Det gröna stråket
Vy mot Viskaholmsbron

Det gröna stråket som löper genom området och som 
kopplar samman staden över järnvägen i norr och över 
Viskaholmsbro i söder utgör hjörtat i Västerbro. Stråket får 
en karaktär av grönt stadsrum med möjlighet att erbjuda 
varierade funktioner för vistelese, nöje och umgänge.
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Tabiat Pedestrian Bridge, Teheran, Iran
Diba Tensile Architecture, 2014

The Providence River Pedestrian bridge, Rhode Island, USA
Inform Studio, 2020

Bicycle bridge across the Sava River, Bohinjska Bistrica, Slovenien
Dans arhitekti, 2013

Claude Bernard overpass,Paris, Frankrike
DVVD, 2015

Det gröna stråket
Referenser: Gång- och cykelbro i trä
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Det gröna stråket
Gångsfartsgata och gång- och cykelramp

Det gröna stråket, här sett från Hallbergsgatan, 
bildar en central gångfartsgata genom området. Ev 
bostadskomplement som cykelrum och miljörum som 
angränsar till det gröna stråket skall utformas att-
raktiva eller utföras med insynsskydd som t ex högt 
sittande glas, mjölkfärgat glas, ornamentglas eller 
färgat glas.

I mötet mellan det gröna stråket och Sven Eriksonsgatan öppnar stråket upp 
sig och ett torg bildas. Gång- och cykelrampen skapar i kombination med de 
uppglasade bottenvåningarna liv och rörelse i flera olika nivåer och riktningar. 
Rampen bildar också tak till sitplatser, cykelparkering och entrén till livsmedels-
butiken. Planteringar och markbeläggning används för att markera stråkets olika 
zoner. 
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Det gröna stråket
Principsektioner 

Gatorna in till stadsdelen har ordnade planteringar. 
Lyfter man blicken upplevs de gröna bostadsgårdarna på 
bjälklag och takterrasserna. Förutom gröna gårdsmiljöer 
och gröna tak inom kvartersmark kommer  förgårdsmarken 
att anläggas med växtlighet för att vidare bidra med
grönska i gaturummet.

Rampen behåller en grön karaktär med planteringsmöjlig-
heter i form av upphöjda planteringar som även erbjuder 
sittmöjligheter. Där rampen börjar kan ett trapplandskap 
förekomma i form av gradänger som bjuder in till att slå 
sig ner och blicka ut över det gröna stadsrummet. 

Sektion C-C Sektion D-D

C
C

D

D
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Utåtriktade lokaler varvas med bostadsentréer, uppglasa-
de cykelförråd och uteserveringar för att skapa en livfull 
variation i områdets bottenvåningar. 

Utformning av bottenvåningar
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Utformning av bottenvåningar
Sidogator

På områdets sidogator tas funktioner som inlast, parkeringsinfarter och sop-
hantering om hand. Med gedigna material, visuell kontakt med gårdar och 
markplanteringar upprätthålls intresset hos gångtrafikanten.
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Utformning av bottenvåningar
Referenser: Levande bottenvåningar

Malmö saluhall, Malmö
Wingårdhs

New Road, Brighton, England 
Gehl Architects

Nørrebro, Köpenhamn, Danmark 
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Utformning av bottenvåningar
Principsektioner 

Även sidogatorna får inslag av grönska för att skapa 
attraktiva gaturum för boende och besökare Det gröna 
inslaget bidrar också till den ekologiska hållbarheten i 
området där det skapas ett gott klimat för djur och insekter 
och bättre mikroklimat för de boende. 

Stråket längs Viskan utvecklas som ett blå-grönt prome-
nadstråk där natur- och rekreationsvärdena tas till vara. 
Byggnaderna längs stråket erbjuder kompletterande funk-
tioner såsom caféer och restauranger med uteserveringar. 

Sektion E-E Sektion F-F

E
E F

F
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Gårdskaraktärer
Bostadsgårdar

Vy från gården i kvarter 1. Till vänster kan trappan ned till 
Viskan anas.

Två typer att gårdsmiljöer på bjälklag skapas i Västerbro, 
bostadsgårdar på bjälklag och takterrasser. Gårdsmiljöer 
utformas med trädgårdskaraktär och variation av funktio-
ner så att de  blir så användbara som möjligt. Rumslighet, 
sittmöjligheter, utbud av aktiviteter, tillgänglighet, utblickar 
och varierad grönska är viktiga delar i den upplevelserika 
gårdsmiljön i Västerbro. Merparten at taken som inte är 
takterrass eller bostadsgård kläs med sedum för att minska 
och fördröjda avrinning från regnvattnet.

Sedumtak
Bostadsgård på bjälklag
Takterrass
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Gårdskaraktärer
Referenser: Bostadsgårdar

Torg Ett, Stockholm. 
ÅWL Landskap

St Andrews, Bromley-by-Bow, London.
Townshend Landscape Architects.

Charlotte Garden, Köpenhamn, Danmark.
SLA Landscape Architects.

Kv Båtklubben, Stockholm.
AJ Landskap.
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Gårdskaraktärer
Diagram

1. Gårdmiljöer med trädgårdskaraktär 2. Sammankopplade mötesplatser

4. Privata uteplatser 5. Aktiva/Passiva mötesplatser och odling

3. Sammanhållen gestaltning gårdmiljöer och fasader

6. Sammanlagda diagram

Bostadsgård på bjälklag
Takterrass
Sedumtak

Mötesplats
Kopplingar

Aktiv mötesplats
Passiv mötesplats
Odling
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Gårdskaraktärer
Principsektion Ekosystemtjänster

Gestaltningen av gårdsmiljöerna bidrar till flera ekosys-
temtjänster. Gårdarna ska i hög grad bidra 
positivt till välbefinnande för människor, djur och natur 
genom ekosystemtjänster som:

- Vindreduktion
- Förbättrad luftkvalitet
- Bullerdämpning
- Pollinering av bin och humlor
- Dagvattenhantering genom avdunstning och 
 infiltration
- Rekreation samt mental och fysisk hälsa vilket 
 innefattar lugn och ro, fysiska utomhusaktiviteter  
 och upplevt välbefinnande
- Estetiskt värde

POLLINERING/
DJURLIV

POLLINERING/
DJURLIV

ODLING VÄXTHUS

VILA

PERENNER-
PLANTERING
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VÄDERSKYDDAD 
MÖTESPLATS

VÄDERSKYDDAD 
MÖTESPLATS

PERENN-
PLANTERING

NATURLIK 
PLANTERING
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