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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 inom fastigheten Elektra, 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
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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 

Gården i kvarter 1 öppnas upp mot Viskan med en 
trappa ner till en brygga vid 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 direkt över 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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Viskan och dess närmiljö i nordöstra delen av 
området säkerställs genom att bevara så många träd 
som möjligt samt delar av kantzonen som förbättras 
för att främja växt-och djurliv. 

Kontakt med Viskan
Vattennära lägen 

Kantzon

Sittbrygga

Uteservering

Återvinning

Befintliga träd

Kantzonens rekreativa värden förstärks genom att tillgängliggöra ytan närmast 
vattnet och under träden. Med hjälp av ett trädäck med öppningar som ger plats 
åt de befintliga träden förblir ytan tillgänglig för alla. Trädäcket förlängs och 
ansluter till Viskan via trappor och sittgradänger och avslutas med en träbrygga 
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
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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Kontakt med Viskan
Principsektioner

Sektion A-A Sektion B-B

Bostäderna på bottenplan mot Viskan får möjlighet att 
komma tätt inpå vattnet genom trappor och bryggor. Här 
får man doppa tårna eller hoppa på egen kajak eller båt. 

Gården öppnas upp mot Viskan för att ta till varan vat-
tenkontakten. Genom trappor och en brygga får boende 
möjlighet att komma närmare vattnet.  

A

A

B

B
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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.

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, parke-
ringsinfarter och sophantering 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

INTIMT RUM INTIMT RUM

UTSIKT MOT 
VATTNET/STADEN

FYSISK 
AKTIVITET

PRIVAT
UTEPLATS

VÄDERSKYDDAD 
MÖTESPLATS

VÄDERSKYDDAD 
MÖTESPLATS

PERENN-
PLANTERING

NATURLIK 
PLANTERING


