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Abstract 
The degree thesis is based on an architecture competition where the community 
had decided on producing residential buildings on the district Västra kajen. The 
community of Jönköping wanted to build two types of residents; one part was 
going to have residents with right of tenancy, were the company VätterHem is 
going to administrate. The other part of the residential was going to be tenant-
ownership were the administrator is going to be Riksbyggen. The line of argument 
in the thesis is the design process of doing a proposal that would meet the 
requirements of the competition and of the companies’. Other requirements that 
also had to be considerate on the proposal were the adjustment with the existing 
environment and that it had to be appealable to society. 

Question that assumes in the thesis and trying to be explained through the reading 
of the chapters is; “How the area is affected of the external conditions. How a 
residential yard and construction is going to be designed to get the best possible 
light- and view-alternative, and to get good internal planning. How the design is 
on the wining proposal. What are the energy requirement, and the other 
requirements; what kind of conditions does the area have”. 

Observation of the location has been carry out where analyzes has been made on 
wind-, sun-, vegetation-, traffic- and topographic conditions. Some researches has 
been done on the history of the city which is describe on this thesis and also 
different point of views of Statsbyggnadvisionen1 has been explained; which also 
includes Ramprogrammet¹. 
 
Similar projects have been analyzed to get a bigger perspective on good internal 
planning and good resolutions on residential buildings with similar conditions. 
These analyzes have been used and reflected on the design of the project on Västra 
kajen, which is describe on following chapters. The reference projects have been 
chosen from three levels which the writers of this thesis choose to name; the 
community level, the national level and the international level. The objects are 
Östra kajen in Jönköping, Henriksdalshamnen in the area Hammarbysjöstad in 
Stockholm and the living area Fyrholm in Kobenhaven, Denmark. The analyses 
can be found in chapter 4.4.   

                                                 
1 Is a document from the community of Jönköping that describe the city planning and future vision of 
the city  
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After the analyzing phase a proposal on the living space on Västra kajen is 
designed, this design proposal is illustrated in chapter 4.5, where volume, internal 
planning, the residential yard and material etc is presented. During the whole 
design process there was a contact with the company Riksbyggen and Invar Selse 
that was the functionary of the competition, which also is presented in the 
chapter. The end of the thesis is base on a description of the winning proposal, 
where a comparison between the proposal of this thesis and the winning one is 
done. 
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Sammanfattning 

Examensarbetet grundar sig på en formgivningstävling över Västra kajen i 
Jönköpings kommun. Där har kommunen beslutat att uppföra nya hyres- och 
bostadsrätter som Riksbyggen och Vätterhem kommer att förvalta. Den röda 
tråden i rapporten är processen att utforma ett förslag som uppfyller 
tävlingsprogrammet med båda parternas krav och önskemål. Jönköpings kommun 
har som önskemål att byggnaden ska passa in i den befintliga miljön och vara 
tilltalande för allmänheten.  

Frågeställningar som rapporten har utgått ifrån är bl.a. Hur området påverkas av 
de yttre förhållandena. Hur man ska utforma gårdsyta och byggnad för att få bra 
ljus- och utsiktsmöjligheter och planlösningar. Hur ser det vinnande förslaget ut. 
Vilket är Energikravet, vilka andra krav finns och vilka är förutsättningarna för 
tomten. 

 
Det har genomförts undersökningar över den tilldelande tomten där vind-, sol-, 
vegetation-, trafik-, topografianalyser har gjort. Västra kajens byggnadshistoria har 
sammanfattats och även aspekter ifrån statsbyggnadsvisionen har beskrivits, vilket 
inkluderar ramprogrammet. 
 
Liknande referensobjekt har analyserats för att få en större inblick gällande goda 
planlösningar och utformningar av flerbostadshus med liknande förhållanden. 
Dessa analyser har sedan använts och varit till hjälp vid utformandet av förslaget 
till Västra Kajen vilket beskrivs i följande kapitel. Referensobjekt har valts ut från 
tre nivåer, kommunal, nationell och internationellt nivå, för att här få en utbredd 
syn. Objekten som har analyserats är Östra kajen i Jönköping, Henriksdalshamnen 
i Hammarbysjöstad i Stockholm och Fyrholm i Köpenhamn, Danmark. Detta kan 
läsas under kapitel 4.4.  
 
Därefter utformades ett förslag för kvarteret Västra kajen, vilket redovisas i 
kapitlet 4.5. Här beskrivs processen hur volym, planlösningar, gårdsyta och 
material etc bestämdes. Under denna process hölls det löpande kontakt med 
Riksbyggen och tävlingsfunktionären Ingvar Selse. I slutet av rapporten analyseras 
det vinnande förslaget. Fokus i denna analys är att jämföra det vinnande förslaget 
med projektet som presenteras i denna rapport.  
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1 Inledning 
I Jönköpings stadsbyggnadsvision ingår området Västra Kajen som ligger i 
Jönköpings kärna, där vill kommunen utveckla till ett attraktivt område med 
bostäder. I november 2008 utnämnde Riksbygge i samarbete med Vätterhem 
arkitekttävling för detta område där fem kända svenska arkitektfirmor blev 
utnämnda att utforma varsitt förslag. Syftet med arkitekttävlingen är att på denna 
unika plats i staden utforma en ny bostadsbebyggelse med hög arkitektonisk 
kvalitet och tilltalande lägenheter med hög boendekvalitet. Vilka krav Riksbyggen 
och Vätterhem har för projektet och utformningsprocessen är ett av 
grundelementen som denna rapport ska beskriva.  

Frågeställningar till rapporten är: 

Vilka är kraven i utformningsprogrammet? 

Vilka analyser bör göras av tomten? Hur kommer området att påverkas av de yttre 
förhållandena?   

Vilka visioner har Jönköpings kommun på expanderingen av staden? 

Hur ser liknande projekt ut? Hur har gårdsyta, parkering, planering av 
lägenheterna utformats i dessa projekt?  

Vilket är Energikravet? Vilka andra krav finns och vilka förutsättningar finns för 
tomten? 

Hur går man till väga för att utforma ett eget förslag? Hur löses planlösningar, 
gård, ljus- och utsiktsmöjligheter på bästa sätt?  Hur hanterar man dessa faktorer 
till detta projekt? 

Vilket blir det vinnande förslaget? Hur har de löst planlösningar, gård, parkering 
etc.? Vilken är Juryns motivering? 
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1.1 Bakgrund 
Efter en treårig utbildning till byggnadsingenjör med inriktning 
byggnadsutformning och arkitektur valdes att till examensarbetet göra en 
fördjupning inom arkitektur. Kurser som det kommer tas hjälp av för att få bästa 
möjliga slutresultat är Fysiskplanering, Byggnadsutformning, Byggprocesser, 
ArchiCAD 11, Byggteknik2 och Presentation och Visualisering.  

Intresset och nyfikenheten för hur en arkitekttävling går till och hur man går till 
väga vid deltagande gjorde att det valdes att utom tävlan genomföra en 
Arkitekttävling. Detta skulle bli till en utmaning, att med samma förutsättningar 
som de tävlande deltagarna hade göra ett eget förslag där resultatet sedan kunde 
jämföras med de tävlandes. I Jönköping utnämnde Riksbyggen tillsammans med 
Vätterhem arkitektkontor att delta i en inbjuden tävling för att utforma nya 
bostads- och hyresrätter här i Jönköping, en tävling som kom lägligt tidsmässigt 
och platsmässigt. 

Intresset fanns i att se hur mycket tid som läggs ner på ett projekt, vilka problem 
man kan stöta på under processen och hur man skulle kunna göra en ny 
spännande utformning av ett bostadshus. Mycket nybyggt i Jönköping har en viss 
stil med neutrala fasader och färger. Målet blev därför att göra en byggnad och få 
in en bit av Jönköpings historia blandat med en färgfylld och livfull fasad.  

Detta arbete är något alla tre brinner för att göra och kommer att försöka få arbeta 
inom ämnet i framtiden.  

1.2 Syfte och mål 

Målet är att utforma ett förslag i en arkitekttävling med ett givet program, plats 
och förutsättningar. Att därav få erfarenhet av en arkitekttävling och kunna utföra 
ett förslag efter beställarens önskemål. Ett annat mål är att analysera platsen samt 
att utforma en hållbar och miljövänlig entreprenad som håller sig inom 
ramprogrammets visioner. Målet är även att få en inblick i arbetslivet och få 
kontakt med ett erfaret företag samt att på egen hand göra de utredningar som 
behövs. Det slutliga målet att jämföra projektet med det vinnande företagets 
projekt  

 

Rapportens tyngdpunkter är analysen av referensobjekten, utformningsprocessen 
och en jämförelse med det vinnande förslaget. 
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1.3 Avgränsningar 
I arbetet kommer det inte att tas hänsyn till några ekonomiska aspekter. Det 
kommer heller inte ske en fördjupning i energiförbrukningen. Eventuell 
skissprocess kommer inte att redovisas då det slutgiltiga förslaget anses vara 
omfattande i sig. Rapporten kommer inte heller att beskriva hur en arkitekttävling 
utförs utan det anses att målet för studenterna liksom företagen är att utforma ett 
bra förslag för området.   

1.4 Disposition 

Rapporten börjar med en inledning och bakgrund till projektet som sedan följs av 
syfte och avgränsningar.  Innan resultatet står de förutsättningar som fanns för 
tävlingen och kraven från beställarna. 

I resultatet kommer först analyser över området Västra kajen med bland annat 
vind- sol- och platsanalyser. För att få ytterligare information om området och dess 
omgivning finns därefter en beskrivning av Jönköpings stadsbyggnads historia och 
statsbyggnadsvisionen för centrala Jönköping.  

Innan utformningen av projektet kommer analyser av liknande projekt, ett i 
Jönköping, ett i Stockholm och ett i Danmark. Här kan det läsas om dess 
utformning av fasad, planlösningar och gårdsplan.  

Under det egna förslaget sedan är det uppdelat under huvudrubrikerna 
utformning, energi, exploateringsbegrepp och presentation. Utformningen 
inkluderar både exteriör utformning av fasade och gårdsplan och interiör 
utformning i form av planlösningar. Här finns också beskrivet hur formen 
uppkom och varför volymerna placerades som de gjorde. 

Efter att ha gått igenom projektet för examensarbetet görs en jämförelse med det 
vinnande förslaget. Här under rubrik fem finns juryns motivering, förslagets 
volym och design, planlösningar och hur de har löst gårdsplan och parkering. 
Detta kapitel avslutas med egna åsikter om förslaget.  

Hela rapporten avslutas sedan med slutsats och diskussion.  
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1.5 Metod 
Ett möte med Claes-Göran Persson från Riksbyggen där han även bjudit in 
arkitekten Ingvar Selse blev starten av examensarbetet. Tävlingsprogrammet 
diskuterades och allt material tillhandahölls för att få samma förutsättningar som 
de tävlande arkitekterna fått. Vid mötets tidpunkt var det fyra veckor kvar till 
tävlingens slutdatum den 28:e Februari de hade då fått fyra månader att komma 
upp med ett förslag. För att få samma förutsättning i examensarbetet bestämdes att 
presentationsmaterialet skulle vara klart i samband med prisutdelningen den 14 
Maj. 

Möten med kontaktpersonen Ingvar Selse och handledare Göran Hellborg har 
gjorts under hela utformningsprocessen. Där har uppbyggnaden av förslaget 
diskuterats och problem som har uppstått har lösts.  

Information om området där formgivartävlingen äger rum har hämtas ifrån 
tilldelad dokument från Riksbyggen.  Kartor och handlingar har hämtats ifrån 
Jönköpings kommun. Solstudier har renderats i programvaran ArchiCAD. Kartor 
är tagna från programvaran Google Earth och Map för att studera bland annat 
angränsande ytor och växlighet. Information till vindstudier har tagits från SMHI, 
där Sveriges metrologiska och hydrologiska institut ständigt uppdateras.  

Egna observationer har gjorts av områdets trafik och rörelsemönster samt att en 
undersökning av stilmönster har gjorts. 

Till analyser har litteratur, internetsidor och artiklar används vilket under 
rapporten har refererats som fotnötter. 
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2 Förutsättningar  
Målet för uppdragsgivaren är att vi ska genomföra tävlingen med samma grund 
som resterande tävlande. De vill se en yngre generations förslag och 
problemlösning. Tanken är att bli klar med rapporten till andra 
opponeringstillfället som sker v. 25. Dessförinnan finns som delmål att bli klar 
med utformningen och presentationsmaterialet innan 5 Maj. Riskbyggen och 
Vätterhem ska vid den tiden ha fattat ett beslut om vilket som är det vinnande 
förslaget. 
 

2.1 Krav från beställarna 

2.1.1 Tomt/ markområde 

Tomten som ligger på cirka 2400m² ska delas in i två ungefär lika ytor som sedan 
ska kunna förvaltas var för sig, utan gemensamhetsanläggning. På vardera delen 
ska därför det egna behovet av parkering, för bilar och cyklar, samt teknisk 
försörjning tillgodoses. Dock kan en gemensam infartsyta till parkeringen med 
fördel accepteras, vilken i första hand ska läggas i norra delen av tomten.  

I tävlingsuppgiften ingår att visa hur dessa två delar är fördelade och vilken part 
som kan vara lämpligast för vardera del.  

Byggnadsgränserna är: 

Söder: 0,6m norr om Hamnstations norra fasadlinje.  

Väster: Gatulinje 12,0m öster om polishusets östra fasadliv.  

Öster: 10,0m från kajkant 

Norr: I linje med Länsstyrelsens byggands norra huvudfasad. 

2.1.1.1 Marknivåer 

Tomtens västra sida ligger på cirka + 91,0 

Tomtens norra sida ligger på cirka +90,5 

Tomtens östra sida mot Munksjön har nivåer mellan + 89,4 och 89,7 

Grundvatten nivån ligger på cirka +88,50 

Medelvattennivån på Munksjön är +88,7 
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2.1.2 Arkeologiska förutsättningar 

I tävlingen finns inga arkitektoniska skäl som begränsar byggandet på tomten. 

Tomten ligger omedelbart utanför det sedan länge bortrivna historiska 
slottsområdet och har ersatts av andra byggnader och parkanläggningar. 
Huvuddelen av tomtmarken är utfylld mark efter den gamla järnvägen och 
hamnen som under 1900-talet blev till stadsmotorväg.  

2.1.3 Parkeringsbehov: 

Parkeringsplatserna skall ligga med tillgång direkt från eget trapphus.  

Bostadsrättsdelen har kravet 0,9 plats per lägenhet och hyresrättsdelen ligger på 
8,0 platser per 1000 m² bruttoarea. 

Gästparkering kan eventuellt ske på anslutande yta under kvällar och helger. 

2.1.4 Bostäder/ Gestaltning 

Enligt stadsbyggnadsvisionen skall bebyggelsen utformas med stor hänsyn till: 

- genomsiktlighet för bakomliggande byggnad för länsförvaltning 

- god anslutning till den nya Magnus Ladulås plats norr om området 

- god anslutning till promenadstråket längs munksjön och till platsbildning 
söder om området. 

- bra utnyttjande av sol, ljusförhållanden och utsiktsmöjligheter.  

Materialen på byggnaderna ska vara anpassade till ett långsiktigt bra förvaltande 
både exteriört och interiört.  

Utformningen får gärna vara uppmärksammade och omtalade utanför stadens 
gränser. Byggnaderna ska samtidigt ha en hög utnyttjandegrad för boende och en 
god teknisk och ekonomisk utformning för långsiktigt förvaltande.  

Det ska finnas en samspelthet mellan byggnaderna men utformningen mellan 
hyresrätterna och bostadsrätterna får vara av olika karaktär.  
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2.1.4.1 Bostäder och Lägenhetsfördelning 

Antalet lägenheter finns det inget preciserat krav på i denna tävling utan det ingår 
istället att göra en bedömning av vad som är möjligt på denna plats. Uppdelningen 
av hyresrätter och bostadsrätter ska vara någorlunda jämt.  

Lägenheterna ska vara utformade enligt ”Bättre för alla” och alla ska ha tillgång till 
egen balkong eller uteplats, klädkammare och egen utrustning för tvätt.  

2.1.4.2 Lägenhetsfördelning: 

Bostadsrättsdelen – 20 % tvåor, 45 % treor, 35 % fyror, varav några femmor 

Hyresrättsdelen – 10-15% ettor, 35-40% tvåor, 30 % treor, 20 % fyror varav 
någon femma. 

De mindre lägenheterna skall placeras på de nedre planen.  

2.1.4.3 Bostadskomplement 

Bostadsrättsföreningen behöver ett utrymme för föreningsträffar och för gästers 
övernattning. Detta rum behöver vara cirka 25m² inklusive yta för pentry och 
handikappsanpassad wc. 

Cykelparkering ska kunna nås från eget trapphus eller från gårdsplan. Antalet 
platser som behövs är 1 plats för en- och tvårumslägenheter och 2 platser för tre- 
och fyrarumslägenheter.  

Varje lägenhet ska ha ett tillhörande lägenhetsförråd på 4-6 m² 

Gårdsmiljön ska vara rik på växlighet för att få gröna gårdar och den skall anpassas 
till bebyggelsens karaktär. Rofyllda platser för medelålders och äldre generationer 
ska prioriteras och endast mindre yta för barnlek erfordras.  
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2.1.5 MILJÖPROFIL / TEKNIK 

Byggnaderna ska utformas som lågenergihus med hög energieffektivitet och med 
goda värmeåtervinningssystem. Värmeförbrukning ska vara på högst 85kwm/m². 

I den fortsatta projekteringen och i byggprocessen ska sunda material och 
kretsloppsanpassning av byggmaterial eftersträvas.  

Bullermoment som finns för området är trafik på Munksjöbron i söder och 
trafiken på Strandgatan i norr om området. Detta är dock på en måttlig nivå och 
inget som behöver tas någon större åtgärd till. 2 

                                                 
2 Dokument från Bostad AB VätterHem & Riksbyggen, September,  2008,  Bostäder på Västra kajen i 
centrala Jönköping – Formgivningstävling tävlingsprogram  
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3 Genomförande 
3.1 Förstudier 

Vid starten av ett projekt gjordes en förstudie över området för att veta vilka yttre 
faktorer det finns att ta hänsyn till och vad som kan utnyttjas. Det är också viktigt 
att lära känna tomten och dess omgivning för att kunna skapa en byggnad som 
passar in i harmoni med befintlig bebyggelse men även ger en nyskapande känsla. 
Befintliga byggnader och omgivningen med växlighet och anslutande ytor har 
därför studerats. För att inte skapa kalla vindkorridorer har här gjorts en 
vindanalys och sedan en solanalys för att kunna utnyttja solens värme maximalt.  

4.1.1 Vindanalys 

Eftersom det är en tomt som gränsar till vattnet kommer kall vind att påverka 
byggnaderna och gården. De transparanta pilarna på bilden visar hur tomten 
kommer att påverkas av vinden ifrån Munksjön. Vinden måste därför tas hänsyn 
till vid byggnadens utformning och placering på tomten för att det ska bli en 
behaglig yta att vistas på. Jönköping i allmänhet påverkas av en sydvästlig vind, se 
bilaga 1som visar observationer som SMHI har gjort över Jönköping. Årliga 
medelvärdet av vindhastigheten ligger på 4 m/s, se tabell 1 och tabell 2 i bilaga 1 
och den nordliga frekvensen av vindriktningen för Jönköping är 8,6 % vilket ses i 
tabell 3 i bilaga 1. 

Bilden till vänster demonstrerar hur 
tomten ungefärligt kommer att 
påverkas av vinden. Den sydvästra 
vinden kommer att förhindras av 
den befintliga byggnationen. Det 
kommer att bildas mindre 
korridorer mellan byggnaderna3. 
Vinden från Munsjön och Vättern 
kommer att påverka tomten mest. 
Detta måste tas till åtanke vid 
utformningen av flerbostadshusen. 

 

Figur 1 – Visar vindförhållande på 
Västra Kajen (Dokument från Bostad 

AB VätterHem & Riksbygge)  

                                                 
3 Kompendium från Tekniska Högskolan I Jönköping, utgåva 2007, Fysisk planering 
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Figur 2 – Soldiagram från Västra Kajen.(Taget ur programvaran ArchiCAD 11 2009-
03-15) 

3.1.1 Solstudien 

Tomten ligger i riktning syd-nord med en vinkel åt öst. En solstudie har gjorts 
under 21 mars, vårdagsutjämning, mellan klockslagen 09.00 till 18.004, resultatet 
kan ses på bilden ovan. Analysen har gjorts med hjälp av programvaran ArchiCad 
11. Solstudie efter den nämnda klockslagen är inte aktuell eftersom solen står lågt 
och större delen av tomten är skuggad. Tomten blir mest skuggad av 
Länsförvaltningen.   

3.1.2 Topografi och grundvatten nivån 

Marken är relativt plan med en största höjdskillnad på ca 1,6 meter. 
Tomtens västra sida ligger på ca +91,0 
Tomtens norr sida ligger på ca +90,5 
Tomtens östra sida mot Munksjön har nivåer mellan +89,4 och +89,7. 
 
 
 

                                                 
4 Kompendium från Tekniska Högskolan I Jönköping, utgåva 2007, Fysisk planering 
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Tomtmarken är i huvudsak utfylld mark. Ursprungligen var marken utfylld för 
järnvägen och hamnen som förr befann sig på Västra kajen men som sedan 
gjordes om till stadsmotorväg på 1900-talet. En mer fördjupning av Jönköpings 
historia hittas i kapitel 4.2. 
 
I dagsläget ligger tomten över gång- och cykelstråket som leder längs Munksjön. 
Stråket ska vid uppbyggandet av huset ledas om för att sedan förläggas närmare 
vattnet vid sidan av tomten. Tomtmarken består i nuläget till största det av 
parkering. Mellan gatorna finns även gräsbelagda refuger med buskage som skiljer 
av parkeringen från gångstråket. 
 
Grundvattennivån ligger på ca +88,50 
 
Medelvattennivån på Munksjön är +88,7 
 
Vattennivån är hög i förhållande till marknivån som skiljer med minst endast ca 
0,7meter. Närheten till vattnet som ligger på en förhållandevis hög nivå kan 
försvåra grundläggningen av tomten som kommer att behöva pålas upp.  
Detta har tagits hänsyn till i utformningen vilket kan läsas om i kapitel 4.5.2.2. 

 
 
 
 

Figur 3 – 
Situationsplan över 

Västra kajen i 
Jönköping (Dokument 

från Bostad AB 
VätterHem & 
Riksbygge)  
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3.1.3  Trafik och rörelse mönster 

De rödprickade vägarna visar biltrafiken och i vilken omfattning vägen är 
trafikerad. Tomten ligger på en neutral plats en bra bit bort från de mer 
trafikerade vägarna. Bullret kommer därför inte att påverka tomten nämnvärt. 
Tomten kommer att nås från norr och utnyttja den befintliga infarten. 
Länsstyrelsens parkeringsplats ligger alldeles intill tomten vilket kan bli nödvändigt 
att beakta. Speciellt ur säkerhetssynpunkt för att inte barn ska springa ut från den 
eventuella gårdsplanen ut på parkeringen.   

Gulprickade vägar visar gångtrafik. Längs med Munksjön finns idag ett populärt 
promenadstråk som i dagens läge går genom tomten. Denna kommer att behöva 
flyttas ut mot kajkanten eller förläggas på annat sätt. 

Det centrala läget för tomten gör att det kommer att vara mycket rörelse runt om 
och det planerade torget och parken kommer troligen att öka rörelseflödet. Detta 
kommer att behöva beaktas vid planeringen av byggnadsvolymer och gårdsplanet 
för att få en behaglig avgränsning av privata och sociala ytor. 5  

 

 

Figur 4 – Rörelsemönster (Dokument från Bostad AB VätterHem & Riksbygge)  

                                                 
5 Kompendium från Tekniska Högskolan I Jönköping, utgåva 2007, Fysisk planering 
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3.1.4 Anslutande ytor 

Norr: Magnus Ladulås Plats 

Tomten i norr är idag inget exploaterat område utan där finns Magnus Ladulås 
plats inplanerat. Det inplanerade torget kommer att locka fler människor till 
byggnadens anslutande ytor. Utformningen på fasaden mot torget måste passa mot 
torgmiljö.6 

Öster: Slottskajen med Promenadstråket längst Munksjön 

I öster ligger idag Slottskajen med ett populärt promenadstråk utefter Munksjön. 
Ytan utmed kajen, mellan tomten och Munksjön, ska fortsätta vara allmän 
platsmark men är inte ännu projekterad. Preliminärt skall ytan utmed Munksjön 
bestå av en 4,6meter bred gång- och cykelväg med en 3,0 meter bred kajkant och 
minst 2,4meter mellan gång- och cykelväg och byggnad. Vattnet kommer att 
påverka pålningen och även försvåra arbetet med att anlägga en parkering under 
marknivå.6 

Söder: Platsbildning framför Hamnstationen  

Framför Hamnstationen i sydväst är ett parkområde inplanerat. Denna ska vara 
frodigt grön för att ge en kontrast till den stensatta Magnus Ladulås plats i norr. 
Parken är ännu inte projekterad men sydfasaden på projektet ska vara tänkt att 
passa in mot parkmiljö. 6 

Väster: Parkeringsyta åt Länsförvaltningen 

På ytan i väster ligger idag en parkeringsplats för förvaltningens verksamhet. 
Denna ska ligga kvar med endast mindre ändringar för att fungera med de 
nyprojekterade byggnaderna. Denna parkering kommer även att funka som 
gästparkering till de nya bostäderna under kvällar och helger.7   

                                                 
6 Tävlingsprogram, Bostäder på Västra kajen, Bostads AB Vätterhem, Riksbyggen, September 2008 
7 Kompendium från Tekniska Högskolan I Jönköping, utgåva 2007, Fysisk planering 
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Figur 5 – Anslutande ytor (Dokument från Bostad AB VätterHem & Riksbygge)  
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3.1.5 Befintliga byggnader 

Gamla lantmäteribyggnaden  

Den gamla lantmäteribyggnaden uppfördes 1935 och är en av Jönköpings 
vackraste funktionalistiska byggnader. Byggnaden använts idag som kontor åt en 
advokatfirma och är uppbyggd i fyra våningar. 8 

Hamnstationen  

År 1894 byggdes Hamnstationen och är idag den enda tidstypiska byggnaden som 
finns kvar från järnvägs- och hamnepoken vid Munksjön. Byggnadens tre våningar 
i tegel är en av inspirationskällorna i projektet. Både för att framhäva en historia 
bakom byggnaden och att få en samhörighet med den. 8  

Länsförvaltningen 

År 1957 uppfördes Länsförvaltningens åtta våningar höga byggnad med 
tillhörande parkering intill tävlingstomten. Utsikten för Länsförvaltningen måste 
planeras in i projekterandet av de nya byggnaderna för att inte förstöra utsikten de 
har utöver Munksjön idag. Någon form att genomsikts möjligheter bör finnas.9 

Polishuset 

I söder har Jönköpings Polisen sina lokaler i en fyra våningar hög tegelbyggnad. 
Polishuset kommer inte att ha någon större påverkan till projekteringen mer än 
dess övergång, polishuset – parken - tomten.   

 

                                                 
8 Tävlingsprogram, Bostäder på Västra kajen, Bostads AB Vätterhem, Riksbyggen, September 2008 
9 Tävlingsprogram, Bostäder på Västra kajen, Bostads AB Vätterhem, Riksbyggen, September 2008 
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Figur 6 – Befintliga byggnader (Dokument från Bostad AB VätterHem & Riksbygge)  

3.1.6 Växlighet 

Marken är exploaterad och använts som parkering finns inte mycket befintlig 
växtlighet10. Det som finns består dels av planteringar i form av träd utefter 
Munksjökajen och dels av buskage som skiljer av parkeringen från gång- och 
cykelstråk. Tomten kommer att anläggas med nya planteringar. Kommunen 
planerar även att anlägga en park som ansluter söder om tomten vilket kommer att 
ge tomten en naturnära känsla med mycket grönska runtom11.  

 

 

 

 

 

 
                                                 
10 www.maps.google.se 2009-05-27 
11 Dokument från Bostad AB VätterHem & Riksbyggen, September,  2008,  Bostäder på Västra kajen i 
centrala Jönköping – Formgivningstävling tävlingsprogram 
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3.2 Jönköpings statsbyggnad historia 

Eftersom staden Jönköping är en vattenstad omringad av sjöar har den centrala 
statskärnan under tidigare år varit Munksjön. Där har sedan västra kajen har haft 
en stor betydelse för sjöfart och näring. Detta har självfallet påverkat 
statsplaneringen och expansionens utseende.  

När staden började utvecklas under medeltiden var den nord-västra delen av 
Jönköping statskärna. Där den nuvarande Hamnparken befinner sig var det på den 
tiden som mest tätbebyggt. Hamnkanalen var den kanal där Vättern och 
Munksjön förenas. Åt den östra riktningen efter Hamnkanalen fanns det endast 
betesmarker. Under medeltiden bestod marken som omfamnade kanalen av 
sandplatåer.  

Längs Munksjön hade Franciskanerkloster placerats under år 1283 till 1540, sedan 
skapades befästnings borgar av dessa. 

Året 1620 brann den mindre staden ner och man var tvungen att skapa en ny 
stadsplanering. Vid detta år ville man skapa ett kungahus på den östra sidan av 
Hamnkanalen, vilket också genomfördes. Det området ansågs vara skyddat ifrån 
Vättern i norr och Munksjön och Rocksjön i söder, det nya området kommer att 
kallas Sanden. Sanden avgränsades till den nord-östra delen och fick därav ett 
avlångt utseende. Pågrund av detta skapades en kommunikations väg mellan öster 
och väst, som fick kallas Storgatan. Därefter skapades automatisk en parallell gata, 
Smedjegatan, vilket ledde till att rektangulära kvartersrader skapades mellan 
gatorna och mot vattnet. Bebyggelsen började sedan expanderas runt Munksjön 
under 1700 talet. 

När staden återigen byggdes upp efter den förstörts av ytterligare en brand år 1854 
skapades en gata längs norra munksjön, Strandgatan. Några år efter den nya 
starten av statsbyggandet började industrialiseringen ta fart. En av Jönköpings 
största industrier uppkom, Jönköping Gjuteri som var ägd av bröderna Edward och 
Lindström. Detta resulterade till att kungadömet släppte vallarna runt Västra 
Kajen och det kunde starta upp en handelsmarknad längs sjön. Det byggdes därför 
ett tullhus och ett hamnkontor under 1870-talet och efter bara något år därefter 
utvidgades järnvägspåret till den inre hamnen, vilket underlättade godshandeln. 
All förnyelse som skapades runt Munksjön och Västra kajen förstärkte att det blev 
Jönköpings stadskärna.  

På motstående sidan av Västra Kajen hade området Kålgården utvecklats. Där hade 
det nu placerats redskapshus och sommarvillor. 

I slutet av 1800-talet drogs järnvägsspåret ut till Vaggeryd, denna handling ledde 
till att inte bara gods transporterades utan även befolkningen började resa dit. Av 
denna orsak blockerades Hamnstationen, eftersom rälsen inte längre användes till 
gods. Under denna period byggdes residenset och riksbankens kontor på Västra 
kajen. 
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Allt fler betydelsefulla byggnader började pryda västra delen av Munksjön, som 
tidigare var beläget med industrier, som Lantmäterikontoret, Polishuset m.fl. Under 
1900 – talet utvecklades gat- och trafiksystem då drogs bland annat en motorväg 
ut runt Munksjön och en gestaltning över Munksjönbron skapades. Några år efter 
hämmades motorvägen, samtidigt som det planerades att utvecklad norra delen av 
Munksjön till en inflytningsrik statsdelen12. Återigen ville man skapa Västra kajen 
respektive norra Munksjön till en statskärna, mer om detta beskrivs i följande 
kapitel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Byggnadsvårdsrapport 2001:2 upprättad av Jönköpings Läns Museum, Norra Munksjöstranden - en 
historisk dokumentation 
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3.3 Statsbyggarvisionen för centrala Jönköping 

3.3.1 Stadsbyggnadsvisionen 

Stadsbyggnadsvisionens syfte är att skapa en vision om hur staden ska utvecklas 
och bli ännu bättre i framtiden. Visionen innebär att man behandlar Jönköpings 
fortsatta stadsutveckling i olika aspekter ur ett helhetsperspektiv. Utöver den 
fysiska miljön behandlar den även skötsel, tillgänglighet och stadens liv och 
innehåll.13 
 
Första fasen i stadsbyggnadsvisionens arbete utmynnade i rapporten 
STADSBYGGNADSVISION 1,0 – Från Tanke till Handling, daterad januari 
2000. Efter remissbehandling fattade kommunfullmäktige beslut i juni 2000, dels 
kring bärande idéer/handlingsinriktade punkter och dels kring det fortsatta arbetet 
med de utpekade projekten. Det största av delprojekten är ”Projekt Norra 
Munksjön” där bland annat utformningen av Västra kajen ingår.14 
 

 
Figur 7 - Området för stadskärnan och området för kärnan (Stadsbyggnadsvision 2,0 

– staden och sjöarna oktober 2008) 

                                                 
13 http://www.jonkoping.se/ovrigt/stadsbyggnadsvision/stadsbyggnadsvisionen/nyheter - 2008-12-02 
14 Projekt Norra Munksjön – Ramprogram – Samrådshandling – Januari 2002 
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Stadsbyggnadsvision 1,0 Bärande idéer: 
 

• Stadskärnan ska vara socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar.  

• Stadskärnan ska vara den självklara mötesplatsen och "vardagsrummet" för 
alla människor oavsett kön, ålder eller ursprung. Den ska vara trygg och 
säker att vistas i under alla tider på dygnet.  

• Stadskärnan ska ha en mångfald i fråga om boende, arbetsplatser, 
utbildning, kultur, handel, nöjen och andra verksamheter.  

• Stadskärnan ska ha en hög kvalitet på arkitektur och utformning av de 
offentliga rummen.  

• Stadskärnan ska ha en god tillgänglighet för alla.  

• Stadskärnan ska ge långsiktigt hållbara och lönsamma förutsättningar för 
utveckling och drift av olika verksamheter.15 

 
30 oktober 2008 antog kommunfullmäktige STADSBYGGNADSVISION 2,0 
– Staden och Sjöarna. Målen är att stadens stadskärna storleksmässigt ska bli 
Skandinaviens mest attraktiva med tilltalande innehåll och med bra offentlig 
service. Staden ska bli mer levande med ännu rikare utbud och upplevelser både 
kommersiellt och kulturellt.  
Staden ska ha goda boendemiljöer med bra arkitektur och skötsel och ska kännas 
välkomnande likväl för besökare som för boende. 16 

 
Jönköpings kommun har aktivt arbetat med stadskärneförnyelsen sedan mitten av 
80-talet. För att bibehålla och stärka Jönköpings stadskärna krävs en fortsatt och 
ännu mer framåtsyftande stadskärneförnyelse, grundad på helhetssyn och 
samverkan mellan kommunen, stadens fastighetsägare, handeln och övriga 
intressenter. 
 
I Stadsbyggnadsvision 2.0 fortsätter arbetet från Stadsbyggnadsvision 1.0 med att 
omvandla Munksjön från baksida till framsida och stadssjö. Munksjön blir en 
samlande faktor i kärnan istället för att vara barriär. Åtgärder behöver ske på 
verksamheter och anläggningar runt sjön för att kunna samverka med en mer 
kvalitativ stadsutveckling med en betydande andel bostäder.17 
 
 

                                                 
15 
http://www.jonkoping.se/ovrigt/stadsbyggnadsvision/stadsbyggnadsvisionen/omstadsbyggnadsvisionen
/frantanketillhandling - 2008-11-04 
 
16http://www.jonkoping.se/ovrigt/stadsbyggnadsvision/stadsbyggnadsvisionen/omstadsbyggnadsvision
en/stadenochsjoarna - 2008-10-29 
 
17http://www.jonkoping.se/ovrigt/stadsbyggnadsvision/stadsbyggnadsvisionen/fornyelsekringmunksjon 
- 2008-10-29 
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Bärande idéer: 
• Kärnan ska ha en långsiktigt hållbar stadsutveckling - socialt, 

miljömässigt och ekonomiskt. Barnperspektivet och god tillgänglighet 
ska särskilt beaktas  

• Kärnan ska utvecklas med en attraktiv stadsbebyggelse som innehåller 
både bostäder, service och arbetsplatser.  

• För att Kärnan ska få maximal attraktivitet krävs ett samspel mellan 
innehållet i dess södra del och stadskärnan samt med övriga stadsdelar i 
kommunen och med omlandet.  

• Stadens liv och innehåll ska präglas av kreativitet, öppenhet och 
tolerans.  

• Stadsstrukturen ska utformas med en skala som ger attraktiva, trygga 
och upplevelserika platser och stråk samt ge plats för rekreation och 
grönska.  

• En urban stadsstruktur som ger förutsättningar för hållbara 
kommunikationer ska utformas.18  

 
I januari 2002 upprättades ett ramprogram för Projekt norra Munksjön som ett 
avstamp i det handlingsprogram som kommunfullmäktige ställde sig bakom i juni 
2000.  
 
Syftet med ramprogrammet är att presentera förslag till utveckling av Norra 
Munksjöområdet i enlighet med de tankar och idéer som redovisades i 
Stadsbyggnadsvisionen, dels helheten för hela området och dels förutsättningarna 
för respektive etapp. Förutsättningarna ska klarläggas och lämpliga etapper för 
genomförandet ska föreslås.  
Ramprogrammet ska även fungera som detaljplaneprogram, enligt plan- och 
bygglagens (PBL) regler, för de detaljplaner som kommer att föregå 
genomförandet av respektive utbyggnadsetapp. 
De viktigaste beståndsdelarna är de traditionella stadsbyggnadselementen som 
gator, bebyggelsekvarter och allmänna platser. 
Ett viktigt inslag i strukturen är att möjligheterna till visuell och fysisk kontakt 
med Munksjöns stränder och vattenspegel tas tillvara. Jönköpings storskaliga 
landskapsrum ska bevaras i planeringen för Norra Munksjön. 
Ett huvudmål med projektet är att närma staden till vattnet och principerna för 
utformningen av stråk och stadsrum är därför en viktig del i ramprogrammet.19 
 
 
 
 

                                                 
18http://www.jonkoping.se/ovrigt/stadsbyggnadsvision/stadsbyggnadsvisionen/omstadsbyggnadsvision
en/stadenochsjoarna 
19 Projekt Norra Munksjön – Ramprogram – Samrådshandling – Januari 2002 
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Ett genomförande av projekt Norra Munksjön skulle stärka stadskärnan, erbjuda 
nya typer av mötesplatser, förbättra mångfalden och öka attraktiviteten genom 
• centrala och attraktiva bostäder 
• utvecklingsmöjligheter för högskolan 
• mera besöksintensiva verksamheter och upplevelser 
• ökad mångfald och ökat innehåll i stadskärnan 
• vattennära stråk och platser 
 
För att klarlägga frågorna i projektet Norra Munksjöområdet fick tre 
arkitektgrupper i uppdrag att genomföra ett idéarbete. Syftet var att i ett tidigt 
skede av utredningen få igång en bred diskussion. Arkitektföretagen som anlitades 
var Creacon tillsammans med Arkitekthuset i Jönköping, White arkitekter i 
Göteborg samt FFNS i Göteborg. Inlämnade förslag visade på flera likheter men 
också olikheter. Några av de gemensamma dragen var följande: 
• en stor andel bostäder på den västra stranden 
men framförallt på den östra 
• handel, caféer, restauranger och upplevelser i 
kvarteren närmast Södra Strandgatan 
• lokaler för Högskolan på delar av den västra 
Stranden 
 

 

Figur 8 - Strukturplan sammanfattning av de tre förslagen (Projekt Norra Munksjön – 
Ramprogram – Samrådshandling – Januari 2002) 
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3.3.1.1 Programområdet 
Programområdet omfattar området från Rocksjön – Kungsgatan i söder och 
sträcker sig norrut till Smedjegatan och Södra Strandgatan. I väster ingår 
högskoleområdet och institutionsområdet med de statliga verken. I öster ingår 
Kålgården och den östra Munksjöstranden. 
 
 

 
Figur 9 – Programområde (Projekt Norra Munksjön – Ramprogram – 

Samrådshandling – Januari 2002) 
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Utformningsprinciper enligt ramprogrammet 

• Stora krav ställs på utformning och gestaltning av den nya bebyggelsen och 
övriga anläggningar pga. områdets centrala läge, t.ex. är kajernas och 
strändernas utformning, hur marken behandlas och hur belysning och 
ljussättning ordnas viktigt. 

• Nya byggnader ska i möjligaste mån tillvarata kvaliteterna med den unika 
vattenkontakten. Bebyggelsen ska utformas på ett sådant sätt att många 
lägenheter och kontorsrum som möjligt ska få utsikt mot vattnet och det 
omgivande landskapet. Husens gavlar föreslås därför orienterade mot 
vattnet i de kvarter som ligger närmast Munksjön för att möjliggöra 
utblickar mot vattnet för bakomliggande kvarter. 

• Den nya bebyggelsen ska visa respekt avseende den befintliga bebyggelsens 
måttfulla exploatering och bebyggelseskala och speciellt när det gäller 
byggnadernas höjd.  

• Varje del planeras utifrån sina speciella förutsättningar där platsens särdrag 
får styra gestaltningen 

• Det är viktigt att den nya bebyggelsen får ett eget uttryck och som ligger i 
tiden. 

• Vid utformning av ny bebyggelse bör man sträva efter att söka platsens själ 
men använda moderna uttrycksmedel och metoder skapa en modern form. 

•  Den historiska gatu- och kvartersstrukturen ska bibehållas så långt som 
möjligt 

• Den nya bebyggelsen utgår från den klassiska kvartersstadens 
planeringsprinciper vad gäller verksamhetsblandning och mångfald 

• De nya bebyggelseetapperna ska utvecklas till urskiljbara delar, måttliga i 
storlek, för att ge variation 

• Den nya bebyggelsen runt Munksjön ska vara vår tids tillägg till den 
centrala staden och kunna uppfattas som en naturlig fortsättning av staden 

• För att knyta an till den centrala stadens byggnadssätt bör de enskilda 
byggnaderna ges ett eget uttryck som samtidigt stämmer med 
helhetsmiljön. 

• Den nya bebyggelsen ska ha ett effektivt utnyttjande, men inom stadens 
nuvarande skala, dvs. fyra till sex våningar. Avvikelser härifrån ska göras 
föremål för ingående studier och motiveras särskilt 

• Parkeringen ordnas i huvudsak i källare och/eller i parkeringshus 
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För Västra kajen föreslår ramprogrammet följande principer avseende 
byggnadernas höjd och utformning: 
Ny bebyggelse utefter Västra kajen föreslås begränsas till fem våningar med 
möjlighet till en indragen sjätte våning. Med en i huvudsak östvästlig orientering 
av de nya byggnaderna blir avskärmningen mot polishuset och länsstyrelsens 
byggnader så begränsad som möjligt. 
Förutom bostäder i form av hyresrätter och bostadsrätter är det planerat för 
kontor (rättscentrum). Dessutom ska där anläggas två allmänna platser, ett torg 
”Magnus Ladulås plats” i norr och ytterligare en av mer parkkaraktär framför 
gamla hamnstationen.20 
 
Övriga pågående projekt i projekt längs Norra Munksjön är: 
 

• KV. Ansvaret - Galleria och kontor 
• Södra delen av Hamnkanalen – bättre tillgänglighet  
• KV. Atollen – 1400m² stor galleria, kontor och bostäder 
• Östra kajen – ca 200 lägenheter i hyresrätts- och bostadsrättsform 
• Bauers brygga – brygga i solläge med tre sjömagasin med mötesintensiv, 

mestadels kommersiell verksamhet 
• Kålgården och Kålgårdsparken – ca 1200 lägenheter i olika bostadsformer 

och en stor stadsdelspark 
• Smålands Musik och Teater (SMOT-huset)21 

 

Förändringar av ramprogrammets förutsättningar kring Munksjön 

 
Sedan upprättandet av ramprogrammet 2002 har exploateringen startat upp på 
Östra och Norra Kajen. Det attraktiva läget har medfört att diskussioner och 
överväganden uppkommit om byggnadernas höjd. På Östra kajen har 
bostadsbebyggelsen nu byggnadshöjder på 7 våningar mot vattnet och 5 våningar 
mot staden i övrigt. Mer om detta kan det läsas om i kapitel 4.4, Referensobjekt. 
Affärshuset Atollen har planerats med hushöjder upp till 7 våningar eller en 
takfotshöjd på ca 24meter. Det Rättscentrum som är planerat söder om Västra 
Kajen har planerats med en byggnadshöjd på cirka 26meter.22 
 
 
 
 
 

 

                                                 
20 Projekt Norra Munksjön – Ramprogram – Samrådshandling – Januari 2002 
 
21 Stadsbyggnadsvision 2.0 Jönköping –staden och sjöarna – 2008-10-30 
22 Tävlingsprogram för Bostäder på Västra Kajen i Centrala Jönköping – September 2008 
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3.4 Referensobjekt 

Efter att tomten analyserats och det hade skapats en uppfattning om vad 
tävlingsarrangörerna var ute efter började det sökas efter liknande projekt för 
analyser. Att se liknande projekt är viktigt för att komma in i tänkandet och få 
inspiration till ett eget förslag. Ett liknande projekt i Jönköping, ett liknande i 
Sverige och ett utanför Sveriges gränser, kändes som ett bra val för att få en 
relevant aspekt. Det nybyggda området rakt över sjön, Östra Kajen var ett 
självklart val då det visar Jönköping utveckling under den senaste tiden. Under det 
första mötet med Claes-Göran Persson och Ingvar Selse kom Hammarby Sjöstad 
upp som diskussionsämne. Därav kom intresset att ta reda på mer om just detta 
område. Detta valdes därför till det liknande projektet i Sverige. För det tredje 
projektet som skulle vara utanför Sveriges gräns var utbudet större. Slutligen valdes 
Fyrholm i Danmark eftersom som då Danskarna tidigare inspirerat oss med deras 
enastående arkitektur. Analyserna nertill har gjorts av tre olika kritiker. 

3.4.1 Analys begrepp 

Vid analyser av olika planlösningar och boenden kan författare eller kritiker 
uttrycka sig på ett informativt sätt genom att använda sig av arkitektoniska 
begrepp som beskriver boendets upplägg. I analyserna nertill används dessa 
begrepp för att kunna beskriva boendet, det är Nylanders typologier23. Här 
nedanför sker en förklaring för att underlätta förståelsen av analyserna. 

Omsluthet- Samverkande med att väggen ramar in dörrhållet, gör att rummet lätt 
att läsa och förstärker därmed omslutenheten. 

Öppenhet – Fönster och dörröppningar är en förutsättning för bostadens 
generalitet, då ett rum kan nås ifrån olika håll och ökar rörelsemöjligheterna. 

Axialitet – Personen får vy över delar av boende bara genom att stå på punkt i 
lägenheten eller huset. Långa axlar som förbinder flera rum har högre dignitet. 

Rundgång – Rummen upplevs både som enskilda rum och som en samverkande 
helhet. 

Revir – Tydliga gränser med hjälp av exempelvis olika material skapar kännedom 
om ett revir, det framgår vad som är privat och offentlig. 

 

 

 

 

                                                 
23 Bostadens Omätbara Värden, Kjell Forshed & Ola Nylander, HSB Riksförbund, 2003 
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3.4.2 Östra Kajen, Jönköping 

Analysen baseras till stor del av observationer vid besök av platsen. Övriga källor 
hänvisas som fotnot.  

3.4.2.1 Omgivning 

Östra Kajen är en ny central stadsdel i 
Jönköping som har bildats genom en 
utfyllnad av Munksjön. Området är 
beläget bara några minuters 
promenad från stadens centrum med 
affärer, restauranger, caféer, 
träningsanläggningar och ett rikt 
nöjesliv.24  

Figur 10 – Situationsplan över Östra 
kajen (http://kartor.eniro.se) 

Stadsdelen består även av allmän platsmark. Det innefattar gatumark för 
trafikanslutning till bron, en del av Munksjöns vattenområde, samt strandområdet 
vilket är avsatt som park. I anslutning till området passerar ett viktigt promenad- 
och cykelstråk mellan Östra centrum och bron, och vidare söderut utefter sjöns 
östra strand. I stadsdelen finns också närheten till fina grönområden. 

 
Området bruttoarea är ca 23 000m² och ca 230 
normalstora lägenheter ryms i kvarteret. 
 
HSB och JM tar hand om södra delen av 
kvarteret för bostadsrätter vilka redan är 
uppförda. Norra delen behöver tillfälligt 
disponeras för Atollenbygget men inom kort 
kommer området utökas då även Lustgården och 
Länsförsäkringar ska bygga hyresrätter i denna 
del.25 
 

Figur 11 – Området Östra Kajen 
(http://www.larcia.se/gestaltning.html) 

 

                                                 
24 JM bostadsfakta Jönköping – Östra kajen Del 1 och 2 PDF-katalog September 2006 
 
25http://www.jonkoping.se/toppmeny/omkommunen/verksamhetochorganisation/forvaltningar/stadsbyg
gnadskontoret/aktuellaprojekt/ostrakajen 
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3.4.2.2 Förhållande Gång- och bilväg till hus 
Bilinfart sker från Östra storgatan in på interna entrégator. Längs utmed yttersidan 
av hela kvartersbebyggelsen löper en bilgata med en trottoarkant längsmed gatan 
för fotgängare. 
Bilgatan fortsätter också in mellan husen där nedfarten till garagen finns. 
I väster ansluter området till promenad – och cykelstråket som leder längs 
Munksjön. Det finns även en trappa upp mellan husen i den nordöstliga delen av 
kvarteret invid infarten från östra strandgatan.    
 

 
 

Figur 12 – Trappa i nordöst upp till gården (foto 
Emelie Örneblad 09-03-28)              

 

                      

3.4.2.3 Husets placering, privat och publik 

Husens placering skapar en privat kringbyggd gård. Dock 
öppnar den sig ut mot sjön och promenad- och 
cykelstråket vilket till viss del minskar den privata känslan 
av gården. Husen omsluter den privata delen och 
utsidorna runt om blir mer publika. 
 

Figur 13 – Vy av interngata (foto Emelie Örneblad 09-03-28) 

3.4.2.4 Vind 

Huskropparna är placerade i en riktning som gör att gården blir vindskyddad av 
de omslutande byggnaderna. Balkongerna på södersidan och terrasserna är en 
aning vindutsatta. Dock är de flesta vindutsatta balkongerna inglasade. 

3.4.2.5 Förhållande vatten – hus  

Området ligger alldeles intill Munksjön med endast en gång – och cykelväg som 
skiljer tomtens västra sida ifrån vattnet. Innergårdarna öppnas ut mot vattnet. De 
flesta lägenheter har utsikt över vattnet, och hela området är tänkt att anknyta till 
ett marint formspråk med torn och utsiktsbryggor.26 
 

                                                 
26 http://www.hsb.se/omhsb/nyhetsarkiv/1.325 
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3.4.2.6 Byggnadsvolym 
Området består av två delar, kvartersbebyggelse i fem våningar ut mot de 
angränsande gatorna och torget. Närmast Munksjöstranden är de sju våningar 
höga Parkhusen belägna. Kvartersbebyggelsen är grupperad kring en gård som är 
något upphöjd över strandparknivån, vilket skapar en mer privat och skyddad 
gårdsmiljö samtidigt som det förbättrar utsikterna mot sjösidan. 

 

Figur 14 – Modell av Östra kajen 
(http://www.jonkoping.se/toppmeny/omkomm
unen/verksamhetochorganisation/forvaltning
ar/stadsbyggnadskontoret/aktuellaprojekt/ost

rakajen) 

 
 
 
Mot gatusidan är husen upphöjda på en sockel, vilket ger ett bättre skydd mot 
insyn och den trafikerade gatumiljön. Husen är byggda med en till två indragna 
övre våningar. 
 

3.4.2.7 Gemensam yta 

Ute: 

Genom att byggnaderna är slutna mot omgivande gatutrafik skapas en lugn 
gemensam gård, öppen mot vattnet. Innergården är försedd med skyddade 
uteplatser anlagda med marksten vattenspegel, rinnande vatten, sittplatser, 
cykelställ, gångar, trappor, grönytor med planteringar och gräsytor.  
Gatumiljön har en stadsmässig karaktär med entréer vända mot gatan.  

 

Figur 15 – Gården 
(http://www.jnytt.se/nyhet/19399/nu-
flyttar-de-boende-in-till-ostra-kajen) 
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Inne: 

I de gemensamma delarna av huset finns garage, lägenhetsförråd, grovtvättstugor 
och soprum. Lägenhetsförråd finns i ett halvt nedsänkt plan i garageplanet. Här 
finns också cykel- och barnvagnsförråd.  

 
Alla trappuppgångar är utrustade med hiss. Postboxar finns i entrén och vid varje 
dörr finns en tidningshållare. 

 
Gemensam tvättstuga och torkrum 
finns i bottenvåningarna av husen. 

 
Parkering ordnas i ett halvt nedsänkt 
garageplan under innergården och 
under huset. Parkeringsplatser finns 
även utmed områdets interngata. 27 28 

Figur 16 – Garage ingång (foto 
Emelie Örneblad 09-03-28) 

3.4.2.8 Lägenheterna:  

Lägenheterna är stora och luftiga med en takhöjd på 2,5m. Planlösningarna är 
varierande i de olika lägenheterna. Den minsta är en tvåa på 53kvadratmeter och 
den största är en sexa på 225kvadratmeter.  
Lägenheterna är moderna och funktionella. Alla lägenheter är genomgående och 
har stora, vida fönster mot sjön och gården. 

 

Balkonger och utsikt 

Alla lägenheter har tillgång till balkong eller uteplats. De större lägenheterna har i 
flera fall dessutom två balkonger, en med morgonsol och den andra med 
eftermiddagssol. Lägenheterna på första våningen har en egen liten altan, vissa 
lägenheter har soldäck och de stora etagelägenheterna har en terrass på 
91kvadratmeter. Balkongdörrarna är helt i glas vilket ökar utsiktsmöjligheterna 
och ger mer rymdkänsla i lägenheterna.29 30 

 

 

                                                 
27 HSB Göta PDF katalog HSB brf Sjögården 
 
28 JM bostadsfakta Jönköping – Östra kajen Del 1 och 2 PDF-katalog September 2006 
 
29 JM bostadsfakta Jönköping – Östra kajen Del 1 och 2 PDF-katalog September 2006 
 
30 HSB Göta PDF katalog HSB brf Sjögården 
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Insyn 

De nedersta våningarna har stora fönster och glasdörrar vilket medför viss 
insynsrisk från gårdssidan. Varje lägenhet en egen uteplats avgränsad av en låg 
mur med planteringar. Växligheten kommer med tiden att skapa ett mer privat 
rum utan insyn. Från gatusidan är husen upphöjda på en sockel och fönster är 
relativt små vilket hindrar insyn.  
 
 

 
 

Figur 17 – Situationsplan (HSB Göta PDF katalog HSB brf Sjögården) 

3.4.2.9 Planlösningar 

HSB 

 
5 ROK i etage: 
Yta 129m² 
Plan: 4 och 5 i kvartershusen 
Lägenheten är en etagelägenhet i två plan. Det blir därför en naturlig uppdelning 
med en social del på första våningsplanet med allrum (alternativt sovrum), 
vardagsrum och kök. Plan två blir mer privat med ett mastersovrum med 
tillhörande WC samt ett mer privat allrum. Det finns en lång axel som går från 
balkongen genom sovrummet och in i köket.  
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Entrén i lägenheten ligger beläget i en 
mörkare kärna, varifrån ett stort öppet 
socialt rum nås. Denna typ av plan kan 
man klassificeras som en 
centralrumsplan.31 Rundgång finns 
mellan kök och vardagsrum. Köket och 
vardagsrummet ligger i anslutning till 
varandra utan någon avgränsade vägg 
vilket ger öppenhet. De tre balkongerna 
och i synnerhet den stora terrassen i 
sydost bidrar till öppenheten och 
närhet till utemiljö. Lägenheten är 
asymmetrisk och saknar axialitet32.  
Lägenheten är genomgående och får 
dagsljus både från sydöst och nordväst.  

 

Figur 18 – Planlösning 5ROK (HSB Göta PDF katalog HSB brf Sjögården) 

4 ROK  
Yta 99,5m2 
Plan 1-4 i kvartershuset 
Lägenhetens entré ligger i en mörk kärna 
tillsammans med WC. Härifrån nås en 
sammanhängande social del med vardagsrum 
och kök. Det är ett enda stort rum vilket 
skapar en öppenhet men ändå med en tydlig 
avgränsning där köket börjar. Öppenheten 
förstärks av en balkong i söder som ansluter till 
vardagsrummet och en i norr i anslutning till 
köket. Längst in i lägenheten finns en avskiljd 
privat del med sovrum och badrum. Det är en 
tydlig axialitet genom hela lägenheten.                               
 

Figur 19 – Planlösningar 4ROK (HSB Göta 
PDF katalog HSB brf Sjögården) 

 

                                                 
31 Bostadens rum, Ola Nylander m.fl, Fälth & Hässler AB, Värnamo, 2007 
 
32 Bostadens Omätbara Värden, Kjell Forshed & Ola Nylander, HSB Riksförbund, 2003 
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JM 
2-3 ROK  
Yta ca 83 m2 
Plan 2, 3, 4 hus 3 
En axel leder från lägenhetens mörka 
entré ut till en ljus social del i 
lägenheten. Vinkelrätt med denna axel 
skär ytterligare en axel som binder terrass 
med vardagsrum och kök. Vilket ses 
utritat i bild nedanför. Bostaden har en 
privat del bestående av sovrum och 
badrum. Kök, vardagsrum och matrum 
bildar en sammanhängande öppen och 
social del. Rummet vidgas från köket ut 
mot vardagsrummet och vidare ut mot 
balkongen i väst vilket skapar en 
öppenhet i rummet33. 
Lägenheten är rymlig och ljus då den får 
dagsljus från de tre väderstrecken öst, 
väst och norr. Detta är en blandning av 
en neutral hall och ett centralrumsplan34.  
 

Figur20 – Planlösning 2-3 ROK JM 
bostadsfakta Jönköping – Östra kajen Del 

1 och 2 PDF-katalog September 2006 

 

 
 
 
 

 

 

 

Figur 21 – Orienteringsplan JM bostadsfakta Jönköping – Östra kajen Del 1 och 2 
PDF-katalog September 2006 

                                                 
33 Bostadens Omätbara Värden, Kjell Forshed & Ola Nylander, HSB Riksförbund, 2003 
 
34 Bostadens rum, Ola Nylander m.fl, Fälth & Hässler AB, Värnamo, 2007 
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3 ROK 
Yta: ca 97 m2 
Plan 5 hus 3 
Entrén ligger i lägenhetens mörka kärna och 
ansluter direkt till den sociala delen av lägenheten 
som består av matplats, kök och vardagsrum. 
Rummet öppnar upp sig ut mot vardagsrummet i 
väster med mycket fönster. Utsikten mot sjön 
tillsammans med den anslutande balkongen ger en 
känsla av närhet till naturen. Det finns axialitet 
genom lägenheten i båda riktningar och 
tillsammans med rundgången mellan 
vardagsrum/kök blir det en naturlig rörelse ut från 
hallen och in i lägenheten. Längre in i lägenheten 
finns en privat del med sovrum och WC/bad. 
Detta är en zonerad plan35 vilket innebär att det är 
en avskilt social och privat del. 
 

Figur 22 - Planlösning 3ROK JM bostadsfakta 
Jönköping – Östra kajen Del 1 och 2 PDF-katalog 

September 2006 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 23 – Orienteringplan  JM bostadsfakta Jönköping – Östra kajen Del 1 och 2 
PDF-katalog September 2006 

 

 

                                                 
35 Bostadens rum, Ola Nylander m.fl, Fälth & Hässler AB, Värnamo, 2007 
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3.4.3 Hammarby sjöstad 

Ett gammalt hamn- och industriområde tillsammans med Södra Länken i 
Stockholm är Stockholms största pågående stadsbyggnadsprojekt går under 
namnet Hammarby Sjöstad.  

30 000 personer beräknas kunna bo i de 8000 lägenheterna eller arbeta inom 
området. Speciellt för detta område är den unika miljöanpassningen som finns här 
med bland annat egen kretsloppsmodell och ett eget lokalt reningsverk. Tanken är 
att tillföra en ny spännande arkitektur i ett vattennära läge med en 
innerstadskaraktär. Närheten till både vatten och staden ger denna del unika 
möjligheter och kvalitéer. Inom detta område har det valts att analysera vidare på 
området Hendriksdalshamnen.36 

 

 

Figur 24 - Hammarby sjöstad (Kvalitetsprogram för gestaltning, Henriksdalshamnen, 
Hammarby Sjöstad) 

 1 Hammarby Gård 9 Sickla Udde 
 2  Proppen 10 Forsen 
 3  Godsfinkan 11 Vågskvalpet 
 4  Luma 12 Lugnet 
 5  Kölnan 13 Henriksdalshamnen 
 6  Sickla Kaj 14 Fredriksdal 
 7  Sjöstadsporten 15 Mårtensdal 
 8  Sickla Kanal  

                                                 
36 Kvalitetsprogram för gestaltning, Henriksdalshamnen, Hammarby Sjöstad 
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Figur 25 - Situationsplan Henriksdalshamnen (Kvalitetsprogram för gestaltning, 
Henriksdalshamnen, Hammarby Sjöstad) 
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3.4.3.1 Henriksdalshamnen 

Hendriksdalshamnen ligger i norra delen av Hammarby Sjöstad och kommer att 
består av 880 lägenheter med inflyttning 2009/2010. Här finns lamellhus, 
punkhus och den mer kompakta byggnadstypen i form av två kopplade punkthus 
inplanerat. Vid vattnet i delens sydvästliga läge kommer finns en offentlig del med 
bryggor, restauranger, båtplatser och allmänna vistelse ytor. 37se bilaga 2-6. 

Byggnadstyper 

Generellt för hela området Henriksdalshamnen är byggnaderna sex-sju våningar 
medan endast fyra våningar in mot gårdarna. Detta för att möjliggöra solljusinfall 
på de relativt små gårdsrummen. Utsikten har därmed fått uppoffras för alla 
gårdshus då den mest eftertraktade utsikten ut mot vattnet nu inte kan ges. Med 
tanke på vind kommer det däremot bildas ett behagligt lä inne på gården för 
terrasser och balkonger. Byggnaderna varieras med både både horisontell och 
vertikal fasaduppbyggnad med smaverkande fönsterpartier och även fönster som 
”hål i mur”. Taken är flacka. främst sadeltak.38 

Hamntorget 

För att anpassa till planerade byggnadsvolymer i kommande Henriksdalshamnen 
etapp II trappas byggnaderna upp i sydöst. Kring Hamntorget karaktäriseras 
bebyggelsen av en serie punkthus eller lamellhusgavlar vända ut mot platsen med 
stora glaspartier på bottenvåning för att öka den offentliga känslan. Någon 
förgårdsmark kommer här inte att finnas. Dessa byggnader kommer vara i 
stadsmässig, representativ arkitektur med högklassig detaljering i ljus färgsättning. 
23 

Mellan Hamntorget och det planerade Danvikstorget 

Detta är en gata med många olika byggnadskaraktärer och för att hålla samman 
bebyggelsens utformning förtydligas planformens ”fyra plus två” –tema. Detta 
genom att ge den översta våningen ett avvikande uttryck med bland annat en 
annan fönstersättning, färg eller materialval. 23 

Mot Kajen 

Här är bebyggelsen välartikulerad genom balkonger, burspråk och en bred gavel 
som ligger en halvvåning upp från kajens nivå. Fasaden på dessa byggnader är en 
sammanhållen hel fasad, i likasom Hamntorget, stadsmässigt representativ 
arkitektur med högklassig detaljering. De förhöjda socklarna är utförd i natursten 
och likaså är de två punkthusens låga socklar i natursten. 23 

 

                                                 
37 Kvalitetsprogram för gestaltning, Henriksdalshamnen, Hammarby Sjöstad 
38 Kvalitetsprogram för gestaltning, Henriksdalshamnen, Hammarby Sjöstad 
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Utmed lokalgatorna 

Utmed lokalgatorna får husen i sex våningar en speciell karaktär till följd av de 
små entrégårdarna. På den norra och östra sidan av lokalgatan finns en 
förgårdsmark, tänkt uteplats, för lägenheternas tillvaratagande av solen. Utmed 
denna fasad finns burspråk och balkonger vilka är till stor betydelse för att hålla 
samman gaturummet vid entrégårdarna. Fasaden är en sammanhållen hel fasad 
med en låg naturstenssockel. 23 

 

Mot gårdarna 

Delarna av bebyggelsen mot gårdarna består av endast fyra våningar vilket ger dem 
en mindre skala. Denna skala bryts ner ytterligare med hjälp av burspråk och 
balkonger. Entregårdar är sedan i ljus färgsättning med plats för eventuell 
konstnärlig utsmyckning.39 

 

 

 

 

 

 

Figurer 26 – Visar Situationsplan och Husen J, Hammarbyverkan 4 
(Kvalitetsprogram för gestaltning, Henriksdalshamnen, Hammarby Sjöstad) 

Lägenhet, Hus J 

Hus J - Kv, Hammarbyverken 4, Henriksdalshamnen 

Byggherre: AB Borätt genom Birgitta Seeman 

Arkitekt: Nygréns Arkitektkontor AB genom Dag Cavallius 

 

 

 

 

                                                 
39 Kvalitetsprogram för gestaltning, Henriksdalshamnen, Hammarby Sjöstad 
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Husvolym 

Hus J som ligger utmed Henriksdalshamnens norra front består av tre 
byggnadsvolymer i sex våningar i vita putsade fasader. Entrépartier och 
fönsterpartier till lokaler är av naturfärgad oljad ek, övriga fönsterpartier är målade 
i aluminiumklädda träfönster. Balkongernas front är i helglasat och lamellhusets 
indragna del är i målad träfasad. 24 

Lamellhuset har sin ena sida mot Henriksdalsallén och den andra mot kvarterets 
gård medans de andra två husen är formade som punkhus och har sin huvudfasad 
mot Hamntorget. Alla husen har sina två översta våningar indragna, lamellhuset 
mot gården och punkhusen mot Hamntorget och gården.  

Fasaden på lamellhuset är mot Hendriksdalsallén utformad med mindre burspråk 
och balkonger på plan 1-3. Den södervända fasaden på Lamellhuset och 
gavelfasaderna på de två punkthusen har generösa balkonger i solläge.  

Gemensamma ytor  

Landskapsarkitekt: Nyréns Arkitektkontor AB genom Bengt Isling och Anders 
Hansson 

Den gemensamma gården ligger ett halvt våningsplan ovan omgivande gatuplan 
och är underbyggt. Utformningen på gården är i stort två likadana spegelvända 
gårdar med en mittgång som skiljer dem åt. Båda gårdarna är upphöjda för att 
skapa en planteringbar zon och få en mera privat känsla med gröna, blommande 
oaser. Sjöutsikten skyms inte då träden endast är placerade utmed gårdens norra 
sida. På den östra gården som är seniorgårdens del finns det en lugn del med en 
altan med perenner, medan en lekplats finns placerad på den västa gården. 
Material som används på gården är anknutna till platsens historia som fartygsvarv. 
Exempel hittas i trappor, ramper och mur som är i corténstål. Uteplatsen mot 
gården avgränsas av häckar eller skärmar och enkla gångar binder ihop entréer och 
målpunkter. Hårdgjorda ytor beläggs med stora betongplattor eller granithällar 
som ligger något över de lågt liggande gräsytorna. På lekplatser och vid sittplatser 
används stenmjölsytor. Trappor av blocksten och vertikala murar i flammad slät 
granit och corténstål tar upp nivåskillnaderna från omgivande kajer. Partier på 
muren där det är fallrisk finns räcken i målat stål, samma som i trappornas 
handledare. Beslysning finns på gården i form av förtöjningspålar och 
entrébelysningar. Vid varje entrégård finns ett cykelställ.  

Garaget är underbyggt under större delen av kvartersmarken.  
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Lägenheter 

Lägenhetsfördelning: 

Antal 58st 

2 rok                     3 rok   4 rok 

16st   24st   18st 

28 %   41 %   31 % 

De flesta lägenheter är utformade med burspråk och balkonger med utsikt över 
Hammarby Sjö. 

Lamellhuset har endast två lägenheter per plan med en genomgående planlösning 
som ger kontakt med både gata och gård.  

Punkthusen består av fyra lägenheter per våningsplan förutom på de indragna 
våningarna där det endast är två stycken per plan. Det är ett öppet samband 
mellan kök och vardagsrum.  

Fyran 

I fyran finns en tylig axel mellan sovrum-badrum-sovrum. Parallellt med den finns 
ytterligare två axlar som sträcker sig igenom hela lägenheten, fönster till fönster 
eller dörr till dörr. De utritade axlarna kan ses i bilden nedan. Lägenheten har i 
stort samma uppbyggnad i båda riktningar med en balkong eller ett burspråk som 
avslut. Det finns bra med förvaringsutrymmen och möjlighet till variation att få 
ett större vardagsrum genom att ta bort arbetsrummet.  

Det finns en tydlig privat och social del vid studerande av planlösningen. Men i 
och med att ingångarna till sovrummen och den privata delen finns i olika delar av 
lägenheten och inte utgår från ett hallparti gör det att den privata och sociala delen 
försvinner i rörelsemönstret. Detta är en blandad tredeladplan och en zoneradplan.  

Det finns två tydliga rundgångar, en sovrum-badrum-sovrum-vardagsrum-kök och 
köksdel-hall.  
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Trean 

Trean har sina likheter med fyran i ett spegelvänt perspektiv. Här finns två av 
axlarna kvar, den som låg sovrum-badrum-sovrum försvann i och med att det stora 
badrummet har blivit förflyttat. Därmed försvinner också en av rundgångarna.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 27  – Planlösning med analys, Hus J (Kvalitetsprogram för gestaltning, 
Henriksdalshamnen, Hammarby Sjöstad) 
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Figurer 28 – Visar situationsplan och fasader över Hus K L, Kv, Skärgårdsbåten.( 
Kvalitetsprogram för gestaltning, Henriksdalshamnen, Hammarby Sjöstad) 

Hus K L – kv. Skärgårdsbåten I 

Byggherre: JM AB genom Åke Stenlund, Lars Borgman och Mats Tevall 

Arkitekt: ÅWL arkitekter AB genom Tomas Åsberg och Jamed Martin 

Husvolym 

Detta projekt består av två lamellhus och två punkthus med vit slätputs. Det så 
kallade Pirhuset står sedan framför dessa med en egen gestaltning i form, material, 
och kulör.  

Byggnaden har mot Hamntorget lokaler med stora fönsterpartier i markplan. I 
balkongerna är fasaden klädd med liggande panel i svart kulör som samspelar med 
pirhusets mörkare färg. Pirhuset är klätt i fasadglas i grå och gröna kulörer med en 
fot i två våningar i opakt glas blandat med klarglas.   

Gemensamma ytor 

Kvarter: Skärgårdsbåten 

Landskapsarkitekt: ÅWL Arkitekter AB genom Sara Revström och Magdalena 
Lund 

Även detta gårdsplan är delat i två spegelvända gårdar med en halvoffentlig gränd 
som löper i tvärgående riktning från öst till väst. För att ge en mer privat känsla är 
gården upphöjd med breda trappor som leder ner mot Hamntorget och delas upp 
av upphöjda planteringar för att signalera övergången från offentlig till privat. I 
norr och söder finns endast smala öppningar även där med trappor. 
Markmaterialet består av betongsten som samspelar med omgivningens 
gatubeläggning. Gården är belyst med infällda armaturer i murarna som smalnar 
av gränden. Murarna i flammad granit i grå å svarta nyanser är samordnade med 
socklar och entrégolv.   
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Öppna gräsytor, högre planteringar av prydnadsgräs och enhetliga färgfält av 
perenner gör gårdarna gröna och lummiga. En traditionell lekutrustning finns inte 
utan istället är den ersatt av lekskulpturer och en specialbyggd sandlåda. På 
gångvägarna utmed fasaderna sker den huvudsakliga passagen och skapar en strikt 
ram runt gården. Ett trädäck finns på varje gård bredvid lekplatsen där utsikt ges 
över kajen och vattnet. Även här återfinns detaljer av trä och cortén- eller råstål för 
att påminna om den historiska varv- och träindustriverksamheten. Däcken 
avgränsas mot gården av häckar och skärmar med klätterväxter.   

Lägenheter 

Lägenhetsfördelning: 

Antal 99st 

2 rok   3 rok  4 rok 

25st   35st   39st 

25 %   35 %   40 % 

Byggnaderna tillsammans innehåller sju trapphus med två till fyra lägenheter per 
våningsplan. Längst ner i ett av husen finns etagelägenheter. De flesta lägenheterna 
är genomgående och har fönster i fler än ett väderstreck och många lägenheter har 
två balkonger eller balkong och terrass.  

Lägenhet 79kvm 

I trean på 79kvm går man in mot ljuset i en axel över som sträcker sig genom hela 
lägenheten. Det finns två stora sovrum och även en stor klädkammare för bra 
förvaringsmöjligheter. Denna lägenhet har plantyp av den neutrala hallen.  

Rundgång genom kök- vardagsrum finns, det finns dock en möjlighet att stänga 
igen och göra ett separat kök.  

 

Figur 29 – Planlösning till analys i 
Hus K L(Kvalitetsprogram för 

gestaltning, Henriksdalshamnen, 
Hammarby Sjöstad) 
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Lägenhet 95kvm 

I trean på 95kvm är den sociala och privata delarna tydligt avskiljda. Lägenheten 
är zonerad men har antydning på centralrumsplan. Det finns två rundgångar, en i 
och med att ena sovrummet har två dörrar, en från köket och en från hallen. Sätts 
dörren till köket igen kan köksbordet komma närmre fönstret och ljuset men man 
förlorar då ena rundgången. Den andra rundgången är runt köksdel och hall. 
Matsalsdelen intill köket och vardagsrummet bildar en ljus axel genom hela 
lägenheten.  

 

Figur 30 – Planlösning till analys i Hus K L (Kvalitetsprogram för gestaltning, 
Henriksdalshamnen, Hammarby Sjöstad) 
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3.4.4 Analys av det internationella projektet Fyrholm i Köpenhamn 

3.4.4.1 Omgivning 

Området Fyrholm ligger beläget i centrala Köpenhamn och är omslutet av vattnet 
ifrån Sydhavnen. Hela detta område kallas för Köpenhamns Kanalby. I nordlig 
riktning befinner sig Teglvaerkdlobet, i öster är Sluselobe beläget och i väst och syd 
ligger vattenkanalerna. Området ger en hamnkänsla och generellt är husen 
uppradade längst kanalen. Broar och lastkajer underlättar för de boende att ta sig 
över vattenmassorna. 40                                                                                                                         

Bilden visar hur Köpenhamns 
kommun har planerat och utformat 
området runt vattnet. Slussen har 
under 1900-talet fungerat som 
båttransport för industrierna i 
Köpenhamn, vilket västra kajen även 
är känd för. Shopping, skolor och 
buss- och tågtransport finns tillgänglig 
och befinner sig i närheten av 
bostadsområdet på ett avstånd på ca 1 
km. Det är dock ingen trafik som 
passerar mellan bostäderna. Detta är 
något som Jönköpings kommun också 
strävar efter. 41 

 

 

Figur 31 – Situationsplan, inringat är Fyrholm i Köpenhamn (http://www.e-
architect.co.uk/copenhagen/sluseholmen.htm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
40 http://www.e-architect.co.uk/copenhagen/sluseholmen.htm 
41 http://www.fyrholm.dk/ 
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3.4.4.2 Husvolym 

Varje byggnad i området Fyrholm har 
ett unikt utseende vilket uttrycks 
genom materialval, höjd och 
utformning på fasad, vilket kan ses i 
bilden bredvid. De moderna fasaderna 
är utformade av fyra arkitekter som 
heter Gröning Arkitekter (architect-in-
charge), KHR, Format Arkitekter, 
Vilhelm Lauritzen Arkitekter, och 
Arkitektfirman C. F. Møller.  

Figur 32 – Innegården på Kv. Fyrholm (http://www.fyrholm.dk/) 

De har här inspireras av husen i Amsterdam. Arkitekterna har satt vikt på att 
mellan varje brandgavel ska byggnaderna ha olika volym och utseende, tanken var 
att skapa ett lugn. De större byggnaderna har fått sina namn efter utvalda storstad 
som New York, Berlin etc.  De mindre byggnaderna som befinner sig i den västra 
riktningen, vilket kan ses i bilden nertill, kallas för kanalhus och är numrerade.42 
Det hjälper de boende att identifiera sig med sin byggnad och det blir inte 
monotomt. 

3.4.4.3 Gemensam yta – Ute och inne 

Bebyggelsen är utformad så att kroppsbyggnaderna formar en gårdsyta för de 
boende. Placeringen gör att man stoppar kalla vindar som kommer ifrån 
vattenlandskapet. Gårdsytan fungerar som en social yta där grannskapet får 
integrera sig med varandra. Detta kan vara en av orsakerna till varför man skapar 
en gemensam gårdyta. En annan orsak kan vara att man vill öka tryggheten för de 
boende som har barn och husdjur eftersom bostäderna befinner sig så nära vattnet. 
När man avgränsar ett område skapar det en trygghetskänsla eftersom det ger en 
kännedom om ett revir, i kapitlet ”Rummens sammanhang och gränser” i 
litteraturen Bostadens omätbara värden nämns detta mer ingående.43 

 

Figur 33 – Kv. Fyrholm (http://www.fyrholm.dk/ 

 

                                                 
42 http://www.fyrholm.dk/ 
43 Bostadens Omätbara Värden, Kjell Forshed & Ola Nylander, HSB Riksförbund, 2003 

N
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Förråd, lekplats o dyl. är belägna på gården, vilket kan ses i ovanstående bilder. De 
boende har även möjlighet att hyra en hamnplats för sin eventuella båt eller 
fiskebodar som är placerade längst kanalen.44                                                      

 

Parkeringen har valts att 
placeras under Fyrholms 
gårdsyta där varje hushåll får 
en parkeringsplats och tillgång 
till en hyrd hamnplats längst 
kanalen för att lägga sin båt. 
Från parkeringen kommer 
man direkt upp på gården.  

Figur 34 - Visar en sektion på 
ett av husen för att ge förståelse 
hur de har löst problemet med 

vattnet och parkeringen.( 
http://www.fyrholm.dk/) 

Trapphuset blir även en social gemensam yta där grannarna kan träffas. Det finns 
inga gemensamma tvättstugor utan varje lägenhet har en egen tvättmaskin och 
torktumlare, vilket gör det enkelt för hyresgästen att utföra sitt göromål.45                                           

3.4.4.4 Lägenheter 

Lägenheternas storlek varierar mellan 1 RoK till 5 RoK mellan storlekarna 60-145 
kvm. Storleken varierar beroende på väderstreck och byggnad. I väst ligger 
etagelägenheter och i öst är de större lägenheterna placerade. Det kan dock finnas 
en variation på upp till 4 olika storlekar i en byggnad.  

Terrasser och balkonger är riktade mot vattnet, eftersom en av fasaderna alltid är 
riktad mot vattnet. De lägenheterna som har balkonger riktade mot gården har en 
glasfasad mot vattnet. Husen har sin entré antingen riktad mot söder eller öster 
beroende på läge, visa hur har en fasad intill kanalen och har då sin entré mot 
gården.   

Här nedan kommer analyser av lägenheter i olika väderstreck.46 

 

 

 

                                                 
44 http://www.fyrholm.dk/ 
45 Bostadens Omätbara Värden, Kjell Forshed & Ola Nylander, HSB Riksförbund, 2003 
46 http://www.fyrholm.dk/ 



Genomförande 

54 

3.4.4.5 Kanalhus 1 

Lägenheten K12 har 5 RoK och storleken 146 kvm. 
Ingång till lägenheten sker genom gården. Alla 
kanalhusen ligger i väst och därmed är största 
ljuskällan kvällssolen. Lägenheten består av en över- 
och undervåning, och kan därför ha ett socialt rum på 
varje våning.  

Figur 35 – Visar fasader som befinner sig i nord-östlig 
riktning mot kanalen.( http://www.fyrholm.dk/) 

Entrén leder in i det sociala rummet som har utsikt mot 
kanalen. Lägenheten har en neutral hall som leder till 
den mer privata delen av boendet eller till trappan som 
leder till övervåningen. Lägenheterna är inte 
handikappsanpassade enligt svensk standard då inte alla 
funktionerna befinner sig på ett och samma plan, köket 
är beläget på andra våningen.47 

Det finns en lodrät axel som går från det mindre 
sovrummet till altanen, liknande lodrät axeln sträcker sig 
från trappa till altan, båda axlarna leder ut mot ljuset.  

Figur 36 – Undervåning av Kanalhuset 1 
(http://www.fyrholm.dk/) 

Båda våningarna representerar en zonerad 
planlösning48. Här har valts att placera sovrummen, 
den privata delen, mot gården och det sociala 
rummet mot kanalen. Båda våningarna har 
toalettrum placerade ovanför varandra, detta 
tillsammans med köket gör att alla installationer är 
belägna nära varandra. I den avlånga huskroppen 
finns det långa genomgående axlar vilket gör 
lägenheten ljus och lättorienterad.  

 

Figur 37 – Övervåning på Kanalhuset 1 
(http://www.fyrholm.dk/) 

                                                 
47 Svensk standard SS 91 42 21, BBR 3:21 
48 Bostadens rum, Ola Nylander m.fl, Fälth & Hässler AB, Värnamo, 2007 
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3.4.4.6 Berlin 

Byggnaden Berlin har två huvudfasader, ena fasaden är 
riktad åt söder mot gatan och den andra i nordlig 
riktning, mot gården. Fasaderna har inskjutna 
balkonger och ett rörelse mönster skapas av 
fönsterstorleken och placering. Byggnaderna består av 
fem våningar och är två spännare. Mestadels av 
lägenheterna är 3 RoK och har storleken mellan 86-91 
kvm.49 

Figur 38 – Fasaden som är riktad mot söder 
(http://www.fyrholm.dk/) 

Lägenheten C12 har storleken 91 kvm och är utformad 
till 3 RoK. Den har två terrasser som placeras i var sin 
riktning, norr och söder. Byggnaden är inte lika avlång 
som den ovanstående men lägenheten har ändå en lång, 
lodrät axialitet som binder tre rum. Det finns även en 
mindre lodrät axel som binder ett sovrum, hallen och 
badrummet. Vertikal axialitet som går från entrén till 
matsalen tvärsar de lodräta axialiteterna. Installationerna 
är placerade i en zon och det gör att det blir en 
funktions- och teknikdelad plan, samtidigt finns det en 
social och en privat del vilket gör att det blir en zonerad 
plan.¹º 

 

 

Figur 39 – En lägenhet beläget i Berling Byggnaden 
(http://www.fyrholm.dk/) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 http://www.fyrholm.dk/ 
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3.4.4.7 Norreport 

Flerbostadshuset Norreport är beläget i norra delen 
av området Fyrholm. Huvudfasaden som är riktad 
mot kanalen har en nordlig riktning medan 
entréplanet befinner sig på fasaden som är riktad 
mot söder och gården. Trapphuset delas med 
byggnaden bredvid vilket gör att det är en två 
spännare, vilket inte är synlig i fasad. Det är en sex 
våningshus som endast har lägenhet med 4 RoK 
med storlek på 101 m².50 

Figur 40 - Fasaden som befinner sig längst kanalen 
(http://www.fyrholm.dk/) 

Lägenheten J 32 har storleken 4 RoK och är 101 kvm. Alla lägenheter i Norreport 
har liknande planlösning och har en balkong mot gården som är 8 m² och som 
blir belyst av kvällssolen.¹² När man stiger in i lägenheten möts man av en neutral 
hall som leder till den sociala delen av bostaden. I hallen kan man även hitta en 
öppning till bostadens uteplats. Det är en öppen planlösning men de sociala 
rummen, vardagsrummet och kök, har möjlighet att delas upp med en innervägg. 
Hela det sociala utrymmet har endast ljustillgång från norr. Därmed kommer all 
tillgång till dagsljus att försvinna ifall köket avskärmas från vardagsrummet. Detta 
skulle inte vara godkänt enligt svensk standard. Två stora sovrum är placerade mot 
gården och har utrymme för förvaringsskåp. Ett mindre sovrum är placerat mot 
norr. Installationerna är belägna nära varandra, vilket gör att det blir en teknik- 
och funktionsindelat planlösning, men det är även plantypen ”den neutrala 
hallen”. 51 

 
 

 

 

Figur 41 – Planlösning av lägenhet som är beläget 
på Norreport (http://www.fyrholm.dk/) 

 

 

 

                                                 
50 http://www.fyrholm.dk/ 
51 Bostadens rum, Ola Nylander m.fl, Fälth & Hässler AB, Värnamo, 2007 
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4 Resultat 
4.1 Eget förslag 

4.1.1 Utformning 

Utformningen startade genom att utforska andra spännande projekt med unika 
utformningar. I böckerna Gert Wingårdh - Thirty years of architecture throught four 
decades och Art Invention House, Michael Webb hittades projekt som The house of 
Sweden och Invisible house Treviso, Italien som var inspirerande i utformandet. 
Enskilt börjades skapandet av idéer och förslag där varje part skissade fram 
handritande förslag som sedan diskuterades och sattes samman till ett gemensamt 
förslag. Efter sammanslutningen av de enskilda idéer gjordes ett intressant försök 
att på nytt enskilt försöka att skapa ett förslag som uppfyllde de överenskomna 
tankarna och idéerna. För att få upp de gemensamt bestämda volymerna användes 
programvaran ArchiCAD 11. Det resulterade i tre volymer. Därmed kunde varje 
part ta sig an varsin del att arbeta vidare på. Den yttre utformningen bestämdes 
tillsammans för att få en helhet i hela projektet medan den inre utformningen 
gjordes separat av vardera part i gruppen. Planlösningar har i och med detta fått 
sin egen karaktär.  Svenska Standard har följts för att få handikappsanpassade 
lägenheter, ”Bättre för alla”, vilket var ett av kraven se kapitel 2.1, Förutsättningar 
– Krav från beställarna  

Två möten hölls med Arkitekten Ingvar Selse då processen och det dittills färdiga 
materialet diskuterades. Ingvar Selse var vägledande i utformningsprocessen och 
hjälpte till då problem uppkom. Processen och resultatet den ledde fram till kan 
det läsas om här nedan i kapitel 4.5.1 till 4.5.5 

Vid utförande av projekt har det utgåtts mycket ifrån stadsvisionen som kan läsas 
om i kapitel 4.3.1. Utformningsprinciperna beskriver riktingen som Jönköpings 
kommun har för exploatering av stadskärnan.   

4.1.1.1 3 volymer – placering 

Efter att ha fått en uppfattning av alla förutsättningarna inför projektet genom att 
ha läst tävlingskriterierna och genomfört förundersökning av tomten kunde 
utformningsfasen inledas. Ett första steg var att arbeta fram huskropparnas 
volymer och placering på tomten för att uppnå bästa möjliga boendeförhållande.  

Resultatet blev att husvolymerna placerades längst promenadstråket Slottskajen  för 
att gården skulle vara avskärmad ifrån den trafikerade promenadstråket och få en 
mer privat känsla. Den här placeringen hade också fördelen eftersom då gården 
inte blir lika vind utsatt.   

En överslagsräkning av hur stora volymer det rörde sig om beräknades fram med 
hjälp av lägenheternas procentsats samt lämpliga storlekar på dessa. (se kapitel 
Förutsättningar – Krav från beställarna och Referensobjekt i kapitel 4.4)  
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Detta resulterade i en bostadsarea på ca 3000kvm för bostadsrättsdelen respektive 
hyresrättsdelen, vilket blev en första riktlinje. Tävlingsprogrammet angav en 
hushöjd på 4-6 våningar men med tanke på Länsförvaltningens byggnad på 8 
våningar ansågs det inte olämpligt att bygga upp ett sjunde indraget plan. 
Ramprogrammet i kapitel 4.3 beskriver även de planerade projekten Atollen på 
andra sidan sjön och Rättscentret på Västra kajen som högre byggnadsområden 
vilket gör att höjden kommer att passa in i miljön. 

 
De punkter som sedan utgicks ifrån i första hand var: 
 

• Utnyttjande av utsikt mot sjön 
• Sol förhållanden 
• Vindförhållanden 
• Gårds ytan 
• Avskildhet 
• Utsikt för bakomliggande byggnader 

 
Vissa karakteristiska drag som alla var eniga om och skulle arbetas vidare på var: 
    

• ett formspråk med inskjutande och utskjutande delar och ”boxar”. 
Inspirationen tog av det holländska projektet 100 WoZoCo. Boxarna skapar 
liv52 i fasad samt väcker en nyfikenhet för betraktaren. I lägenheten ska 
boxarna ge den boende en känsla att den kommer närmare sin 
omgivning53.   

 
 

• att alla tre byggnader skulle ha en mittaxel av två tegelväggar. Idén 
arbetades fram efter att studerat projektet  House of Sweden av arkitekten 
Gert Wingårdh54. Tegelväggarna som skulle pryda trapphusen symboliserar 
områdets historia i och med att materialet ska efterlikna teglet på den gamla 
Hamnstationen. Vilket kan läsas i kapitel 3.2 Jönköpings stadsbyggnads 
historia.  
 

• en sammanlänkande ”box” emellan de två volymerna i hyresrättsdelen har 
skapats för att sammankoppla hyresrättsdelen.  
 
 

• rundade hörn på plan 1 som ger en smidigare rörelse intill gården.  
 

• genomgångsmöjlighet genom norr och söderhuset i markplan för att 
koppla samman planerade parken och torget.  

 
                                                 
52 http://www.cse.polyu.edu.hk/~cecspoon/lwbt/Case_Studies/Wozoco/Wozoco.htm 
53 Bostadens rum, Ola Nylander m.fl, Fälth & Hässler AB, Värnamo, 2007 
54 http://www.arkitekt.se/s31917 
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Här efter fortsatte skissandet på varsitt håll med att försöka få ihop ett förslag med 
alla de karaktärsdrag som det hade enats om. Därefter träffades gruppen återigen 
för att komma fram till det slutgiltiga resultatet av byggnadsvolymen. Tackvare de 
analyser som beskrivits i kapitel 4.1 kunde en lämplig utformning av volymerna 
bestämmas. Det enades om en form på byggnadskropparna som gav de bästa sol- 
och vindförhållandena och som dessutom gav en privat bakgård. Vilket ansågs vara 
en kvalité för området. 

Resultatet blev tre byggnadskroppar, en större volym i söder för bostadsrättsdelen 
och två mindre och mer sammanlänkade byggnadsvolymer för hyresrättsdelen.  
 
En svårighet var solförhållandena genom att tomten är långsmal i nord-sydlig 
riktning. Tomten är dock en aning bredare i den sydliga delen och därmed var 
tanken att utnyttja det goda solläget till max. Det gjorde sig därför bra med en 
större byggnad som sträcker ut sig längsmed tomtgränsens södra kant.  

Att endast jobba med en byggnadsvolym kunde uteslutas direkt med tanke på 
kravet på genomsiktsmöjlighet för de bakomliggande byggnaderna. Det behövdes 
ett luftrum på tomten. Att lägga nästa byggnadsvolym långt i norr var dels positivt 
eftersom det där inte skulle skymma några bakomliggande hus och inte heller bli 
skuggat av söderhuset. Dels blev byggnaden ett skydd mot vinden från Vättern. 
Resultatet blev ett vinkelhus i norr. Det behövdes ytterligare en byggnadsvolym för 
att täcka behovet av lägenheter. Alternativen var i framkanten av tomten mot 
Munksjön eller också i bakkant, antingen i anslutning till söderhuset eller i 
anslutning till det norra huset. Fördelen med att placera den i framkant i 
anslutning till det norra huset var att gården då blev mer privat och avskiljd från 
gång- och cykelstråket, gården blir även vindskyddad ifrån Munksjön och får 
eftermiddags- och kvällssol vilket också var en prioritering. Dessutom skärmar den 
inte av utsikten mer än vad norra huset redan gör för bakomliggande hus. 
Avståndet som blir mellan söder och mittenhuset bidrar till goda solförhållanden 
för mittenhuset. Placeringen ger både mittenhuset och norra huset goda 
utsiktsmöjligheter mot Munksjön.  

Figur 42 – Flygfoto av projekt 
(Renderat i ArchiCAD 11 2009-

04-29) 
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Gården blir lugn, privat och vindskyddad med både morgon, eftermiddags- och 
kvällssol. Den blir dessutom relativt stor så att den tillåter lek och sällskaps ytor. 
Det blir en bostadsrättsdel och en hyresrättsdel. Söderläget utnyttjas till max. 
Mitthuset blir relativt nätt med möjlighet till genomgående lägenheter. Norrhuset 
får utsikt mot stan och Vättern. Länsförvaltningen får utblickar mellan husen och 
ut mot Munksjön.  

 
Figur 43 – Bild från förslaget med vy över gård (Renderat i ArchiCAD 11 2009-04-

29) 
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4.1.1.2 Planlösningar 
Kvalitéer som försökte uppnås i varje lägenhet: 

• rundgång 
• axialitet 
• zonerad planlösning med en social öppen del och en avskiljd privatare del. 
• en samlad funktions zon (kök och bad) 
• genomgående lägenheter 

• utsikt mot Munksjön 
• uteplats/balkong 
• möjlighet att dela av kök och vardagsrum 

Södra huset 

Det södra huset som kommer att innehålla bostadsrätter har fått ett unikt designat 
trapphus. Detta glasade trapphus med sina två tegelväggar samt planteringar på 
entreplan ger en känsla av utomhus och öppenhet inne. Passagen genom huset får 
dagsljus genom detta glasparti som vid korsningen över passagen är glasat hela 
vägen upp. Tanken var med trapphuset att leka med loftgångar och placera den 
inne i huset istället för utanpå och därmed slippa insyn.  

De mindre lägenheterna har placerats längst ner i huset och femmorna längst upp 
som det efterfrågades i programmet. För att få en helhet i huset och göra det 
enklare att dra installationer, vatten och ventilation, har lägenheterna passats in för 
att få lika plan. Våning 1 och 2 har lika utformning, 3-5 är lika och 
topplägenheterna har fått egen utformning. För att sedan skapa variation i 
lägenheterna på dessa tre olika våningsplan har varje lägenhet fått sin unika 
utformning i form av olika altan-, balkong- eller burspråkslösningar.  

Detta hus ligger med långsidan åt söder vilket ger perfekt läge för lägenheterna i 
söder och är dessutom en fördel ur energisynpunk. Dock bildas några mörka 
norrlägenheter. Dessa lägenheter har fått burspråk för att öka utsiktmöjligheten 
mot munksjön. För att kunna utnyttja söderläget bättre har den norra delen fått 
ett sjunde plan med etagelägenheter. Dessa femmor får därmed deras övervåning i 
söderläge med en stor takterrass.  

Genomgående i alla större lägenheter är rundgång mellan hall och kök. I entrén 
kan man välja att gå mot den sociala eller den privata delen som är uppdelade i 
varsin del av lägenheterna med kök och hall som avgränsning. Fönster och dörrar 
har sedan satts ut för att försöka skapa axialitet.    
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Tvåor, 8st 

Tvåorna ligger på de nedre planen och har en storlek mellan 54 kvm och 63 kvm. 
De har alla en likartad utformning med sin neutrala hall med gott om 
förvaringsmöjligheter. Köket ligger i vinkel med öppenhet till vardagsrummet. 
Vardagsrummet har möjlighet till att avgränsas genom att sätta upp en vägg innan 
eller efter sovrumsdörren. Det finns även en möjlighet att minska hallrummet och 
göra en klädkammare istället för garderobsväggen. Även då det är en liten lägenhet 
finns uppdelningen med en social och en privat del. 

 

 

Figur 44 - Planlösning av 2:a, hus Söder, Plan 2 
(Taget ur programvaran ArchiCAD 11 2009-05-
20) 

 

 

 

Treor, 15st 

Från plan tre och uppåt tre plan ligger det fyra treor per plan på 67 kvm till 96 
kvm. Alla lägenheter har badrum plus ytterligare en toalett vilket ger extra kvalité i 
lägenheten. Från det stora sovrummet finns en klädkammare med bra 
förvaringsmöjligheter. Det finns rundgång mellan hall och kök eller mellan 
vardagsrum- kök beroende på var lägenheten ligger.  Beroende på lägenhet 
kommer man antingen in i en neutral hall med möjlighet att gå mot en social eller 
en privat del. Den andra är uppbyggd med entrén i axel till det ljusa 
vardagsrummet.  

 

 

Figur 45 - Planlösning av 3:a, hus Söder, 
Plan 5 (Taget ur programvaran 

ArchiCAD 11, 2009-05-20) 
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Fyror, 11st 

Fyrorna ligger i den östra delen av huset och har en yta mellan 107 kvm och 117 
kvm. De har en tydlig uppdelning av en social och en privat del och en neutral 
hall som ligger i rundgång med köket. Köket ligger med en öppenhet till 
vardagsrummet men går att avskärma i de flesta lägenheter. De har alla ljusa 
vardagsrum i och med det stora fönsterpartiet med utsikt över Munksjön. Till ett 
av sovrummen finns en stor klädkammare och även hallen har gott om 
förvaringsmöjligheter. 

 

 

Figur 46 - Planlösning av 4:a, hus Söder, Plan 
2 (Taget ur programvaran ArchiCAD 11, 2009-

05-20) 

 

 

Femmor, 2st 

Femmorna ligger i etageplan och har en storlek på 120 kvm. På entréplan finns två 
sovrum, stort kök och ett ljust vardagsrum med dubbel takhöjd. Badrummet är väl 
tilltaget med gott om utrymme för tvätt och torkmöjligheter. En spiraltrappa leder 
upp till övervåningen där det finns en hall och ytterligare två sovrum och ett 
duschrum. Hallen leder ut till en stor takterrass i söderläge.  

 

 

 

Figur 47 - Planlösning 
av 5: a, hus Söder, 

plan 6 och 7 (Taget ur 
ArchiCAD 11, 2009-

05-20) 
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Mitthuset 

Steg ett var att fördela lägenheterna på ett lämpligt sätt i huset. De lägenheter som 
skulle få plats för att få det exakta antalet och lägenhetsfördelningen var: 

• en styck med 1 rok 
• två stycken med 2 rok 
• sex stycken med 3 rok 
• tre stycken med 4 rok 

 
Efter att testat ett antal lösningar var det bästa alternativet att välja bort ettan för 
att det skulle bli en tvåspännare med följande fördelning: 
Plan 1: 2st 3 rok 
Plan 2: 2st 3 rok 
Plan 3: 2st 3 rok 
Plan 4: 1st 2rok och 1st 4 rok 
Plan5: 1st 2rok och 1st 4 rok 
Plan 6: 1st 4rok med en stor takterrass  
På plan 6 finns även en stor takterrass tillgänglig för hela fastigheten. 
 
Nästa steg var att börja utforma planlösningarna efter svensk standard och ”bättre 
för alla” (handikappsanpassning).   
 
4.orna blev på ca 100m²,  
3.orna på ca 90m² och  
2.orna på ca 60 m². 
 
Strävan var att här skapa enkla och lättmöblerade lägenheter med stor flexibilitet 
med möjlighet att avskärma köket från vardagsrummet.  
En annan tanke var att trapphuset skulle kännas ljust, tryggt och välkomnande. 
En öppen del i framkant gör att hela trapphuset får ljus uppifrån det glasade taket. 
Även den stora glasfasaden ger mycket ljusinsläpp. Detta skapar en gynnsam miljö 
för växtlighet och det är möjligt att plantera växter i bottenplanet som kan klättra 
sig hela vägen upp genom trapphuset. 
 
Byggnaden skulle även följa de två övriga byggnadernas formspråk. Detta 
uppnåddes genom de rundade hörnen i gatuplanet i norra delen. Dessa var tänkt 
skulle skapa en smidig rörelse in mellan husen och in på gården. Även husets 
sydvästra hörn är rundat för att mjuka av den skarpa kant som annars hade blivit 
in mot gården. Mittbyggnaden följer även formspråket med de två utskjutande 
tegelväggarna med en glasfasad emellan, vilket de tre byggnaderna har gemensamt.  
Byggnaden har fått ett lugnt och bra läge utan någon biltrafik nära inpå. På ena 
sidan om huset leder gång/cykelväg och andra sidan är gården. Alla lägenheter är 
genomgående och har minst en balkong men de flesta har både en balkong mot 
väster med utsikt mot Munksjön och en mot gården i öster. 
Mittbyggnadens lägenheter är i stort sett uppbyggda efter samma principer. I alla 
lägenheter ligger entrén i den mörkare delen av lägenheten.  
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I bostädernas mitt finns en installationsdel med badrum och kök. I de flesta 
lägenheter bildas runt denna mittdel en rundgång. 
Detta skapar en stor rörelsemöjlighet genom hela lägenheten vilket bidrar till att 
lägenheterna känns större. Något som också finns i varje lägenhet är en 
uppdelning av en social del och en privat del. Alla lägenheter har stora fönsterytor 
i de sociala delarna mot öster för att rummen ska få en öppenhet och maximal 
utsikt mot sjön. Sovrummen och rummen in mot gården får mindre fönster för 
att minska insyn och för att det ska skapas en känsla av omslutenhet i sovrummen. 
Alla lägenheter är genomgående från öst till väst och en tydlig axionometri 
genomsyrar byggnadens alla lägenheter. 
Takhöjden på 2, 7m gör lägenheterna ljusa och öppna55.  
 
Första, andra och tredje planen är snarlika med två treor på vardera planet. Det 
enda som skiljer det första planet från de två efterföljande är två rundade 
hörnväggar samt en större terrass mot öster på första planet.  
 
Södra trean: Lägenhetens entré ligger i den mörkare kärnan av lägenheten där 
även badrummet är beläget. I väster mot gården är den privata zonen belägen med 
två sovrum. Mot öster finns den sociala delen med vardagsrum, kök och matrum 
med utsikt mot Munksjön. Runt mittdelen med badrum och kök bildas en 
rundgång genom hela lägenheten: Hall - den privata delen – matplats – kök – 
vardagsrum - hall. Det finns en genomgående axel från vardagsrummet i öster 
genom köket och matplatsen, vidare till sovrummet i väster. Lägenheten kan 
karakteriseras som Den zonerade planen eftersom det är en tydlig uppdelning av 
lägenheten med en privat zon och en social zon56                 

 

 

 

 

Figur 48 - planlösning av 3rok plan 1 till vänster och plan 2 och 3 till höger (Taget ur 
ArchiCAD 11, 2009-05-20) 

                                                 
55 Bostadens Omätbara Värden, Kjell Forshed & Ola Nylander, HSB Riksförbund, 2003 
 
56 Bostadens rum, Ola Nylander m.fl, Fälth & Hässler AB, Värnamo, 2007 
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Lägenheten mot norr är aningen större. Entrén ligger i lägenhetens mörka kärna 
men dagsljus leds in via en axel genom lägenheten från de stora fönstren i öster. 
Även i denna lägenhet är den sociala delen med matplats och vardagsrum belägen 
i öster ut mot utsikten mot Munksjön. Det finns även här möjlighet att dela av 
vardagsrummet från matplatsen om så önskas istället för den nu öppna 
planlösningen. Den privata sovrumsdelen är mot gården i väst och i norrläge. Det 
finns även i denna lägenhet rundgång genom hela lägenheten, runt WC/badrum 
och köksdelen i lägenhetens mitt. Det finns ytterligare en axel från sovrummet i 
väst och ut genom vardagsrummet i öst. Det finns även en axel genom hallen i 
söder till sovrum i norr. Lägenheterna kan karakteriseras som Den zonerade planen 
på grund av dess indelning av privat zon/social zon och dessutom Den neutrala 
hallen eftersom lägenhetens alla rum nås direkt från hallen57. 
 
Fjärde och femte planet är likadana med en tvåa och en fyra på vardera planet.  
Entrén till tvåorna ligger i den mörkare kärnan i lägenheterna. Åt väster ligger 
sovrummet som tillsammans med badrummet rakt fram från entrén sett bildar en 
privat zon. Sovrummet har balkongdörrar som leder ut till en stor terrass mot 
gården. Åt öster ligger vardagsrummet i anslutning till kök och matplats som 
bildar en social del. Från köket har man tillträde till balkongen som även 
sovrummet leder ut till, vilket bildar en rundgång genom lägenheten; sovrum – 
hall – vardagsrum – matplats – kök - balkong- sovrum. Lägenheten har ytterligare 
en balkong mot öster i anslutning till vardagsrummet med utsikt mot Munksjön.  
Det finns en genomgående axel som sträcker sig från sovrummet i väster, genom 
hallen och till vardagsrummet i öster. 
Lägenheterna kan karakteriseras som 
Den zonerade planen och även Den 
neutrala hallen58. 
                            

 

Figur 49 - Planlösning plan 4 och 5 
(Tagen ur ArchiCAD 11 2009-05-20) 

 
 
 
 
 
 

                                                 
57 Bostadens rum, Ola Nylander m.fl, Fälth & Hässler AB, Värnamo, 2007 
 
58 Bostadens rum, Ola Nylander m.fl, Fälth & Hässler AB, Värnamo, 2007 
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Även fyrorna på fjärde och femte planet har entrén i den inre delen av lägenheten. 
En axel rakt framifrån leder dock in dagsljuset från de stora fönstren i öster genom 
lägenheten och fram till entrén.  
Lägenheten har ytterligare en axel i samma riktning med balkongdörr i väster, 
genom sovrum och vidare till WC/badrum. Badrummet och WC ligger i mitten 
av lägenheten och bildar en rundgång genom lägenheten; hall – kök – matplats – 
vardagsrum - hall. Det är även i dessa lägenheter uppdelat så det blir en social del 
med kök, matplats och vardagsrum och en privat med sovrum och badrum. Även 
dessa lägenheter kan karakteriseras som både Den neutrala hallen och Den zonerade 
planen59. 
 
Det översta, sjätte planet är ett indraget våningsplan med en 4rok som har egen 
takterrass i väster. Åt väster men på andra sidan trapphuset finns även en 
gemensam takterrass för hela byggnaden.  
Entrén leder in i en långsmal hall i den mörka kärnan av lägenheten. Hallen 
sammanbinder den privata zonen som ligger i en vinkel med tre sovrum och 
WC/badrum.  
 
Den sociala delen med vardagsrum, kök och matplats är belägen i öster med utsikt 
ut mot Munksjön. Lägenheten har två balkonger mot öster med morgonsol och 
utsikt ut mot Munksjön, samt en terrass med eftermiddags och kvällssol i 
västerläge mot gården. 
Lägenheten har två genomgående axlar från öst till väst, den ena; balkong – 
vardagsrum – hall - terrass och den andra; balkong – korridor - terrass. Dessutom 
finn en axel; matplats – kök - hall. 
Det går även axlar genom lägenheten i nord – sydlig riktning; från sovrum i söder 
– hall - sovrum i norr och även en från vardagsrum i söder – matplats – sovrum i 
norr. 
 
Det finns rundgång både hall – kök – matplats – vardagsrum - hall och även hall 
– kök – matplats - korridor genom den privata zonen - hall. Och dessutom hall – 
vardagsrum – matplats – korridor - hall. 
Lägenheten kan på grund av den tydliga indelningen av privat zon och social zon, 
karakteriseras som Den zonerade planen60. 

                                                 
59 Bostadens rum, Ola Nylander m.fl, Fälth & Hässler AB, Värnamo, 2007 
 
60 Bostadens rum, Ola Nylander m.fl, Fälth & Hässler AB, Värnamo, 2007 
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Figur50 - Planlösning av plan 6 (Taget ur programvaran ArchiCAD 11 2009-05-20) 

Norra huset 

Grund idén var att byggnaden skulle utformas med utstickande boxar och att 
volymen som sågs i exteriören inte följer samman mönster i interiör. De 
utåtstickande boxarna skulle ge en känsla över att rummen kommer närmare 
miljön, samtidigt som luftrummet utnyttjades då tomtgränsen inte överskred på 
första planet.   

Norra byggnaden består av två delar där ena ligger närmast Munksjön och andra 
är belägen mot Länsförvaltningen. Dessa delbyggnader delar på ett trapphus som 
befinner sig i byggnaden närmast länsförvaltningen, trapphuset binder ihop båda 
byggnaderna. Trapphuset nås genom gången som är beläget mellan de två 
byggnaderna,  gången  som går ifrån den nordliga riktningen in till gården. 
Byggnaden närmast Munksjön har en rundad kant på första plan mot södra 
riktningen vilket påverkar planlösningen i respektive lägenhet.  
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Den runda utformningen på byggnaden leder fotgängare in till gården. Två tegel 
väggar dekorerar östra fasaden i en lodrät axel för att byggnaden ska få en 
samhörighet med de andra två. Tegelväggarna ska efterlikna trapphuset som är 

beläget i södra huset.  

 

Figur 51 - Östlig fasad (Renderats i 
programvaran ArchiCAD 2009-06-

02) 

 

 

Konstruktionen närmast Länsförvaltningen har utåtstickande boxar och utdragna 
balkonger vilket skapar ett rörelse mönster i fasaden. Fönstrens storlek och 
placering ger även ett intryck av liv i fasad, där inspirationen är tagen ifrån 
referensobjektet Fyrholm. Tanken med byggnadens form var att frångå skarpa 
hörn, detta skapade möjligheter för intressantare planlösningar och gav större 
utsiktsmöjlighet till Munksjön.  

 

Figur52 - Vy mot Munksjön från 3 
våningen (Renderats i program varan 

ArchiCAD 2009-06-02) 

Generellt i planlösningarna finns det en tendens till en privat och en social del. 
Sovrummen är placerade mot den mörkare och tysta delen av byggnaden, och har 
mindre vertikala fönster. I den sociala zonen finns det ingen omslutenhet utan det 
är öppet mellan vardagsrummet och köket, det är dock möjligt att bygga ut en 
avskiljande vägg. De stora lodräta fönstren i det sociala rummet skapar även en 
känsla av öppenhet och ger även en ute och inne känsla för dem boende. Alla 
lägenheter har en lång axel som startar ifrån en mörk kärna och leder mot det 
ljusa, sociala utrymmet.  
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Alla lägenheter har terrasser eller balkonger. Utformningen baseras på svensk 
standard, ”bättre för alla”. Enligt kraven som presenterades i kapitel 2.2 skapade 
följande lägenhetsfördelning i norra huset: 

4 stycken 1 rok  

14 stycken 2 rok 

7 stycken 3 rok  

3 stycken 4 rok 

1 styck 5 rok 

Efter analys av referensobjekt bestämdes det att lägenheterna skulle ha storlekarna: 

1 rok på 40 kvm 

2 rok på 60 kvm 

3 rok på 90 kvm 

4 rok på 110  kvm 

5 rok på 120 kvm 

Detta var något som eftersträvades men på grund av vinklar, bättre möjlighet till 
ljusinsläpp och utsikt etc. så skiljer sig planlösningarnas utformning och storlek. 
Nedanför finns analyser på planlösningar som är typexempel av de lägenheter som 
är belägna i norra byggnaden. Lägenheterna är placerade i olika väderstreck vilket 
även analyseras.  

 

 

 

 

 

 

Figur 53 - Vy ovanifrån på Norra huset (Renderats i programvaran ArchiCAD 2009-
06-02) 
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Bilden nedanför visar en 1 rok med storleken 43 kvm som har en riktning åt väst. 
Alla ettorna har liknande utformning och har en västligriktning. Samtliga är 
belägna på andra och tredje våningen.  

Ettorna är utformade med en 
avskärmad sovalkov, vilket ska ge en 
känsla av en privat zon. Lägenheten som 
visas på bilden har en terrass med 
storleken 7 kvm som är riktad mot 
söder och får tillgång till kvällssolen och 
utsikt mot gården.  

                             
Figur54 - 1 rok som är beläget i 

byggnaden närmast länsförvaltningen 
(Taget från ArchiCAD fil 2009-06-03) 

 

 

Den öppna planlösningen skapar en lägenhets typ som kallas för en centrerad 
plan61. Vilket medför att lägenheten består av lång axialitet, som går från öst till 
väst, och från norr till söder.  

Bilden nedan visar en 2 rok med 
storleken 65 kvm som har 
utsiktsmöjligheter både mot 
staden, Munksjön och den 
planerade Magnus Ladulås park. 
Lägenheten har en nordlig 
riktning och får ljusinsläpp från 
norr och öster. Tvåorna har en 
tydlig fördelning mellan det 
privata och det sociala, vilket gör 
att lägenheterna kan klassificeras 
som en zonerad plan. Eftersom 
det fanns hög procentandel tvåor 
som skulle få plats placerades de i 
båda byggnaderna. 

Balkongen har storleken 8 kvm. 

Figur 55 - Planlösning på 2 rok som är beläget i byggnaden närmast 
länsförvaltningen. (Taget från ArchiCAD fil 2009-06-03) 

                                                 
61 Bostadens rum, Ola Nylander m.fl, Fälth & Hässler AB, Värnamo, 2007 
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Lägenheten har en neutral hall som har en riktning mot ljuset och utsikten, detta 
skapar även en axel som bilden ovan visar. Tvåorna är utformade så att det finns 
en axialitet som går från en ljus punkt till en annan62.  

   

Lägenheten nedanför är en 3 rok har storleken 86 kvm och placerad mot öst. Den 
har utsiktsmöjlighet både mot staden och mot Munksjön. Lägenheten nås genom 
en gång som binder båda norrbyggnaderna ihop. Balkongen som är inskjuten har 
storleken 6 kvm. Alla treorna befinner sig i byggnaden närmast Munksjön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 56 -Planlösning på 3 rok som är beläget mot öst. (Taget från ArchiCAD fil 
2009-06-03) 

 

Sovrummen är placerade mot norr och det skapar en mer privat känsla, därför 
klassas som en zonerad plan63. Det har skapats en rundgång som omsluter hallen, 
köket och vardagsrummet. Även i denna lägenhet här finns det axialitet som 
startar från en mörk kärna och går mot ljuset, en går från hallen till matplatsen och 
an annan går från badrummet till balkongen.  

 

                                                 
62 Bostadens Omätbara Värden, Kjell Forshed & Ola Nylander, HSB Riksförbund, 2003 
63 Bostadens rum, Ola Nylander m.fl, Fälth & Hässler AB, Värnamo, 2007 
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Lägenheter som presenteras nedanför är en 4 rok med storleken 100 kvm. 
Terrassen är 14 kvm och har utsikt mot gården. De flesta fyrorna är placerade i 
byggnaden närmast Länsförvaltningen. Fyrorna har ett större badrum och en 
mindre toalett. Lägenheten har en lång axel som går från det mörka trapphuset 
och leder in till det ljusa sociala utrymmet. Denna axel binds ihop med fyra andra 
axlar som går från väst till öst. Sovrummet är placerat mot den mörka kärnan. 
Vardagsrummet och köket har en öppenhet som kan avskiljas med en vägg om så 
önskas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur57 - Planlösning 4 rok som befinner dig mot i sydlig riktning. (Taget från 
ArchiCAD fil 2009-06-03) 
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4.1.1.3 Parkering och förråd 

I detta förslag är garage- och förrådsutrymme planerat att läggas i ett källarplan 
under tomten. Tomtens yta räcker dock inte till för att tillgodose parkering och 
förråd till alla lägenheter i endast ett källarplan utan det krävs ytterligare ett halvt 
plan. För att undvika att i detta läge intill vattnet behöva gräva alltför djupt ner i 
marken har det i detta förslag valts att höja upp den norra delen av tomten en 
meter. Utefter strandpromenaden kommer huset vara upphöjt med en meters hög 
sockel. Mellan husen i den norra och nordöstliga delen kommer det att behöva 
anläggas trappor och ramper för att nå tomten från den kommunala marken. Den 
sydliga och sydöstra delen av tomten kommer vara i samma nivå som 
omgivningen. Gården kommer att bli uppdelad i två nivåskillnader med en trappa 
och ramp som leder de boende mellan planen. Detta konstaterades efter 
genomförd analys av topografin.  
 

 

 

Figur 58 - Sektion från väster (Taget från programvaran ArchiCAD 11,2009-05-20)  

 

Bilparkeringsbehovet skulle enligt tävlingsprogrammet lösas inom den egna 
tomten. Detta löstes genom ett källarplan under hela tomten. Även förråd skulle 
inrymmas i källarplan vilket medförde att det krävdes ytterligare ett våningsplan 
under mark. För att inte behöva gå alltför djupt ner i marken löstes detta genom 
att höja upp halva tomten en meter och lägga till ett halvplan. Förrådsplanet 
hamnar då ett halvt plan ner från tomtgräns och garageplanet ett och ett halvt plan 
ner.  
 
Bilparkeringkravet var 0,9 plats per lägenhet för bostadsrättsdelen och 8,0 platser 
per 1000m² bruttoarea för hyresrättsdelen. Totalt blev detta 59st platser som 
skulle få plats i garaget. Med denna lösning rymdes 65 platser inklusive 4 
handikappplatser. Gästparkering därutöver kan eventuellt tillhandahållas på 
anslutande yta under kväller och helger. Utformningen av parkeringshuset 
begränsades av de tre trapphusen och anslutande elrum. 
 
Förrådskravet var att varje lägenhet skulle förses med en förrådsyta på 4-6kvm. 
Alla lägenheter tilldelades ett förråd på ca 5kvm vilket kunde nås via trapphuset och från 
gården.  
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Cykelparkeringskravet var en plats för en- och tvårumslägenheter och två platser 
för tre- och fyrarumslägenheter. Det fanns även krav på att cykelplatserna skulle 
kunna nås direkt från eget trapphus eller direkt utifrån. Cykelförråden placerades i 
samma plan som lägenhetsförråden ett halvt plan ner. De nås genom två entréer 
på gården vilka är utformade som två boxar. Den ena för hyresrättsdelen och den 
andra för bostadsrättsdelen. 
Både garage, lägenhetsförråd och cykelförråd nås från trapphus. 
  
 
                                    
                                         

                                           
 

Figur59 - Till vänster;  förrådsplan, till höger; garageplan (Taget ur programvaran 
ArchiCAD 2009-05-20) 
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4.1.1.4 Gård 

Ett aktivt rörelsemönster igenom gården med anslutning till parken, torget och 
Munksjön var en av grundtankarna till detta förslag. För att förverkliga detta 
gjordes ett promenadstråk genom huskropparna i söder och i norr. Mot munksjön 
finns öppningar på var sida om mellanhuset och även där lades gångväg för ökad 
cirkulation.  

När förrådsplanet lades in under halva gården innebar detta att den norra halvan 
av gården höjdes en meter upp. Detta har sedan använts i utformningen av 
gårdsplanet och tillfört en intressantare utformning och rörelsemönster. På den 
södra delen som ligger en meter under den norra lades en uteplats med utsikt över 
Munksjön och med härlig morgonsol under sommarmånaderna. Från detta plan 
kommer man även in i gårdshusen som leder ner till cykelförråd och 
lägenhetsförråd. Gårdshusen är uppdelade mellan hyresrättsdel och bostadsrättsdel 
och kommer att ha utformning med en fasad i valnötsträ och tak och resterande 
väggar i orange plexiglas.  

En bred trappa och en j-formad ramp leder upp till den övre halvan av gården. 
Där finns ytterligare en uteplats med eftermiddagssol för grillning eller umgänge 
under eftermiddags och kvällstimmarna. Här finns även en mindre lekyta för 
barnen som efterfrågades i programmet.  

En frodig växtlighet ska planteras på utvalda partier för att få en samhörighet till 
parkområdet och en mer naturnära känsla på gården. Växter kommer även att 
användas för att skymma insyn till bottenlägenheter. Gångar kommer att vara i 
sjösten. 

4.1.1.5 Exteriör – färg och material 

För exteriör utformning har dessa material valts: 

Betong 

Fasaderna ut mot gatan kommer att vara i svart målad betong. Detta för att få ett 
modernt och uttrycksfullt utseende. Betong valdes eftersom det är ett hållbart och 
billigt material. Inspirationen till detta kom från Studenternas hus på Jönköpings 
Tekniska Högskola.   

Puts Vit 

För att innergården ska bli ljus kommer grundfasaderna in mot gården vara i vit 
puts. Detta kommer att ge en stark kontrast till den mörka utsidan och att få 
gården att kännas välkomnande. Putsen skyddar den bakomliggande väggen och 
ger samtidigt en vacker yta. 
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Valnötsträ 

På alla byggnader kommer alla rumsboxar runt om att vara klädda i valnötsträ. På 
norr och mellan huset kommer det även att finnas detaljer i valnötsträ, såsom 
undersidan på balkongerna. Trä valdes för att få liv i fasaden och ge helheten en 
varmare ton. Det är dessutom ett organiskt material vilket är bra i miljöaspekt och 
håller i tiden.  

  

Rostfritt stål 

Detaljer som ledstänger på balkongräcken och fönsterkarmar kommer att vara i 
rostfritt stål vilket är ett hållbart material.  

Plexiglas 

För att få in lite färg i fasaderna valdes att ha orangefärgat plexiglas till 
balkongräcken och även till räcken för ramper på gården. Orange är en varm färg 
som passar bra till valnötsträ men också ger en tydlig effekt för utformningen. 
Samma orange ton finns i Hamnstationens tegel vilket också har varit en 
inspirationskälla.   

Tegel 

Iden med de utskjutande tegelväggarna var med redan i ett tidigt stadium och kom 
från teglet på den gamla Hamnstationen. Att ha tegelväggarna i trapphuset i 
söderhuset och mitthuset ökar brandsäkerheten i trapphuset och känslan ute – 
inne ökar. För att sedan få samma karaktär på de övriga byggnaderna fick även de 
ett tegelparti som efterliknande trapphusets form och stil. 

4.1.2 Energi 

En överslagsberäkning är genomförd med energiberäkningsprogrammet BV2. 
Eftersom utformningsuppgiften inte innefattade val av konstruktion eller 
konstruktionsberäkningar lades inte ner mycket tid och möda på 
konstruktionsdelarna. Dock krävs konstruktionsdelarna vid energiberäkning och 
det har därför valts ut lämpliga exempel på konstruktioner från ”Isover”64 och 
”Paroc”65. Energiförbrukningen påverkas även av vilket uppvärmnings- och 
ventilationssystem som installeras samt temperatur inomhus, vilket ej heller 
innefattades i uppgiften. Temperaturen sattes till 20°C, värmesystem till 
Fjärrvärme och CAV-system. Se bilaga 7-16 
 
 
 
 

                                                 
64 http://www.isover.se/ 
65 http://www.paroc.se/channels/se/ 
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Konstruktionsdelarna valdes som följande: 
 
Tak: Isover L:203 Betongstomme, med tätskikt 
Bjälklag över källare: Isover M: 202 betongbjälklag över källare 
Bärande vägg: Betong 150mm, mineralull 150mm 
Källarvägg: Isover G:208 Utvändigt isolerad källarvägg, ovan mark, I element 
Utfackningsvägg: Paroc Nr 305 Lätt vägg med putsad fasad 
Platta på mark: Isover G: 201 Platta på mark (styrofoam) 
Fönster: Elit extreme 0,9 
Se bilaga 15-19 
 

4.1.3 Exploateringsbegrepp och tal för kvarteret Västra Kajen 

Bostäderna som planeras byggas på Västra Kajen måste uppfylla 
Statsbyggarvisionens riktlinje vad gäller exploateringsgrad samt uppfylla 
beställarens önskemål över de planerade flerbostadshusen. 
 
Då olika bostadsområden planeras och undersöks så tar man hjälp av 
utnyttjandegraden för att få en riktlinje i planeringen. Under utformningen av 
Västra Kajen var beställarens önskemål att utforma ca 80 stycken lägenheter på en 
tomt med storleken 0,24 Ha66, vilket användes som riktlinje. Bostadsområdets 
täthet eller utnyttjandegrad ser olika ut beroende på typ av byggnationer. 
Tätheten brukar beskrivas i form av bruttoarea, rumsenheter, lägenheter eller 
boende inom området eller per hektar (ha).67 
 
Ramprogrammet från statsbyggnadskontoret har även varit en riktlinje vid 
utformning av lägenheterna och byggnaderna. Det valdes att utnyttja 
nivåskillnaderna och frångå formgivartävlingens krav att bygga upp till 4-6 
våningar. Att skapa ytterligare ett bostadsplan gör att vissa delar av byggnaderna 
blir 22 meter höga. Detta resulterar till större utrymme till fler bostäder och det 
ökar utnyttjandegraden. Nertill hittas begrepp och uträkningar för det förslaget 
som presenterades för beställarna den 14 Maj 2009. Beräkningarna ger en 
uppfattning hur tätbebyggt beställarna Riksbyggen och VätterHem vill att 
området skall vara. 
 
Bruttoarea (BTA) är arean av ett eller flera våningsplan begränsade av omslutande 
konstruktioners utsidor³².  
 
Areor och siffror är tagna från planlösningar och situationsplan se bilaga 
 
Exploateringstalet: e= sammanlagd BTA (m²)/områdets area (m²)= 7245 m² / 
2400 m² = 3.02 

                                                 
66 1 Ha= 10 000 m²  2400 m²= 0,24 Ha;  siffror taget ur kriterium avhandling av formgiva tävlingen 
67 Litteratursammanställning i samhällsplanering, utgåva 2007, JTH, Jönköping, kap.3 sid 5  
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Boendetäthet: antal boende / områdets area (ha) = 212 personer/ 0,24 ha=   883 
st/ha 
 
Lägenhetstäthet: antal lägenheter (lgh)/ områdets area (ha)= 74 lägenheter/ 0,24 
ha = 308,3 st/ha 
 
Stadsbyggnadskontoret för Jönköping kommun har undersökt lägenhetstätheten 
för olika statsdelar i Jönköping. Områden som har undersökts är Ekhagen 
Järvavägen, Ekhagen kv. Vyn, Jönköping Söder, Liljeholmen, Kålgården med flera. 
En jämförelse har gjorts med Kålgården eftersom området har liknande 
förhållanden som Västra kajen. Enligt källan var det planerat att utföra 1240 
bostäder på Kålgården vilket medförde att lägenhetstätheten är  77 lägenheter/ha. 
Siffran är låg i jämförelse med den beräknade lägenhetstäthet för förslaget som 
presenteras i arbetet. Troligtvis beror detta på att Kålgården omfattar en större 
områdesarea där det var tvunget att statsplanera gårdar, bilvägar o dylikt68.      
 
Utnyttjandegraden som företagen Riksbyggen och VätterHem söker är 
förhållandet mellan lägenhetsarean, där trapphus och ytterväggar inte ingår, och 
byggarean. Önskemålet var att uppnå förhållandet 0,7 till 0,8. 
 
Söderhuset: 
Byggarea 4477,36 m² 
Lägenhetsarea 3148,29 m² 
Utnyttjandegrad för söder huset är (4477,4/3148,3 ) = 0, 70 
 
Mitten huset:  
Byggarea 1371, 14 m² 
Lägenhetsarea 1063,14 m² 
Utnyttjandegrad för mitten huset är (1371,1/ 1063,1) = 0,78 
 
Norra huset: 
Byggarea 2907,50 m² 
Lägenhetsarea 2235,36 m² 
Utnyttjandegraden för norra huset är (2907,5/ 2235,4) = 0,77 
 
Den totala utnyttjandegranden för alla tre konstruktioner är 0,70 + 0,78 + 0,77= 
2,25  (2,25/ 3) = 0,75 
 
Beräkningen ovan visar att det utförda förslaget uppnår beställarens krav och 
önskemål69.  
 
 

                                                 
68 Utkast till Program för utredning om utbyggnadsstrategi för bostäder och verksamheter i Jönköping 
och Huskvarna, Tekniska Utskottet i Jönköpings kommun,  2007-12-04 
69 Claes-Göran Persson, Riksbyggen i Jönköping 
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4.1.4 Presentation 

4.1.4.1 Tävlingsförslaget 

Förslaget skulle vara uppmonterat på styvt underlag i liggande A1- format. Högst 
fyra planscher skulle lämnas in per tävlande projekt. Utöver detta skulle en 
omgång av dessa planscher förminskas och lämnas in i A3- format och även 
digitalt i pdf-format.  

Följande skulle redovisas: 

o Situationsplan i skala 1:500 för hela tävlingsområdet 

o Planer i skala 1:200 

o Representativa fasader och sektioner i skala 1:200 

o Tre perspektiv från föreskrivna punkter i marknivå samt ett perspektiv från 
flygfotonivå.  

o Detaljer av betydelse för förslaget i valfri skala 

o Redovisning av material och färger 

o Kortfattad beskrivning av förslaget med angivande av cirka ytor BOA och 
BTA för respektive part. 

4.1.4.2 Presentationsmaterialet 

Svart bakgrund valdes för att skapa en ram runt bilderna och därmed framhäva 
dem och för att få en samhörighet med projektet i och med de svarta fasaderna. 
Detta medförde att även all text och planlösningar var tvungna att utformas i vitt 
vilket inte ansågs som negativt utan gjorde designen mer spännande.  

Fasader på presentationer kan i många fall se platta ut därför valdes det att sätta dit 
en fotobakgrund som redigerades till att endast konturerna syntes i vitt. Detta och 
att rätt material redigerades in på fasaderna gjorde att de fick mer liv och ett djup.  

Att ta med några inspirationsbilder gör det lättare för betraktaren att läsa av 
planscherna och förstå tankegångar och huvudelementen bakom iden av 
utformningen. På planscherna valdes att visa bilder på exteriört material genom 
tilltalande bilder ifrån vardaglig miljö eller ifrån något igenkännande. Apelsinen 
hade även kunnat sitta under inspiration då det var en apelsin som gav iden om 
den ”orangea” färgen. Här valdes att låta den representera färgen på plexiglaset. 

I programvaran ArchiCad har fotografierna renderats varefter de bearbetades i 
programvaran Photoshop. I de tilldelade fotografierna lades de renderade bilderna 
in och vinklades till rätt perspektiv.   
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 Alla fotopunkter och detaljer reviderades i Photoshop för att få ett mer 
verklighetstroget utseende. Vid skapandet av ett fågelperspektiv fick Google Earth 
vara till hjälp. Efter att ha kopierat en bild över området kunde byggnaderna 
renderas i ArchiCad i samma vinkel och revideras ihop i Photoshop.  

Då alla nio våningsplan inte kunde få plats på dessa fyra planscher fick tre plan 
väljas ut. Terrassplanet med gårdsutformningen var en självklarhet för att se 
helheten på tomten. Efter övervägande valdes till slut sjätte våningsplanet med 
tillhörande sjunde terrassplan. Hade något mitten plan valts hade den 
genomgående stilen mer kommit att presenteras, det valdes istället att framhäva 
det som är speciellt för detta projekt.  

Garageplan och förrådsplan fick läggas in i en mindre skala, dessa färgsattes sedan 
samtidigt som deras respektive golv i sektionen fick samma färg. Detta för att 
enkelt kunna orientera sig och koppla samman planerna med sektionen. Se 
presentationsmaterialet bilaga 27. 
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5 Vinnande förslaget 
Vinnande förslag: Arkitekt: Tham & Videgård Hansson. 

5.1 Juryns motivering: 

”Ett exceptionellt förslag som med en helt egen karaktär blir något utöver det 
vanliga. 

Byggnadernas nya och fräscha formspråk har fasader med rasterverkan som enkelt 
men ändå lekfullt använder skalan som gestaltningselement. Förslaget känns 
modernt och spännande och har inom sin enkla strikta form utnyttjat 
möjligheterna att gestalta de ingående formelementen med stor finess. Förslaget är 
väl utvecklingsbart och har möjlighet att bli det tillskott till stadsbilden som 
arrangörerna uttryckt. Husens placering på tomten tar upp både stadens och 
Munksjöns riktningar med det norra husets vridning och bildar därigenom en 
famn mot Magnus Ladulås plats. Förslaget andas mer hus i park än tät stadsmiljö 
och genom sitt lätta anslag förstärker promenadstråket längs Munksjön. 

Inom den kvadratiska formen har lägenheterna lösts redigt och välfungerade med 
god tillgänglighet. Lägenheterna har potential att bli ljusa och vackra med 
utblickar och genomsikt. De större lägenheterna har hörnläge och två balkonger 
eller uteplatser. Ett plus i bostäderna är de stora klädkamrarna. 

De vällösta trapphusen är sensationella i sin geometriska enkelhet och skapar ett 
mervärde i boendemiljön. 

Förslagsställarna redovisar en säker och rimlig miljö- och energilösning med 
utvecklingspotential för bland annat solceller på taken. 

Förslaget har en mycket bra lösning på garageinfart som genom att förlägga den 
till det södra hörnet av tomten skapar en attraktiv framsida mot Magnus Ladulås 
plats. Gårdarna är luftiga och gröna med en bra avvägning mellan offentligt och 
privat och man har löst utrymme för cyklar, barnvagnar mm i byggnaderna och 
frigör därigenom gårdsyta. 

Juryn har observerat att lägenheterna på bottenvåningen kommer nära marknivån 
och ställer sig frågan om dessa marklägenheter blir attraktiva. Vidare är vissa 1:or 
helt norrvända vilket inte tillskapar ett mervärde för just dessa lägenheter. Vid 
uppmätning av balkongerna har konstaterats att djupmåtten på balkongerna är 
något knappt tilltagna och skulle vinna på att ökas något för att underlätta 
möblering. 

Det föreslagna fasadrastret med trä i två utföranden känns nytt men också inte 
säkert beprövat och juryn kan i en utveckling av projektet tänka sig att andra 
lösningar kan prövas. 
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Förslaget är det med lägst antal lägenheter och juryn reflekterar över om det kan 
vara en väl låg exploatering av området. 

För att nå sin fulla potential rekommenderar juryn att förslaget behöver studeras 
ytterligare vad gäller material i fasadskikt, balkongstorlek samt våningsantal.”70 

5.2 Volym och placering 

I stort sätt har hela tomten utnyttjats till dessa två likartade byggnadsvolymer. Den 
enda outnyttjade delen har uppkommit genom att norrhuset har vridits och lagts i 
kant med tomtens östliga linje. I norr har det därav bildats en mindre yta som 
kommer att bli skuggig och kall. Volymerna har en enkel kubliknande form och 
med en intressant fönstersättning som ger ett rörelsemönster i fasaden. 
Rörelsemönstret lurar ögat att det endast är fyra våningar istället för de verkliga sex 
våningsplanen. Skillnaden mellan husen ligger exteriört endast i färgsättningen och 
det är deras designade trapphus som ger dem sina egna karaktärer. Genom att 
jämföra det vinnande förslaget med solstudien från det egna förslaget och genom 
att läsa av deras situationsplan kunde det uppskattas att med endast sex meter 
mellan huskropparna kommer söderhuset att skugga norrhuset större delen av 
dygnet och året.  

5.3 Planlösningar – antal lägenheter 

Lägenhetsfördelning i norra huset: 

1:or 6st 

2:or 10st (12st) 

3:or 11st 

4:or 6st 

5:or (2st) 

Totalt 33st lägenheter 

Lägenhetsfördelning i södra huset 

2:or 6st 

3:or 11st (13st) 

4:or 10st (8st) 

5:or (2st) 

Totalt 27st lägenheter 

                                                 
70 http://www.arkitekt.se/s49779 2009-05-22 
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Alla lägenheter har en tydlig axel från entrédörren ut mot en terrass eller balkong. 
Axeln leder sedan in mot ljuset vilket är tilltalande i lägenheterna. Utöver denna 
axialitet finns i de flesta lite större lägenheter ytterligare en axel vinkelrätt mot den 
förstnämnda. I lägenheterna finns även rundgång mellan kök- vardagsrum.  

Varje lägenhet har tillgång till en terrass eller balkong och vissa har förmånen att 
ha två i olika väderstreck. Lägenheterna är välplanerade och leder från en mörk 
entré ut till ett ljust socialt rum. Det finns dock ingen tydlig uppdelning på en 
privat och social del i lägenheterna utan den sociala delen är i flertalet lägenheter i 
kärnan av lägenheten. De privata delarna är i de flesta fall inte samlade utan ligger 
runt om den sociala delen. Vissa lägenheter har möjligheten att skapa ytterligare 
ett rum vilket ger flexibilitet.  

En 1 rok på nedersta plan saknar dörr och även utrymme för en.  

5.4 Gård 

Gårdens östra del har höjts upp till +91,2 vilket gör att de blir en privat känsla på 
gården. Från södra delen av tomten går en ramp upp i norrgående riktning vilket 
ger bra tillgång för rullstolsbundna. På gården finns två terrasser utplacerade, båda 
i rikting österut med utsikt över Munksjön.  

5.5 Parkering och Förråd 

Förråd har förlagts i varje lägenhet vilket ger en stor kvalité då inget behöver 
transporteras till ett särskilt förrådsutrymme. Cykelförråd hittas på första plan i 
varje hus. En våning ner finns bilparkering som nås via en ramp i söderhusets 
norra del.  

5.6 Exteriör – material och färg 

Båda byggnad har två fasadsättningar. Ytterst ligger träspaller, som Tham och 
videgård har valt att kalla det, i gult trä på söder huset och i svart trä på norrhuset. 
Bakom detta yttersta skikt är det tänkt att det inre fasadskiktet ska bestå av 
bärande massivt trä. Mellan de båda fasadlager kommer uteplatser och balkonger 
att vara placerade, några av dessa har kvalitén att ha dubbel takhöjd.  
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5.7 Presentationsmaterial 

Presentationsmaterialet är lätt att tyda och få en översikt över projektet. Första 
planschen visar situationsplan samt en perspektivbild. Andra planschen innehåller 
endast ett perspektiv ur en informativ vinkel från Munksjön. Allt som finns utsatt 
på gårdens planritning finns inte redovisat på perspektiven vilket gör vissa objekt 
svårtolkade. Bilderna ser ut att ha renderats i programvaran 3ds Max och är snyggt 
gjorda med bra kvalitet. Förslaget är förklarat i utförlig text på tre av planscherna 
och 3d bilderna av trapphuset gör att man får en klarhet i hur de kommer att 
byggas upp. Tredje planschen är informativ i form av sektion, fasader och planer 
över garage och två våningsplan. Dessa blir mer lättförståliga då det har placerats 
in objekt som människor, träd och dylikt. I planerna är handikappsanpassningen 
tydligt utmarkerat i form av cirklar och människor i sektionen visar takhöjd. 
Plansch fyra visar flygfoton, trappkonstruktionen samt kontrasten mellan det gula 
och svarta trämaterialet i fasaden.  

5.8 Jämförelse 

Båda förslagen har uppnått de kriterierna som beskrevs i tävlingsprogrammet, med 
olika kvalitéer. I det egna förslaget har det satts mer fokus på en social, hemtrevlig 
gårdsmiljö, där gården har avskärmats med hjälp av husplaceringen. Det är en mer 
genomarbetad gård vilken tar hänsyn till solförhållanden, vindförhållanden samt 
ger en koppling till anslutande ytor. Det fungerar som ett socialtrum för 
grannskapet. Tham & Videgård har valt att utforma en mer öppen gård med som 
enda avgränsning från allmänheten är tomtens upphöjning, se bilaga 29.  

Förslaget A & E har en väldigt en symmetrisk formspråk och fasaderna är enkla 
och släta. I jämförelse med förslaget som presenterats i denna rapport är fasaden 
livlig med hjälp av de utstickande boxarna.  

Det vinnande förslaget har cykelförråd på första planet i anslutning till trapphuset 
och lägenhetsförråd i vardera lägenhet. Bottenplanet har även alla extra ytor i form 
av gästrum, konferensrum och sophantering vilket tyvärr har blivit bortglömt i det 
egna förslaget. Lösningen till cykel- och lägenhetsförråd har här placerats ett extra 
halvplan ner under marken.  

Materialvalet skiljer sig mellan båda förslagen där A & E är utformat i ett 
materialval som är massivträ. Olika materialval har gjorts för olika detaljer i det 
egna förslaget. 

Likheter hittas i planslösningar, genomsikts möjlighet för bakomliggande 
bebyggelse, takfönster i trapphus, handikappsanpassning och med mera.  

Båda förslagen har valt att placera parkering i källarplan. 
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5.9 Egna åsikter 

Tittar man på vad som efterfrågades i programmet anser vi att det mesta har 
uppfyllts med kvalité. Efter att ha analyserat projekt som Fyrholmen ser vi detta 
som något enkelt och platt vilket inte bara behöver vara något negativt. Fördelarna 
finns i planlösningarna som är lättmöblerade och flexibla med bra axialitet. Dessa 
för personerna in mot ljuset vilket är något vi har försökt eftersträva i vår 
utformning. Det är många hörnlägenheter vilket ger dagsljus från två väderstreck. 
Ettor har lagts i norr vilket vi anser inte vara den bästa lösningen, då de större 
lägenheterna har fönster i två väderstreck kunde de små lägenheterna ha fått ett 
bättre läge.  

Trapphusens design är väldigt intressanta och förbättras ytterligare genom 
takfönster som för dagsljus hela vägen ner till bottenplan. Trapphusen utmärker 
husen på ett positivt sätt och ger dem något unikt.  

Att ha två fasader med balkonger däremellan ger också husen en egen karaktär och 
mera privata balkonger vilket är en fördel. Det som känns oklart är ifall den yttre 
fasaden skymmer några fönster.  

De har endast fått in 60 stycken lägenheter vilket känns oeffektivt, vi kan dock 
inte dra den slutsatsen då vi bara har två plan med planlösningar. Det som gör 
detta kan vara att de har väl tilltagna lägenheter, deras lösning med cykelförråd på 
första plan eller det stora trapphuset. För att få plats med fler lägenheter nämndes 
det på prisutdelningen att beställaren vill höja upp huset ytterligare en våning 
vilket går utanför ramprogrammet.  

Dessa stora volymer gör att gårdsytan blir mindre och det blir mindre attraktivt att 
vistas i. Detta kan även bero på att ytan är öppen och det finns ingen mer 
avskärmning än upphöjningen som sker mot Munksjöns ”trafikerade” kajkant. 

Presentationsmaterialet är stilrent, tilltalande och enkelt att läsa av. Den stora väl 
valda perspektivbilden som utsmyckar andra planschen ger helhetsuppfattning 
över hur fasad, fönstersättning och gårdsmiljö kommer att se ut. Företaget har lagt 
till ytligare en perspektiv bild som är väldigt tilltalande och visar den norra fasaden 
från gaveln av Länsförvaltningens byggnad. Presentationen av fasaderna i skala 
1:200 var trista och intetsägande. Detaljerna över trapphusen är ett plus då de ger 
betraktaren förståelse hur trapphusen och stommen är uppbyggda.  
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6 Slutsats och diskussion 
Tanken med examensarbetet var att få en förståelse över hur en arkitekttävling går 
till och hur processen som leder fram till ett fulländat förslag ser ut. Detta tycker vi 
har uppnåtts då vi har blivit bemötta av företagen Riksbyggen och VätterHem som 
deltagare i tävlingen. Vi har löst problem och svårigheter som har uppstått med 
tomtens förutsättningar och har analyserat fram en bra lösning. Samarbetet i 
gruppen har skett som i en enad projektgrupp då vi har framställt volymförslag, 
utformning och presentationsmaterial.  

Kraven var väldigt tydliga i tävlingsprogrammet som beställaren tilldelade oss 
under första mötet. Det sattes krav på en viss lägenhetsfördelning, att parkerings 
yta skulle lösas på tomten, tydlig uppdelning av bostadsrättsdel och hyresrättsdel, 
byggnadshöjden samt att det skulle följa normen ”bättre för alla” och ett 
energikrav på 85 kWh/m² per år. Dessutom skulle svensk standard följas.  

Förståelsen för tomten underlättades då vi träffade arkitekten Ingvar Selse som var 
tävlingsfunktionär och kunde besvara våra frågor.  

För att ta fram analyser som borde göras utgick vi från kunskaper som vi fått 
under de tre åren på JTH. Med hjälp av analyserna fick vi kunskap över vilka 
förutsättningar tomten hade. Det som vi mest fick ta hänsyn till var den kalla 
vinden från sjöarna, solens bana då kortsidan ligger i söder och skuggning av 
befintlig bebyggelse, och dessutom topografin. 

En annan aspekt som vi fick ta hänsyn till var Jönköpings statsbyggnadsvision för 
att få kunskap om hur staden får exploateras. Kunskapen kunde lätt hittas då 
ramprogrammet är en allmän avhandling som Jönköpings kommun tilldelar. Vi 
känner att detta är nödvändig kunskap vid utformning av bostäder, och kommer 
använda oss av liknande information i framtida projekt.   

För att komma in i tankegångarna med att utforma flerbostadshus var 
referensobjekten nödvändiga och blev inspirations källa för planlösningarna och 
gårdshantering. Man såg nackdelar och fördelar med olika lösningar.   

Efter en klar utformning av vårat förslag räknades energikravet ut med hjälp av 
programvaran Bv2. Det gjordes en del förenklingar eftersom vi bara ville ha en 
översiktlig beräkning av energianvändningen, för att konstatera att vi klarade 
energi kravet. 

Hela utformningsprocessen gick relativt bra då vi känner att vi började i rätt ände 
och inte hastade förbi något förarbete. Det vi dock borde ha gjort bättre är att ha 
tagit oss mer tid till att tillsammans diskutera förstudierna och referensobjekten. I 
utformningsskedet analyserade vi varandras planlösningar, vilket var både 
intressant och det förbättrade resultatet. Ibland kan det vara lätt att fastna i ett 
tänk och man måste bryta tankebanan.   
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Målet har uppnåtts med bättre resultat än förväntat då vi fick väldigt god respons 
från företaget av vårt förslag. Vi har fått en inblick i arbetslivet och vår 
verklighetsbild förstärktes då vi fick delta vid prisutdelningen.  
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Bilaga 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(http://www.smhi.se/weather/observationer/obsDiagram.htm#, 2009-05-22) 
 
Vind information – Jönköping 
 
Tabell 1 Medelvärden av vindhastigheten (m/s) 1961-1990 
Nr    Station                         Jan Feb  Mar Apr Maj Jun  Jul  Aug Sep Okt  Nov Dec År 

Tabell 2 Medelvärden av vindhastighet (m/s) 1991-2004 

 
 

Tabell 3 Frekvenser av vindriktningen (%) för året under stationens mätperiod 
(där mätperioden för Jönköping har varit år 1962-2004) 
Nr  Station                             N      NO      O        SO       S     SV       V      NV   Lugnt 
 
 
 
(SMHI Meteorologi – Vindstatistik för Sverige 1961 – 2004 , Nr 121, Hans 
Alexandersson, 2006) 
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Bilaga 2 

Bild 3. AB Borätt / Erséus Arkitekter 
AB 

  

Bild 4. AB Familjebostäder / Erséus 
Arkitekter AB 

  

Bild 5. Skanska nya hem AB / AIX 
arkitekter AB 
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Bilaga 3 

Bild 6. Skanska nya hem AB / AIX 
arkitekter AB 

  

Bild 7. Järntorget bostad AB / White 
arkitekter AB  
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Bilaga 4 

Bild 8. AB Svenska bostäder / White 
arkitekter AB 

Perspektivbild kvarter I 
Bild 9: Botrygg Bygg / M5 Arkitektur AB 

  

Bild 10. Seniorgården AB / Nyréns 
arkitektkontor AB 
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Bilaga 5 

Bild 11. JM AB / ÅWL 
arkitekter AB 

  

Bild 12. JM AB / ÅWL arkitekter AB 

  

Bild 13. Wallenstam bostad AB / 
Frenning och Sjögren arkitekter AB 
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Bilaga 6 

Bild 14. Wallenstam bostad AB / 
Frenning och Sjögren arkitekter AB 

  

Bild 15. Byggvesta / White 
arkitekter AB 

Bild 16. Byggnads AB Abacus / Lindberg 
Stenberg arkitekter AB 
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Bilaga 7 Energi 
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Bilaga 8 Energi 
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Bilaga 9 Energi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Bilagor 

105 

Bilaga 10 Energi 
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Bilaga 11 Energi 
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Bilaga 12 Energi 
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Bilaga 13 Energi 
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Bilaga 14 Energi 
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Bilaga 15 Energi - Val av material 
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Bilaga 16 Energi – Val av material 
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Bilaga 17 Energi – Val av material 
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Bilaga 18 Energi – Val av material 
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Bilaga 19 Energi – Val av material 

 
 
 
 
 
 










