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Abstract 
The purpose is to understand the planning process for residential buildings and to 
investigate the consequences of the choices made in the process. The project will also 
provide broader knowledge in the design and development under the current law and 
practice. 

The goal is to present a proposal on how a city near the site where water can be 
designed from a sustainable perspective. How can a residential neighborhood be an 
environmentally sound and sustainable region? New systems and techniques have 
been presented previously in terms of sustainable environments and these are intended 
of being used in the project Quarter Water-mirror.  
The project has been implemented on the computer program ArchiCAD in which 
drawings and visualizations have been carried out. These drawings are included as 
annexes to the report. 

For information, calculations and drawings, laws for physical planning and Swedish 
standard have been followed. 

Residential buildings have been designed on a site, which is 2, 5 hectares. This area is 
exploited to a large extent, have generous space and environmentally friendly 
achievements. The sustainable development of the area is supposed to contribute to 
long-term management. To create an attractive and interesting environment, a channel 
has been incorporated into the field.  
In the planning has availability, guest/ private parking, infrastructure and in the land, 
the farm formations, water and solar studies taken into account where the Planning 
and Building Act has been a starting point.  

Apartments have been presented with regard to the functioning, transparency and 
light. When these factors were crucial in the case of a well-resolved data. 

The investigations made that refined solutions, including waste disposal, diversion of 
water, etc. existed. These methods will not necessarily be used in Quarter Water-
mirror because nothing is elucidated. However, these solutions are good practice to 
give the area a sustainable environment. 
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Sammanfattning 
Syftet är att förstå planeringsprocessen för ett bostadsområde och kunna tydliggöra 
konsekvenserna av de val som görs i processen. Arbetet skall även ge bredare 
kunskaper inom utformning och exploatering enligt gällande lagstiftning och praxis. 
Målet är att presentera ett förslag på hur en stadsnära tomt vid vattnet kan utformas ur 
ett hållbart perspektiv. 
Hur kan ett bostadskvarter bli ett miljövänligt och hållbart område? Nya system och 
tekniker har presenterats i tidigare bostadsprojekt i fråga om hållbara miljöer och 
dessa är tänkta att användas i projektet Kv. Vattenspegeln.  

Projektet har genomförts på datorprogrammet Archicad där ritningar och 
visualiseringar har gjorts. Dessa ritningar finns med som bilagor i rapporten. 

Vad gäller information, beräkningar och ritningar har lagar för fysisk planering och 
svensk standard följts. 

Ett bostadsområde har utformats på en tomt som är 2, 5 ha. Detta område är 
exploaterat till en hög grad, har generösa ytor och miljövänliga mål. Den hållbara 
utvecklingen i området ska kunna bidra till en långsiktig förvaltning. För att skapa en 
attraktiv och intressant miljö har en kanal förts in i området.  

I den fysiska planeringen har tillgänglighet, gäst-/ privatparkering, infrastrukturen till 
och inom tomten, gårdsformationer, vatten och solstudier beaktats där plan- och 
bygglagen har varit en utgångspunkt.  
Lägenheter har presenterats med hänsyn till funktion, öppenhet och ljusinsläpp. Då 
dessa faktorer var avgörande i fråga om en väl löst uppgift.  
Genom utredningar som gjorts har raffinerade lösningar till bland annat sophantering, 
avledning av vatten etc. funnits. Dessa metoder behöver nödvändigtvis inte användas i 
Kv. Vattenspegeln eftersom inget är fastställt. Dock är dessa lösningar bra metoder 
för att ge området en hållbar miljö.    
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1 Inledning 
I Stadsbyggnadsvisionen 2.0 redovisas den tänkta utvecklingen kring Munksjön och 
centrala Jönköping. Här är det tänkt att nya bostäder, kontor med mera skall 
bebyggas. Dessa kommer att omringa den attraktiva ytan längs med Munksjöns södra 
sida. Med hänsyn till den tänkta Götalandsbanan och Europabanans dragning och 
stationsläge har flera förslag tagits fram för framtida bebyggelser i omkringliggande 
områden.  
Därför har en uppgift tagits an att ta fram ett förslag på hur ett kvarter skulle kunna se 
ut i det området. En tomt har angetts för exploatering. Dessutom skall ett 
bostadsområde ur modern och hållbar synvinkel försöka utformas.  

Området på den industribebyggda tomten har kontaktföretaget gjort ett förslag på, 
som redovisar hur ett bostadsområde skulle kunna se ut. Detta har gett möjligheterna 
för vidarestudier där arbetet krävt djupare kunskaper inom samhällsplanering och 
utformning av bostadsområden.  

Det har lagts ner en hel del tid på informationssökning på moderna byggnader, 
gårdsbildningar och marina miljöer ur arkitektonisk synpunkt.  

Målet är att byggnaderna skall få en utformning som ger dem uppmärksamhet 
samtidigt som de ska ha en hög utnyttjandegrad för boendet. Dessutom är det viktigt 
att det skapas goda förutsättningar för det långsiktiga förvaltandet.  
Med hjälp av uppdragsgivaren Krister Aldenholt och handledaren Göran Hellborg har 
kunskaperna inom området i de olika momenten blivit större.  
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1.1 Bakgrund 
Ett urval av områden fanns att välja mellan som senare efter många diskussioner 
minskades i antal. Bland annat var Vätterstranden, Södra Munksjön och även Piren 
några av förslagen. Beslutet blev slutligen att Södra Munksjön är det projekt som 
skulle kunna gynna medlemmarna i examensgruppen mest. I jämförelse med de andra 
alternativen ställer detta projekt högre krav på kunskaper som utbildningen har gett.   

Arbetet hade precis de rätta förutsättningarna som behövdes för ett bra resultat. 
Dessutom var potentialen av själva området lockande.  

Många analyser och förundersökningar gjordes bland annat genom besök hos 
kommunen och analyser på utformning från olika tidsskrifter. Dessutom gjordes 
rundvandringar på området för att få en klarare bild på hur den verkliga miljön såg ut.  
Kontakten med kommunen bidrog med information om planer och visioner på hur det 
tänkta området skulle utformas i framtiden. Dessutom kunde ett kompendium med 
kartor och tankar kring Stadsbyggnadsvisionen 2.0 hämtas ut. Detta blev en 
grundförutsättning i själva arbetet.  
Södra Kajen är ett område kring södra delen av Munksjön som länge har planerats för 
exploatering. På grund av olika motsättningar har arbetet inte kommit längre än 
planeringsstadiet. Som tidigare belysts är det idag ett industriområde som i framtiden 
kommer att ersättas med bostadsexploatering.   

 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete är att förstå planeringsprocessen för ett 
bostadsområde och kunna tydliggöra konsekvenserna av de val som görs i processen. 

Arbetet skall även ge bredare kunskaper inom utformning och exploatering enligt 
gällande lagstiftning och praxis. 

Målet är att presentera ett förslag på hur en stadsnära tomt vid vattnet kan utformas ur 
ett hållbart perspektiv. 

Lägenheternas planlösningar kommer att planeras med hänsyn till funktion, öppenhet 
och ljusinsläpp där svensk standard tillämpas. I den fysiska planeringen kommer 
tillgänglighet, gäst-/ privatparkering, infrastrukturen till och inom tomten, 
gårdsformationer, vatten och solstudier att beaktas där plan- och bygglagen är en 
utgångspunkt.  
Ett önskemål som beställaren (Krister Aldenholt) framförde i tidigt stadium var att 
vatten skulle föras in på tomten från Munksjön och därmed försöka skapa en 
intressant och attraktiv miljö.  
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1.3 Avgränsningar 
Examensarbetet pågår under en begränsad tid och därför är det svårt att inte avgränsa 
en del aspekter i projekt som detta.  
Avgränsningar genom att inte ta hänsyn till infrastrukturen på någon högre nivå har 
gjorts. Däremot kommer ett förslag att presenteras utan att utredningar och 
beräkningar utförs. 

I detta projekt har buller beaktats i den omfattningen att tysta sidor av lägenheterna 
har skapats. Inga vidare utredningar och beräkningar görs.  

Fler områden som avgränsats: vind, mark (geo- undersökningar), ekonomi, 
omkringliggande bebyggelser, strandskyddet och cirkulation på vattnet. 

 

1.4 Disposition 
 
Kapitel 2 beskriver den teoretiska bakgrunden där studier gjorts kring tidigare projekt 
som liknat eller inspirerat förslaget på Kv. Vattenspegeln. 
 
Kapitel 3 visar analyser på tidigare projekt. Dessa analyser berikar förståelsen av 
goda planlösningar och exploatering inom bostadsområden. 
 
Kapitel 4 redovisar hur projektet genomförts. Vilka metoder och data som använts. 
Dessutom finns beräkningar med där antalet invånare, lägenheter med mera räknats 
fram.   
 
Kapitel 5 visar resultatet av arbetet. Här redovisas allt som åstadkommits med hjälp 
av text och bilagor. Resultatet i detta projekt är utformning av ett bostadskvarter där 
hänsyn tagits till ett flertal aspekter. 
 
Kapitel 6 anger vilka slutsatser som fattats och diskussioner som genomförts i 
gruppen och här har även frågeställningar ställts och slutsatser fattats. 
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2 Teoretisk bakgrund 
 

2.1 Bostadsarkitekturen 
 
Bostadsarkitekturen förändras med tiden vilket gör att nya krav ställs och nya idéer 
utvecklas. Utvecklingen skapar en avgörande faktor för överlevnaden inom 
bostadsbyggandet.  
Ser man det från en producents perspektiv är det mest till fördel att bygga 
bostadsrätter. Det är på så sätt en fri prissättning och betalningsviljan är vad som 
avgör vilka det är som köper. I fråga om hyresrätter är det svårare att få täckning för 
produktionskostnaden och detta för att hyreslägenheternas pris regleras fortfarande. 
  
I Kv. Vattenspegeln är bostadsproduktionen enbart bostadsrättslägenheter. Önskemål 
från kunden som fortsätter att uppkomma är bland annat öppenheten mellan kök- och 
vardagsrum, generösa uteplatser och även påkostade badrum.  
I lägenheterna skall det helst finnas ett stort rum där matplatsen kan placeras istället 
för att ha den i köket.  
 
En annan viktig faktor är när kunden får vara med och bestämma kring den 
arkitektoniska kvaliteten. Detta gynnar marknaden enormt när kunden deltar i 
bestämningen av förslag på utformning. Oftast är det sådana personer som sålt sin 
villa, som vill bo i en bostadsrätt inne i staden. Därför är de också den grupp som är 
beredda och villiga att betala en hög summa för att bo så attraktivt som möjligt. Något 
annat som kunderna gärna efterfrågar är det gröna anslaget i nyproduktionen. 
 
Fler förutsättningar för projekt är då det kommer in dagsljus i trapphus, dagsljus i 
badrum och utblickar åt minst tre väderstreck. Dessa punkter höjer värdet på 
bostadens upplevelse oerhört mycket i jämförelse med om de inte hade funnits [1].   
 
Dessa önskemål har beaktats i projektet som framställts av tre studenter från 
Jönköpings Tekniska Högskola då Kv. Vattenspegeln utformats. I förslaget har 
lägenheterna blivit placerade på bästa möjliga sätt för att få så bra utsikt ut mot 
Munksjön som möjligt. De har fått tillgång till minst två väderstreck i de flesta fallen 
och i några lägenheter har de t.o.m. utblick mot tre väderstreck.  
 
För att få en inblick i hur tidigare projekt utformats och vad arkitekterna tänkt på och 
tagit hänsyn till har en del analyser och inventeringar gjorts. Dessa beskriver 
projektens utformning, mål och allmän fakta som är värd att belysa.  
 
Varför just dessa projekt har tagits upp och inte några andra är för att syftet var att 
skriva om något liknande projekt som Kv. Vattenspegeln. Området skulle med andra 
ord vara beläget nära vatten, vara ett hållbart bostadsbygge och modernt ur 
arkitektonisk synpunkt. Dessutom var inspirationskällor en viktig beståndsdel i fokus 
när analyser och studier gjorts under arbetets gång.  
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2.2 Hammarby Sjöstad 
 

Hammarby Sjöstad är ett av många exempel på en hållbar stadsbyggnation och en stor 
miljösatsning har gjorts här. Hammarby Sjön är den som har gett projektet sitt namn. 
Redan i tidigt 1990- tal började det ritas på något som skulle kunna tänkas bebyggas 
för att växa upp till Hammarby Sjöstad så småningom. Grundidén för arbetet var att 
försöka skapa en expansion av den centrala innerstaden där stor vikt skulle läggas på 
vattnet. Dessutom var målet att det gamla industri- och hamnområdet skulle utvecklas 
till en mer modern stadsdel. 

2.2.1 Arkitektur och stadsbyggnad 

Detta projekt är det största i Stockholm inom stadsbyggnad som skett på många år. 
Stockholms innerstad utvidgas genom den naturliga delen som sjöstaden utgör. Detta 
präglar allt ifrån utformningen av stadsplaner, bebyggelser och infrastrukturen. Gamla 
industri- och terminalområden har gjorts om och även trafikbarriärer har byggts bort. 
Detta har gett förutsättningar att omfatta en rekonstruktion av infrastrukturen.  
Med byggnadsprojekteringen i Hammarby Sjöstad är målet att halvera den totala 
miljöbelastningen idag än vad den tidigare har varit under 1900- talet. Detta vill säga 
att sjöstaden skall bli dubbelt så bra som ett vanligt byggt hus vad gäller 
miljöaspekter.  En satsning har gjorts på hållbara material som glas, stål, trä och sten 
till det arkitektoniska utformandet.  

2.2.2 Miljömål 

Energi: Här används 
förnyelsebara bränslen där 
även återanvändning av 
spillvärme samt 
biogasprodukter görs. Målet 
här är att de boende ska 
producera ungefär hälften av 
den energi som de behöver. 
Tillförseln av energi 
beräknas vara baserad på 
spillenergi eller förnyelsebara energikällor.  
 
Byggmaterial: Materialen som har valts är miljöanpassade, torra och hälsosamma 
som t.ex. trä, stål, sten och glas.  
 
Avfall: Sorteras systematiskt och praktiskt med stor hänsyn 
till återvinning av material och energi. För avfall som anses 
vara farligt för människan, sorteras och lämnas ut till en 
miljöstation som ligger i området.  
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Vatten och avlopp: Här strävas det efter så rent och effektivt vatten och 
avloppssystem som möjligt med hjälp av en ny teknik som är till för vattenbesparing 
och för rening av avloppsvatten. Målet är att vattenförbrukningen ska minska till 100 
liter per person och dygn då den normala förbrukningen i Stockholm idag är 200 liter 
per person och dygn. Lokalt omhändertagande av dagvatten är det som används för 
allt dagvatten, smält- och regnvatten. 
 
Markanvändning: Utnyttjande av gammal industrimark har gjorts genom sanering, 
återanvändning och förvandling till ett väl tilltalande bostadsområde.  
I ett stadsområde som Hammarby Sjöstad är transporterna belastande för miljön. 
Därför har tid lagts ner åt att göra staden energisparande 
och mer attraktiv till privatåkande. Kollektivtrafiken är 
en annan faktor som många stora satsningar gjorts på. 
Målsättningen är att de flesta boendes och arbetandes 
resor ska ske via kollektivtrafiken, gång eller cykel. Det 
har dessutom införts bilpooler i bostadsområdet där flera 
personer delar bil till jobbet. Dessutom finns 
färjeförbindelse i Sjöstaden som är helt gratis. Denna 
åker från den norra delen till den södra delen av 
Sjöstaden.  
 
I Hammarby sjöstad finns dessutom installationer av olika energiförsörjning som t.ex. 
bränslecell, solceller och solfångare. På tak och väggar finns solceller som tar emot 
solenergi och omvandlar den till elenergi. [2] 
 
2.3 Östra Kajen Jönköping 
 
Mellan östra centrum och den nya Munksjöbron är området Östra 
Kajen beläget. Här har två fastighetsföretag (JM, HSB Göta) 
exploaterat området med bostäder, i form av bostadsrätter. 
Byggstart för HSB var april 2007 och inflyttningen mellan perioden 
december 2008 – januari 2009. 
 

2.3.1 HSB (Sjögården) 

 
Östra Kajen tillhör idag ett av Jönköpings mest attraktiva ställen att 
bo på, med sjöutsikt och ett centralt läge. Området ligger mittemot 
den kommande Smålands Musik och Teaterbyggnaden. HSB Göta 
har byggt 50 bostadsrättslägenheter, där alla lägenheter har minst två 
balkonger eller terrasser. Lägenheterna på första våningen har en 
egen altan. Vissa lägenheter har soldäck och etagelägenheterna har en 
terrass på hela 91 m2. Alla lägenheter är genomgående, har stora 
fönster både mot gården och mot sjöutsikten och har dessutom 
helglasade balkongdörrar.  
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Lägenheternas takhöjd är 2.50 m. Bostadsrättsföreningen Sjögården består av två 
huskroppar, ett punkthus som är sju våningar högt och ett kvarterhus med 5 våningar 
som är utrustade med öppna soldäck i söderläge. Punkthuset innehåller 11 lägenheter 
och kvarterhuset innehåller 39 lägenheter. Lägenheterna är ganska stora jämfört med 
vad som vanligtvis byggs i Sverige. Den minsta lägenheten är 86 m2 stor och är 3 rum 
och kök. Den största är 6 rum och kök och 225 m2 stor. Lägenheterna är moderna och 
funktionella. Punkthuset har en fasad av gulbeige puts och etagelägenheterna består 
av röd puts. Kvartershuset har gulbeige puts och etagelägenheterna har en fasad av 
svartmålat trä.   

I byggnadernas gemensamhetsdelar finns garageplatser, lägenhetsförråd, 
grovtvättstugor och soprum. Innegården är försedd med vattenspegel, trappor, 
sittplatser och grönytor.  
Kvartersbebyggelsen är grupperad kring två gårdar som är upphöjda över 
strandparknivån. Detta skapar en skyddad gårdsmiljö och ger en bättre sjöutsikt.  
Mot gatusidan är husen upphöjda på en sockel, vilket skapar ett bättre skydd mot den 
trafikerade gatumiljön. 
Vid besök på platsen noterades det att gårdens bredd var ca 25- 30 m vilket 
uppfattades som ett kort avstånd med tanke på byggnadernas höjd. Det korta avståndet 
gör att insyn till lägenheterna på gårdsplanet blir oundvikligt. Byggnadshöjden följer 
stadsbilden och smälter in i omgivningen. [3] 

2.3.2 JM 

Fastighetsföretaget JM äger 53 bostadsrätter där alla lägenheter har antingen balkong, 
terrass eller uteplats. Husets fasad består av beige puts med inslag av vitmålat trä. De 
översta lägenheterna är indragna för att bilda terrasser. 
Soprum finns i bottenvåningen i två av husen med ingång från gatusidan.  

Uppvärmningen kommer från det kommunala fjärrvärmenätet. I lägenheterna sköts 
ventilationen av så kallat mekaniskt från – och tilluftsystem med återvinning. 
Lägenheterna är även försedda med radiatorer och termostatreglering. Parkeringen är 
belägen under mark. 

Utöver de förvaringsutrymmena som finns i bostäderna har varje lägenhet ett förråd i 
garageplan. Här är det också förberett för cykel- och barnvagnsförråd. Cykelställ 
kommer dessutom att placeras på gården. Gemensam tvättstuga och torkrum finns i 
bottenvåningen. [4] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

14 

3 Analys 
 

3.1 Omslutenhet – Öppenhet 
För bostadens arkitektur har det en stor betydelse i fråga om öppenhet och 
omslutenhet. Öppna rum skapar stora ytor och volymer. Öppna ytor i fasader kan även 
ge ett gränslöst förhållande mellan ute och inne, mellan trädgård och natur och mellan 
hus. Detta ger stora tillgångar i upplevelsen om arkitektur.  
I den moderna arkitekturen strävas det ofta efter öppenhet där en samverkan finns 
mellan det inre och det yttre rummet medan i den klassiska arkitekturen markeras var 
gränserna går mellan varje rum. 

 

3.2 Axialitet 
Rätlinjiga axlar kallas inom arkitekturens värld för axialitet. Axialitet förenar två 
punkter i huset som är intressanta. Denna axel kan sträcka sig genom två eller flera 
rum vilket medför en genomsyn inom interiören. Längden på axeln är viktig för att få 
en så bra genomsyn som möjligt. Axialiteten på de kommande planlösningarna visas 
med hjälp av de röda pilarna.  
 

3.3 Rörelse 
Rörelsen är också en viktig faktor för upplevelsen av arkitektoniska drag i sin helhet. 
En variant av rörelse är rundgång d.v.s. möjligheten att gå runt i lägenheten från det 
ena rummet till det andra. Rundgång skapar stora volymer och rymligheter i en liten 
lägenhet. Den skapar även flexibilitet.   
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3.3.1 Östra Kajen - HSB Göta 

6 rum och kök i etage (HSB) 
Yta: 225 m2 

Plan: 6:e och 7:e i punkthuset 
 
Våningsplan 1 (2):  
 

På denna planlösning sträcker sig en 
axel från fönstret i biblioteket/ 
sovrummet, genom vardagsrummet och 
matplatsen till fönstret som står 
mittemot fönstret i biblioteket/ 
sovrummet.  

En annan axel går diagonalt från dörren 
som går ut till terrassen snett genom 
vardagsrummet till fönstret vid köket. 
Ytterligare en axel som korsar dessa två 
går att hitta i planlösningen. Denna 
sträcker sig från garderoben nästintill 
hallen, genom vardagsrummet till 
dörren som går till terrassen. 

I köket kan man hitta rundgångsmöjligheter. Denna rundgång bidrar med en god 
flexibilitet i köket.  
Planlösningen är öppen när man ser på vardagsrummet, köket och matplatsen. Det 
finns inga väggar som bryter av dessa tre rumsytor, utan här finns en stor rymlighet 
och rörelsegång.  

 
Våningsplan 2 (2): 
På den andra våningen går en axel från fönstret i det lilla sovrummet rakt igenom 
allrummet till fönstret som finns där. En annan axel sträcker sig från entrén genom 
hallen för att nå fönstret som finns i badrummet. Ännu en axel går diagonalt från 
balkongdörren snett till fönstret i allrummet. En annan diagonal axialitet går från 
balkongdörren i sovrummet till dörren till den stora balkongen. Den sista axeln som 
finns på planlösningen korsar de övriga på plan 2. Denna sträcker sig från 
arbetsrummet/ sovrummet, genom hallen och allrummet, till dörren som går till den 
stora balkongen.  

Det finns dessvärre ingen egentlig rundgång i denna våningsplan. Här finns dessutom 
en klar markering på rummen och väggar som gränsar till andra rum. Dock är det 
öppet och rymligt i allrummet.  
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5 rum och kök (HSB) 
Yta: 151. 5 m2 
Plan: 5:e i kvartershuset 

 
Analys: 

 

En axel sträcker sig från ena fönstret 
vid matsalen till motstående fönster 
på andra sidan, i vardagsrummet. En 
annan axel går från det ena 
sovrummet, genom allrummet, till 
dörren som går ut till terrassen. En 
diagonal axialitet hittar man från 
sovrumsfönstret i det högra övre 
hörnet av planen, snett nedåt till 
dörren till terrassen. En lång axel ser 
man från dörren till den stora 
terrassen, genom vardagsrummet, 
hallen, allrummet och in till det 
minsta sovrummet. 
 

Det finns två möjliga rundgångar i lägenheten. En av dem går runtom terrassen via 
dörrarna. En annan är den som går i köket, som skapar flexibilitet.  

I övrigt har lägenheten potential och en öppenhet med många utrymmen och många 
möjligheter.  
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3.3.2 Östra Kajen – JM 

3 – 4 rum och kök (JM) 

Yta: ca 112 m2 
Plan: 1:a i kvartershuset 

 
Analys: 

Från ena sidan av lägenheten, där 
klädkammaren är, sträcker sig en 
lång axel från fönstret i 
klädkammaren genom tvättstugan, 
hallen och köket bort mot fönstret i 
köket. Där ser man ut mot 
uteplatsen.  
En annan axel sträcker sig från det 
lilla sovrummet raka vägen genom 
vardagsrummet mot den stora 
fönstersättningen som visar ut till 
uteplatsen.  

Diagonalt sett går en axel från 
fönstret i det stora sovrummet snett 
genom vardagsrummet mot dörren 
och fönstret i köket.  

Ytterligare en axel finns. Denna korsar de tre nämnda axlarna och sträcker sig från det 
lilla rummet där den extra matplatsen finns, genom hallen och ut mot entrédörren.  

Rundgång finns det dessutom i planlösningen. Denna kan man se via den runda pilen 
som går runt den mörka kärnan som består av toaletten/ duschen och förråden i köket. 

Öppenhet kan man tolka att det finns när man ser köket och vardagsrummet. Dessa 
har ingen egentlig gräns som markeras med några väggar. Det finns en streckad linje 
som visar en möjlig lösning på en vägg där denna skulle avskilja matplatsen från 
vardagsrummet.  
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3 – 4 rum och kök (JM) 
Yta: ca 116 m2 
Plan: 7:e i punkthuset 

 
Analys: 
På denna planlösning som 
JM har gjort finns en axel 
från entrédörren vid hissen, 
genom hallen, köket, 
matplatsen och 
vardagsrummet till fönstret 
vid dörren ut mot terrassen. 
En axel som korsar den 
långa, förstnämnda, sträcker 
sig från ena fönstret i 
vardagsrummet till motsatt 
sida på långsida gavel. 
Ytterligare en axel finner 
man längre ner. Denna går 
från matplatsens fönster, 
förbi klädkammaren till 
sovrummets fönster på 
motsatt sida.  

 
Rundgång hittar man i denna 
planlösning i köket. Där finns 
en köksö som bidrar till en 
flexibilitet i köket.  
 

Planen är öppen och det finns möjligheter att skapa ytterligare ett sovrum där bara en 
vägg kan sättas upp för att skärma av. Väljer de boende att inte ha ett till sovrum blir 
det en liten sitthörna i motsatt sida av vardagsrummet, vilket skapar flera 
sittmöjligheter [5]. 

 
Analys av lägenheter [14] 
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3.4 Slussholmen – Danmark 
 
En ny kanal i södra hamnen i Danmark där 1000 nya 
lägenheter byggts på åtta öar. Dessa öar har skapats 
för att bilda lägenhetsformationerna. 

Kunder: JM Danmark A/S, Sjælsø Gruppen A/S, 
Nordicom A/S 

Arkitekter: Huvudplan: Arkitema och Soeters Van 
Eldonk Ponec architecten. 

Bostadsfastigheter och den kommersiella 
utvecklingen: 25 olika ritkontor 

Ingenjörer: COWI A/ S 
Entreprenörer: E. Pihl & Søn A/S; KPC- Bygg A/S; 
MT Højgaard A/S; Myhlenberg A/S 
Lägenheter: ca 1000 lägenheter varav det finns 
bostadsrätter, kooperativa lägenheter och hyresrätter, 
från 77 m2 till 171 m2 

Tidsram: Inflyttningsklart 2006. Byggnadsarbete på 
de åtta öarna schemasatt för komplettering år 2010.  

Pris: exempel på priser, 2005: 2 rum och kök, 77 m2 rörelsefastigheter i Kidholm: 2, 
8 miljoner danska kronor.  

 
En variation av fasader 

Den nederländske arkitekten Sjoerd Soeters låg bakom idén 
av ett kanalområde på Slussholmen. Han tog del av sina 
förkunskaper från Java Island, som är ett bostadsområde 
byggt på en konstgjord ö i Amsterdam. De nyligen grävda 
kanalerna är de som utgör den grundläggande strukturen i 
Slussholmen. Lägenheterna byggdes på åtta konstgjorda öar 
med ett kontinuerligt mönster av block med skyddade 
gårdar.  

Sjoerd Soeters framställde tillsammans med Arkitema en 
enhetlig plan för Slussholmen. Detta gjordes i samarbete 
med staden och hamnen i Köpenhamn. Samarbetet 
resulterade dessutom i en uppsättning av arkitektoniska 
regler och verksamhetsförklaringar för Slussholmen. 
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Den enhetliga planens verksamhetsförklaringar bestod av en princip för Slussholmen 
dock med undantaget att det kommer bli en fjärdedel av området med stor variation, 
där varje byggnad får sitt speciella särdrag. För att uppnå denna mångfald drogs det in 
25 olika ritkontor som skulle utforma byggnader. En tumregel som fanns var att i 
varje grupp skulle minst fem kontor delta. [6] 

  
 

3.5 BIG HOUSE – Danmark 
 

Lägenheter: 501 lägenheter varav: 92 terrass hus 
(68- 154 m2), 273 lägenheter (58- 165 m2), 109 
takvåningar (84- 191 m2) 
Bottenarean är 62 000 m2 där ungefär 10 000 m2 är 
kommersiella lokaler. 
Kunder: Danska Oil Company A/S, Høpfner A/S, 
Fastighetsbolaget St. Frederikslund A/S 
Arkitekter: BIG 

Ingenjörer: Moe & Brødsgaard A/S 
Entreprenörer: Høpfner A/S 
Pris: konstruktions pris: 768,3 miljoner kronor  

Tidsram: Tillägg och arbete är planerat i slutet av år 2010.  
Vid den södra delen av Ørestad där ett område med utsikt direkt mot Kalvebod, 
kommer en stor bågformad byggnad med namnet BIG HOUSE att ta form.   
 

3.5.1 Förvridet block 

 
Utformningen på BIG HOUSE bygger på 
den traditionella formen av byggnader i 
block, men här är det vridet och vänt så 
att byggnaden får utseendet av en stor 
oändlighets symbol eller som sett från 
ovan kan liknas en båge.  

Runt området finns en 1, 5 kilometer 
lång stig som löper längs med omkretsen 
av byggnaden.  
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Bågen av byggnadens volym skapar två inre gårdar som är separerade med den punkt 
där två loopar möts.  

I denna vägkorsning finns kommunala anläggningar, som har en golvyta på 500 m2. 
Centret har också delat av en nio meter bred passage som ansluter stadsrum på båda 
sidorna av byggnaden: kanalområdet i öster och parken i väster.  
 

3.5.2 Bostäder och kommersiella lokaler på olika nivåer 

Byggnadens två huvudfunktioner, bostadssektorn och den kommersiella funktionen, 
är utspridda horisontellt.  Bostadsområdena ligger på den övre delen och de 
kommersiella lokalerna i botten av byggnaden. Enligt BIG ger detta varje enskild nivå 
en unik karaktär. Bostäderna får bästa möjliga ljus, luft och utsikt och de 
kommersiella lokalerna är i kontakt med den verksamhet som sker på gatan. Denna 
princip har förstärkts i utformningen av byggnaden där det är upplyft i det nordöstra 
hörnet och nedtryckt i det sydöstra hörnet av byggnaden(detta för att få in mer ljus till 
gården). 
 

3.5.3 Många typer av bostäder 

Byggnaden är avsedd för personer i alla åldrar, 
familjer och ensamstående. För att ge mer specifik 
information kommer BIG HOUSE att innehålla 
följande typer av bostäder: tvåvånings lägenheter med 
innergårdar, lägenheter med balkonger, takvåningar 
med terrasser och små exklusiva lägenheter i tornet 
(LILLA TORNET). 

 

3.5.4 Billigt Boende 

BIG HOUSE kommer också att ha 30- 35 lägenheter som kommer att ha en låg hyra. 
Detta i enlighet med principen i det Billigt- Boende- projektet som utformats av 
borgmästaren i Köpenhamn Ritt Bjerregaard. Hyran kommer att vara ca 5000 danska 
kronor (ca 7000 svenska kronor) i månaden (pris från år 2005), för en lägenhet som är 
85 m2 stor.  
De billiga bostäderna skiljer sig inte från övriga enheter i BIG HOUSE utan de 
kommer att spridas i hela byggnaden. Hyrorna för dessa enheter kommer att förbli 
låga i ungefär femton år. 
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3.5.5 Lilla tornet 

Det femtio meter höga tornet med en markyta på 10 x 16 meter kommer att byggas 
vid den norra änden av BIG HOUSE. Tornet kommer att stiga 15, 16 meter över BIG 
HOUSE och kommer att fungera som ett slags fyr på byggnaden. 

Lilla Tornet kommer att vrida sig på sin egen axel så 
att bostäder i den nedre delen av byggnaden kommer 
att stå inför sydväst, mot parken som skiljer blocken 
av byggnader i Ørestad Syd. Den övre delen av tornet 
kommer att stöta på söder och få en utblick ut mot 
Kalvebod bostäder [7], [8]. 

 
 
 
 
 
 
 

3.6 Waterborne housing – Sømærk – Danmark  
 
Lägenheter: 120 lägenheter, både bostadsrätter och hyresrätter.  

Klient: SAB v. KAB och Finansgruppen 
Nordic A/S 

Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten APS 
Ingenjörer: Lemming & Eriksson A/S 

Kund: KPC Bygg a/s 
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3.6.1 Sømærk (Ledstjärna) 

 
På Tegelholmen ö i Sydhavnen (Södra 
hamnen), håller ett nytt bostadsområde på att ta 
form i den innersta delen av hamnen som 
kallas Sømærk. Fastigheten består av fem 
block som består av bostäder med 
underjordiska parkeringar och en gemensam 
byggnad. Byggnaderna vilar på pålar i hamnen, 
där det också finns simbassänger för barn. 
Fastigheterna är en blandning av ägarbostäder 
och hyresbostäder. 
 
 
Vattenkonsten Arkitekter som utformat Sømærk ville ge invånarna en stark känsla av 
det omgivande vattnet och hamnen. Bostäderna är inte byggda vid vattnet utan på 
vatten, vilket innebär att det kommer att bli en skimrande återspegling av vatten på 
taken i många av de enheterna.  
De boende måste generellt sett vara villiga att leva och bo nära vattnet. Vattenståndet i 
hamnen varierar en hel del och trädäck som löper längs block av byggnader kommer 
oundvikligen att översvämmas under vissa perioder av året. Mellan blocken finns 
bassänger där barn och andra som tycker om vatten kan bada, om vädret tillåter. Där 
pålarna är, som håller Sømærk på plats över vattnet, finns det plats för invånarna där 
de kan rensa fisk som nyligen fångats i hamnen.  
 

3.6.2 Blandat ägande  

Invånarna i Sømærk kan antingen äga eller hyra 
sina lägenheter. Av dess 120 enheter är hälften 
till ägarna och resten är för hyresgäster.  
Den kommunala byggnaden är placerad framför 
de yttersta block av bostäder och är omgiven av 
vatten. Arkitekterna hoppas att det kommer att 
användas aktivt av alla Sømærk boende. 

  
Den underjordiska parkeringen har inte bara gjorts för att underlätta för invånarna. I 
den lokala planen för området har den lokala myndigheten medvetet försökt att 
undvika stora parkeringsplatser framför de boende - att helt enkelt undvika att skapa 
en oönskad förortskänsla var deras syfte [9]. 
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3.7 The Bridge House - Danmark 
 
Bostadsbyggandet komplex med 123 bostäder, varav 31 är avsedda speciellt för 
pensionärer.  

Total golvyta: 12. 000 m2. 

Klient: SAB och FB Boende 
Arkitekt: 3XNielsen A/S 

Ingenjörer: Wissenberg A/S 
Entreprenör: E. Pihl & Søn A/S 

Tid: Öppnades för invånarna i oktober 2007 
Adress: C F Møllers Allé 44-54, Copenhagen S 

 
 

3.7.1 Bridge House 

Bridge House har fått sitt namn tack vare 
sitt brospann vid entrén till gårdsplan och 
broarna som hänger i luften mellan 
byggnaden på den sjunde våningen. 
Hursomhelst kunde komplexet lika gärna 
blivit kallat S- byggnaden, eftersom 
broarna är resultatet av en övergripande 
design av byggnaden som sju hopsatta S- 
formade lager. S- formen på den andra 
våningen och S- formen på den sjunde 
våningen är placerade i motsatt riktning 
från de andra lagrena.  
Därmed skapas en platå med takterrass ovanför den första våningen och de 
utmärkande broarna på sjundevåningen.  
I helhet har byggnaden några karakteristiska drag, såsom vidsträckta areor och 
utomhus platser. Detta är till för att de boende ska få fördelen att utnyttja alla hörn, 
undanskymda delar och få tillgång till många olika perspektiv i och runt huset. 
En stor tvistefråga var hur man skulle utnyttja det öppna läget och samtidigt skapa bra 
uteplatser för bostaden. Där fanns inte riktigt en befintlig identitet att jämföra med och 
ingen speciell atmosfär att låna från. Så vad man gjorde då var att ”låna” horisonten. 
Horisonten var en av anledningarna varför byggnaden blev genomborrad med stora 
portar som skänkte utsikt över ön Amager och resten av Köpenhamns sydvästra del. 
Uteplatserna är av faktum viktiga för byggnadens stil och plan, vilka kommer gränsa 
till en ny allmän stadspark. Gårdsplanet som är för allmänheten och de boende ligger 
på samma nivå i relation med den omgivande marknivån [10].  
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4 Genomförande 
 

4.1 Kvarterets utformning 
 

Området och byggnadernas utformning har påverkats av regler, lagar, 
rekommendationer och även andra faktorer. Detta för att nå vissa kvaliteter och en 
strävan att göra ett modernt och hållbart område.  
Området består av tre punkthus och tre kvartersbildningar, där kvartersbildningarna 
har varsin gemensamhetslokal. 
Arbetet lades upp på så sätt att rundvandringar kring området utfördes i början. Där 
studerades platsen med dess omgivning och förhållandet till Munksjön och ett flertal 
bilder togs. 

Data och information samlades in via olika nummer av tidsskriften Arkitektur, nätet 
och kurslitteratur såsom fysisk planering, bostadens rum med mera. 

Analyser har gjorts under tidigt skede för att få en bättre uppfattning om hållbara 
system och kvarterens utformning i nära förhållanden till vatten. Många skisser 
gjordes för att komma fram till ett bra förslag. Skisserna granskades sedan noggrant 
för att se om de var hållbara i förhållande till de olika faktorerna som skulle tas 
hänsyn till. Dessa faktorer var bland annat: Ljudbuller, Soltimmar, Vattenförhållanden 
m.m. Till slut blev det endast två väl kvalificerade förslag kvar som höll dessa normer 
och som vi därefter fick utse ett av dem för fortsatt utveckling och bearbetning.  
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I skisstadiet utreddes det hur lägenheter och gårdsformationer skulle få så många 
soltimmar som möjligt under dagen. I Archicad gjordes solstudier med hjälp av enkla 
kubformer, hur olika kvartersformationer skulle kunna se ut. Ett förslag baserat endast 
på varje lägenhet skall få optimalt med soltimmar är inte realistiskt. För att få 
ytterligheterna på de olika faktorerna, arbetades det på det här viset. Flera förslag 
gjordes där det mest kvalificerade valdes för att vidareutvecklas.  
T.ex. de bakre kvarterens bredd är ett resultat av:  

• Gång-/ cykelväg (2, 45 m) 
• Körbana (4, 55 m) 

• Gästparkering (2, 0 m) 
• Byggnadernas tjocklek (12, 0 m) 

• Områdets bredd 
 

En annan faktor som beaktats var att varje lägenhet kräver en ”tyst sida”. För att detta 
skulle vara möjligt, krävdes det bullerskydd som avskärmar trafikbullret från 
Herkules- och Kämpevägen. Det har lösts genom att låta de bakre 
kvartersbyggnaderna tjäna som bullerskydd.  
Det ger generösa gårdar mot norr med en bredd på ca 57, 0 meter. Genom att göra en 
sådan ljudvall har gårdarna påverkats med tanke på områdets navigering. En 
våningshöjd på 6 – 8 våningar, resulterar också att gården skuggas under en stor del 
av dagen. En ambition har varit att det ska finnas möjligheter att utföra olika 
aktiviteter på gården.  

 
 

4.2 Kv. Vattenspegeln 
 
Parkeringsplatser i garageplan: 361 st. (boende + handikapp) 

Gästparkeringar: 64 st. 
Totalt antal parkeringar: 425 st. (354 * 1,2) 

Vi har en tomt på 2,5 ha 
Antal lägenheter per ha: 

Om standard följs fås: 475 lgh/ 2, 5 ha = 190 lgh/ ha 
Förslaget ger: 354 st. lgh  354 lgh/ 2, 5 ha = 142 lgh/ ha  

För att jämföra med ett likvärdigt kvarter i Jönköping valdes Kålgården.  
Planerat Kålgården: 77 bostäder/ ha  1240 bostäder 

Kv. Vattenspegeln har fler våningar än Kålgården och därför fås ett högre tal. 
 

Lekyta 
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Lekyta: 5 m2/ lgh  354 lgh ger då   5 * 354 = 1770 m2 

Punkthusen:   9150, 6 m2 
Kvartershusen: 31842, 4 m2 

Antal m2 på enbart kvartershusen: 31842, 4 – 9150, 6 = 22691, 8 m2 
BTA (kvarter): 22691, 8 m2 

Kvarteren:   OA = 21336 m2 
e- tal= BTA/ OA = 1,06 

22691, 8/ 25 = 907, 672 inv. * 0,7 inv./ re = 635 inv.   Re = 25 
 
 
Ur fysisk planering:  
 
Ålder: % Andel barn Antal barn 

0 – 6 år  10  635 * 0,10 = 63, 5 st. 
7 – 12 år  10  635 * 0,10 = 63, 5 st.      

13 – 15 år  5  635 * 0,05 = 31, 75 st. 
 

Totalt: 158, 75  159 st. barn. 
 

 

4.3 Tekniska Utskottet 
 

Vid årsskiftet 2006/ 2007 hade Jönköpings kommun 122 000 invånare och 
folkmängden år 2012 är beräknad till 127 000 personer. I april 2007 beslutades 
folkmängdsprognosen som används som underlag av kommunfullmäktige. Där antas 
att folkmängden i Jönköpings kommun år 2012 kommer att vara ca 127 000, en 
befolkningsökning på 5 000 personer på 5 år. I en utblick mot 2016 beräknas 
folkmängden vara 130 000, därefter bedöms tillväxten inte vara lika hög som nu utan 
mer följa riksgenomsnittet. 150 000 invånare bedöms att uppnås vid seklets mitt. Det 
motsvarar ett nybyggnadsbehov på 15 000 bostäder. 

I det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet (KBFP) redovisas nybyggnation av 
i genomsnitt 537 bostäder per år. Ungefär 60 % av byggandet förväntas ske i 
Jönköpings centralort och 20 % i Huskvarna tätort [13].  
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4.4 Möjliga metoder för kvarteret 
 

Fjärrvärme: 
Sorterat, brännbart avfall används i detta fall som energikälla vid elproduktion och 
fjärrvärme från Torsvik. För att skona miljön har dessutom förnyelsebara energikällor 
använts så mycket som möjligt av. I värmeverk erhålls spillvärme ur det 
avloppsvatten som är renat och som kommer från avloppsreningsverket.  
Fjärrkyla: 
Fjärrkylan kan erhållas från fjärrvärmeproduktionen där den egentligen är en 
restprodukt. I fjärrkylanätet växlas kylan ur det renade avloppsvattnet som kommer ut 
från värmepumparna. 
Solen kan ge el och värma vatten: 
Det finns flera solcellsanordningar i Kv. Vattenspegeln, bland annat på fasaderna och 
taken av ett flertal byggnader på området. Ljusenergin som solen bidrar med 
omvandlas, när den fångas upp i solcellerna, till elektrisk ström. I Kv. Vattenspegeln 
finns det tre hus med solceller som fyller byggnadernas elbehov och dess 
gemensamhetsutrymmen. På området finns dessutom en solfångaranläggning på taket 
av ett av de u- formade flerbostadshusen. 
Solceller: 
Solcellerna tar upp solens ljusenergi och omvandlar den till elenergi. Dessa finns på 
taken av byggnaderna.   

Solfångare: 
På taken av bostadshusen finns dessutom solfångare som är vända mot söder. 
Solfångarna tar upp solens strålar och använder dessa till uppvärmning av varmvatten. 
De är så pass praktiska att halva husets behov av varmvatten blir uppfyllt.  

Minskning av vatten kan ge renare avlopp: 
Ett normalt användande av vatten för varje person i ett hushåll ligger idag på ca 200 
liter/ dag. Därför är ett av målen för Kv. Vattenspegeln att konsumtionen skall minska 
till ungefär hälften. Detta kan göras med hjälp av miljövänliga installationer som 
tvättmaskiner och diskmaskiner som är A- klassmärkta ur energisynpunkt. Det finns 
även andra metoder för att minska vattenkonsumtionen, som lågspolande toaletter och 
luftinblandade filter i kranarna. Ett annat mål är att minska på kemikalierna i 
avloppsvattnet så att dessa inte skall föras vidare till de lokala sjöarna, Munksjön etc.   

Därmed bildas en bättre avfallsprodukt, som kallas slam, för användning till 
jordbruksmark. 

På Kv. Vattenspegeln finns det ett kontrollrum till en pumpstation som är till för 
avloppsvatten. 

För att få renare avloppsvatten från hushållen kan vissa åtgärder vidtas som att t.ex. 
undvika att använda vissa metaller och plaster i husen, rena och avleda regn och 
smältvatten separat och informera de som bor på området om hur det går att bidra till 
ett renare avloppsvatten från hushållen.  
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Avloppsvattnet kommer från bostäderna i Kv. Vattenspegeln och går till det lokala 
reningsverket. Vattnet kommer då inte från dagvatten eller industrier. Detta medför att 
det blir lättare att rengöra avloppsvattnet eftersom det inte innehåller så många 
föroreningar.  
Beteckningen LOD står för lokalt omhändertagande av dagvatten och det är just detta 
system som kan användas på kvarteret. Det innebär att allt regn-, smält- och dagvatten 
tas om hand lokalt. Det dagvatten som kommer från kvarteret kan infiltreras i marken 
eller ledas till en kanal. På tomten finns denna dagvattenkanal som samlar upp de små 
rännorna där vattnet rinner från omgivande hus. Vattnet kan därefter föras vidare till 
Munksjön via en vattentrappa. 
Allt regn- och smältvatten som kommer från gatorna kan samlas upp och renas lokalt. 
Ett sätt är att leda vattnet till avskilda magasin där det får stå i åtskilliga timmar för att 
föroreningarna ska sedimentera, d.v.s. sjunka ner till botten. Vattnet leds därefter till 
kanalerna.  
Det skall finnas ett återvinningsrum inom området där avfallslag som inte hör hemma 
i de fastighetsnära nedkasten, kan lämnas som t.ex. glas-, plast-, metall- och 
pappersförpackningar, grovavfall som möbler etc. eller el- avfall.  

 
Avfallets kretslopp: 

• Brännbart avfall förbränns i kraftvärmeverket och återvinns till värme och el. 
• Matrester blir kompost som används till jord.  

• Papper, tidningar går till returpappersföretag och sedan till pappersbruk där de 
återvinns till nytt papper. 

• Plast-, pappers-, glas- och metallförpackningar återvinns som nya eller andra 
produkter. 

• Grovavfall som exempelvis metall återvinns och brännbart avfall förbränns 
och återvinns till energi och värme.  

• El- avfall tas sönder och materialen återvinns. 
• Farligt avfall förstörs eller återvinns.  
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4.5 Sopsugsystem 
Mobilt sopsugsystem minskar transporter inom området. Det går till på så sätt att 
avfallet hamnar i tankar i det mobila sopsugsystemet där det töms av en sopbil med 
vakuumsug. Det finns två tankar där den ena är för brännbart hushållsavfall och den 
andra är för matavfall. Sopbilen kan då stå vid dockningspunkten och tömma 
avfallstankarna.  

Under marken går alla rör som är till sopnedkasten. Dessa samlas i en central 
uppsamlingsstation där avfallet förs med hjälp av vakuum. Uppsamlingsstationen är 
placerad vid den befintliga vändzonen på Oskarhallsgatan. I varje sådan 
uppsamlingsstation finns ett system som sänder de olika grupperingarna av avfall till 
rätt container. Varje gruppering har sin egen container som exempelvis: matavfall, 
brännbart hushållsavfall och tidningar.  

Sopsugsystemet reducerar transporterna i kvarteret och detta medför i sin tur till att 
luften blir renare än den hade varit vid vanlig sophämtning. Ergonomin är även en 
viktig punkt att föra fram då sophämtarna slipper tunga lyft med hjälp av det nya 
systemet.  

Sopsugsystemen är placerade i soprummet som är placerade vid den befintliga 
vändzonen på Oskarhallsgatan.  
 

              
 
 

              
 

Bilderna ovan visar hur soporna som sorteras i olika nedkast förs via 
rören under marken till den centrala uppsamlingsstationen.  
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4.6 Gemensamhetslokalen 
Detta är en enplansbyggnad som är placerad mitt på gården framför de u- formade 
byggnaderna. Gemensamhetslokalen är till för att människor ska kunna ha olika 
tillställningar där det krävs ett större utrymme än själva bostaden. Här finns dessutom 
olika fritidsaktivitetsmaterial såsom, pingisbord, biljardbord etc.  
I lokalen finns dessutom konferensrum där de kan användas för att ta emot besökare 
men också fungera som en mötesplats för diskussion och samtal om den hållbara 
staden. Huset är genomgående projekterat för lågenergibelysning. Det avancerade 
styrsystemet anpassar belysning och ventilation efter pågående verksamheter, 
dagsljusinsläpp m.m.   

Tillgång till bostadsrättsföreningsmöten angående hyror etc.  
På hela tomtytan finns det totalt tre stycken gemensamhetslokaler där varje u- formad 
byggnad har en egen. 
Inredningen i gemensamhetslokalerna är mobil, d.v.s. allt som finns i byggnaden går 
att förflytta såsom biljardbordet, pingisbordet, borden, stolarna, sofforna etc. Därmed 
skapas en rymlig plats som blir mer flexibel. 

Här finns även ett kök/ kokvrå som går att använda vid de olika aktiviteterna. 
Dessutom finns det en WC, ett förråd där olika städmaterial finns och även ett 
soprum.  

Förrådet kommer att vara ca 5 m2 och placerat i mitten av lokalen. Bredvid skall det 
finnas utrymme för WC, ev. soprum etc.  
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5 Resultat 
Ett bostadsområde har genom utredningar och studier planerats och presenterats i 
ritprogrammet Archicad. Ritningar på området har bifogats. Dessa ritningar visar 
kvartersutformningen, illustrationer, sektioner och våningsplan.  

Eftersom området i Södra Kajen redan var i process av funderingar och planer på 
nybebyggelse av Arkitekthuset, var det ett projekt som skulle mynna till en 
välutnyttjad kunskapsuppgift. Där skulle medlemmarna i examensgruppen få ta del av 
sina förkunskaper och andra möjligheter att visa vad det finns för kompetens i 
gruppen.  
Utformningen av Kv. Vattenspegeln verkade mer verklighetsbaserad än de övriga 
förslagen som först diskuterades om, och därför ansågs det i gruppen att detta projekt 
skulle vara en bättre merit än om beslutet hade fattats att utforma en restaurang på 
Vätterstranden etc.  
En hög exploateringsgrad har antagits i projektet för att presentera ett så välplanerat 
område med så mycket utnyttjad yta som möjligt.  
Lägenheter har presenterats med hänsyn till funktion, öppenhet och ljusinsläpp. Då 
dessa faktorer var avgörande i fråga om en väl löst uppgift.  
I den fysiska planeringen har tillgänglighet, gäst-/ privatparkering, infrastrukturen till 
och inom tomten, gårdsformationer, vatten och solstudier beaktats där plan- och 
bygglagen har varit en utgångspunkt.  

För att skapa en attraktiv och intressant miljö har en kanal förts in i området. Denna 
kanal var en av grundförutsättningarna som fanns i tidigt skede av projektet.  
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5.1 Gestaltning av byggnadskropp 

5.1.1 Byggnaden 

Byggnaden är ett flerbostadshus med sju våningar och totalt 32 lägenheter. Den är 40 
m lång och 12 m bred. De flesta lägenheterna har valts att göras genomgående, 
förutom lägenheterna som är 1 RoK. Huset består av två trapphus, varav ett hus är en 
tvåspännare och det andra är en trespännare. Byggnadens planer är identiska och 
består av likadana lägenheter upp till plan 7. Plan 7 består av två större lägenheter, så 
kallade ”penthouse”- lägenheter som har identiska planlösningar. Dock med olika 
storlekar på sina terrasser. Dessa lägenheter är båda 5 RoK. Byggnaden har även höjts 
från marken med höjden 1 m. Detta för att skydda mot insyn in i lägenheterna från 
gatan samtidigt som garageplanet höjs med 1 m. Generellt sett har dessa 
byggnadskroppar lite annorlunda utformning jämfört med resterande byggnader i 
området. Detta var också en önskan för att göra området lite mer tilltalande. Det finns 
tre sådana byggnadskroppar av liknande karaktär i området Se bilaga nr. 3  

 

5.1.2 Trapphus 

Trapphusen är utformade så att de är handikappsanpassade, dvs. är tillräckligt breda 
för att ge svängrum för en person i rullstol samt är utrustade med hiss som går till alla 
våningar. I plan 7 leder hissen de boende i lägenheterna direkt till hallen. Över taket 
på plan 7 fortsätter trapphuset upp till 1, 2 m för att föra in ljus i trapphuset från östlig 
och västlig riktning. Dessutom ger det en markering på trapphuset och skiljer sig från 
den övriga byggnaden ur estetisk synpunkt.  

5.1.3 Parkering  

Parkering för boende finns på den nedersta våningen och illustreras i 
sektionsritningen. Dock har det inte gjorts någon planlösning eller 
parkeringsindelning eftersom det var en punkt i begränsningen. En tänkbar placering 
av garageplanet är gjord och även trappor och ingång är utformade till garageplanet. 
Detta endast för att klargöra att garageplanet existerar under huset och möjligheten för 
de boende att ta sig från garaget direkt till sina lägenheter via trapphuset på ett 
bekvämt sätt. Se bilaga nr. 3  

5.1.4 Badrum och toaletter. 

Alla badrum och toaletter är utformade och handikappsanpassade efter svensk 
standard. De större badrummen har i varje lägenhet tvättmaskin och torktumlare. Alla 
lägenheter i Kv. Vattenspegeln är försedda med detta. Vidare finns tvättstugor som 
kan lokaliseras i garageplanet för alla de boende att utnyttja.   
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5.1.5 Dörrar 

Dörrarna till lägenheterna är standard ytterdörrar och innerdörrarna till sovrummen, 
badrummen och klädkammarna är basdörrar som följer svensk standard. 
Terrassdörrarna är utformade enligt svensk standard och utrustade med ett generöst 
glasparti. Terrassdörrarna på plan 7 har också ett glasparti men är utrustade med 
ytterligare ett spröjsat sidofönster. Dörrarna till trapphuset är försedda med ett spröjsat 
sidofönster och mindre vertikalt ställda fönsterrutor. Varav fyra stycken rektangulära i 
vertikalt led och två i horisontellt led, d.v.s. 8 stycken mindre rektangulära fönster. 
Alla ytterdörrar har ett kantavstånd på 100 mm från väggen. Detta endast ur 
utformningssynpunkt men samtidigt för att minska svängradien i trapphusen.        

 

5.2 Planlösningar (Lägenheter, punkthus) 

5.2.1 Lägenhet 1 – 2  

Lägenhet 1 och 2 enligt bilaga (3) är 98, 8 m2 och 3 RoK. 
Vid entré till bostaden är det första man träffar på wc och klädkammare (3, 1 m2). Vid 
sidan av dörren finns plats för klädhängare. Vidare gör man sin entré till antingen kök 
eller vardagsrum som har ett öppet samband. Köket är 14, 2 m2 och vardagsrummet är 
27,5 m 2 och är långsmalt till formen, med stor fönsteruppställning i nord och västlig 
riktning för lägenhet nr 1. Plats för tv och bokhyllor är tänkt att placeras längs med 
väggen till sovrum nr 1. Sovrummen är placerade med badrummet emellan, på så vis 
har de båda tillgång till toaletten. Dessutom är garderoberna placerade i närheten av 
sovrummen. Sovrum nr 1 är det större sovrummet som har en yta på 14, 2 m2, medan 
sovrum nr 2 är 13, 9 m2. Det är ingen stor skillnad i m2 yta mellan sovrummen dock 
har sovrum nr 1 en bättre kvalitet tack vare utsikten i två väderstreck. 
Badrummet har ett djup på 2, 65 m och passagelängden är 1, 7 m. Lägenhet nr 1 har 
fått en generös terrass på första plan och är 62, 2 m2. Eftersom lägenheten är placerad 
längst ut mot norr av byggnadskroppen fick terrassen dess stora yta. Den stora 
terrassen medför därför möjligheten till utsikt i fyra väderstreck. Lägenhet nr 2 har en 
mindre yta när det gäller terrassen och har en yta på 12 m2. Denna terrass fick sin 
placering eftersom lägenheten är genomgående och har bara möjlighet till två 
väderstreck inifrån. Terrassen är placerad i samband med kök och vardagsrum. 
Förutom det ger terrassen lägenheten möjlighet till utsikt i fyra väderstreck.  
Båda terrasserna har stålräcken just för att markera bostadens gränser. Lägenhet nr 1 
har även en skiljevägg i östlig riktning av sin terrass. Väggen är placerad där för att 
förhindra insyn till och från resterande grannars terrasser som också är placerade i 
östlig riktning av byggnaden. Plan 2 till 6 har en spetsig form som sträcker sig en bit 
över terrassen för lägenhet nr 1 i nordlig riktning. Dock är dessa terrasser inte lika 
stora som den på plan 1. 
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5.2.2 Lägenhet 3  

Denna lägenhet är 2 RoK på 76, 7 m2. Detta generösa utrymme har den fått därför att 
det är en långsmal lägenhet. Att göra den till en 3 RoK hade varit en svår uppgift att 
lösa och som samtidigt hade resulterat i en dålig planlösning. Vid entré till bostaden 
kommer man in i hallen som har generöst med garderober för förvaring. 
Denna hall är väldigt generös i jämförelse med resterande lägenheter, detta pga. 
ytterdörrens placering som är begränsad av trapphuset.  
Mittemot entrén kan man gå direkt mot sovrummet som är 13, 4 m2 eller välja att gå 
till höger, där stöter man på passagen som leder in till vardagsrum och kök. 
Vardagsrummet och köket har ett öppet samband. Längs med passagens sidor är 
badrum och klädkammare placerade. Badrummet finns nära till hands för sovrummet 
och entrén. Klädkammaren är 3, 7 m2 stor. Vardagsrummet är 23, 1 m2 och köket är 
13 m2. Det öppna sambandet får köket att upplevas större än vad det är. Nära till 
hands från köket samt vardagsrummet finns lägenhetens terrass som är 17,1 m2 i 
östlig riktning. Till denna terrass finns endast ett stålräcke och detta enbart för att 
markera lägenhetens gränser. Däremot finns det en skiljevägg som gränsar till 
grannens terrass och som gör det lite mer privat. Annars är den öppen mot gården och 
ger möjlighet att utnyttja gården som en förlängd terrass. Detsamma gäller de andra 
terrasserna i samma länga.  

5.2.3 Lägenhet 4 

Lägenhet nr 4 är 1 RoK på 51, 2 m2 vars kök och vardagsrum har ett öppet samband. 
Vid entré leds man in i lägenheten via passagen. Längs med passagens väggar har 
man ingång till badrummet. Sovdelen är placerad i den bakre ändan av lägenheten och 
förses av sekundärt ljus från vardagsrummets fönster. Mellan sovplatsen och 
vardagsrummet finns det gott om utrymme för goda möbleringsmöjligheter. Vid 
entrén finns garderoben nära till hands och precis intill sovdelen finns även en 
garderob. Denna lägenhet har en generös terrass i jämförelse med sin storlek men är 
logiskt placerad med tanke på att den gränsar mot de sidoliggande lägenheterna. 

5.2.4 Lägenhet 5 

Lägenhet nr 5 är 3 RoK och har en yta på 80, 4 m2 som har ett öppet samband mellan 
kök och vardagsrum. Lägenheten har en generös hall som entré till bostaden. I hallen 
finns plats för två garderober för ytterkläder samt en klädhängare mittemot.  

Vidare in i lägenheten har man möjligheten att gå direkt in i sovrum nr 1, som har en 
yta på 12, 6 m2 och är det större sovrummet. Passagen leder till vardagsrum och kök. 
Passagens väggar har entré till badrummet, klädkammare och till sovrum nr 2 som har 
en yta på 10, 6 m2. Klädkammaren har en yta på 2, 4 m2. Vidare in i lägenheten är 
man framme vid vardagsrummet/ köket och matplatsen.  
Denna lägenhet har en generös terrass som ligger på 68, 4 m2 och som ger möjlighet 
för utsikt i alla väderstreck för lägenheten. Motiveringen till denna generösa terrass är 
av liknande karaktär som beskrevs för lägenhet nr 1.     
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5.2.5 Lägenhet 6 – 7             

Lägenheterna 6 – 7 enligt bilaga (3) har identiska planlösningar och fönsterlösningar 
och har båda en yta på 153, 4 m2. Det enda som skiljer dessa lägenheter åt är deras 
terrasser. Lägenhet nr 6 har sin utsikt direkt mot munksjön och har fått en annorlunda 
utformning av sin terrass jämfört med terrassen hos lägenhet nr 7. Ytan för terrassen 
hos lägenhet nr 6 är på hela 61, 5 m2 och fungerar även som regnskydd till de nedre 
lägenheternas balkonger i nordlig riktning. Lägenhet nr 7 har en generös terrassyta på 
104, 5 m2 som även fungerar som regnskydd till de nedre lägenheternas balkonger 
vilka är placerade i östlig riktning.  

Entrén till bostäderna kan göras på två olika sätt, antigen via trapphuset eller genom 
att ta hissen som leder direkt in i lägenheten. Dessa två lägenheter är de enda i hela 
byggnaden som får denna kvalitet. Tanken är att med hjälp av en speciell hissnyckel 
som de boende till lägenhet 6 och 7 får, använder denna i hissen och på så sätt åker 
upp till lägenheten. Via hissen träder man direkt in i lägenheten. Här finns hallen med 
garderober och klädhängare. Även vid dörren från trapphuset till lägenheten finns 
plats för klädhängare. Toaletten vid entrén är utrustad med torktumlare och 
tvättmaskin. Dessutom har lägenheten ett större badrum med bubbelpool/ badkar.  

Mittemot hallen finns det generösa vardagsrummet med en yta på 37, 5 m2 och har 
utsiktsmöjligheter i östlig riktning för båda lägenheterna. I nordlig riktning för 
lägenhet nr 6 och i sydlig riktning för lägenhet nr 7. Köket har sitt eget utrymme men 
är samtidigt nära vardagsrummet. Kök och matplats har en yta på 19, 5 m2. Köket i 
lägenhet 6 får överljus från västlig riktning och utsikt i nordligt läge. Lägenhet 7 får 
överljus i västlig riktning och har utsikt i söderläge. Både från vardagsrummet samt 
köket kan man ta sig ut till terrassen, vilket skapar rundvandringsmöjligheter i 
lägenheterna.  

Vidare från köket och vardagsrummet träffar man på den breda korridoren som leder 
till sovrummen, badrummet och klädkammaren. För att undvika en korridor- känsla 
gjordes korridoren 2, 4 m bred. På vardera sidan om korridoren är sovrummen 
placerade. De två större sovrummen är placerade i östlig riktning. Det största 
sovrummet har en generös yta på 15, 9 m2 och det näst största har en yta på 12, 2 m2.  
De två större sovrummen som har sin utsikt i östlig riktning har fått direkt tillgång till 
den helglasade balkongen, som kan utnyttjas även under vintertid. De två mindre 
identiska sovrummen har en yta på 9, 7 m2 och är placerade i västlig riktning. Vid 
slutet av korridoren är klädkammaren placerad och har en yta på 4, 1 m2. Man kan 
säga att lägenhet nr 6 har större kvalitet eftersom den får utnyttja utsikten mot 
munksjön mest tack vare sin placering. Samtidigt har lägenhet nr 7 goda 
förutsättningar att få sjöutsikt genom sin generösa terrass och den glasade balkongen. 
De glasade balkongerna har en yta på 13, 9 m2.        
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5.3 Fönsteruppsättning (punkthus) 
 
Generellt sett har alla lägenheter stora fönster, även vissa sovrum och speciellt de 
större sovrummen, tanken är dock att alla fönster kommer att vara utrustade med 
persienner. Se bilaga nr. 3 

5.3.1 Lägenhet 1 

Denna lägenhet är i princip identisk med lägenhet nr två, det enda som skiljer sig i 
dessa två är att denna lägenhet har utsikt i tre väderstreck vilket möjliggör att 
vardagsrum, kök samt sovrum nr. 1 får bättre utsiktsmöjligheter.  
I vardagsrum och i sovrum nr. 1 finns det hörnfönster för att skapa en öppen känsla. 
Fönstren är placerade högt upp i rummen för att bidra med stort ljusinsläpp precis i 
samma höjd som i lägenhet nr. 5. Eftersom lägenhet nr. 1 har ett djupare vardagsrum, 
följer det högt uppsatta hörnfönstret en längre sträcka in i rummet.  
I första plan har lägenhet nr. 1, ett stort fönster i norr som tillhör vardagsrummet. 
Dessutom finns ett mindre fönster som ligger intill det stora fönstret. Den här 
formationen ger ett glapp under hörnfönstret mot norr. Detta för att ge inomhusmiljön 
lite variation att vistas i samt utifrån skapa en mer intressant och attraktiv fasad.  

Hörnfönstret i väster har ett gynnsamt fönster under sig, och detta för att få tillgång 
till utsikt både mot norr och väst från vardagsrummet. I väst bredvid fönstret finns en 
glasad terrassdörr. Detta ger bra ljus- och utsiktsförhållanden till vardagsrummet.  
Köket och matplatsen har ett öppet samband och träffas delvis av sekundärt ljus men 
också av direktljus. Direktljus får köket genom ett fönster som är placerat mellan 
köksbänken och överskåpen. Detsamma gäller för lägenhet nr. 2. Badrummet har även 
här som i lägenhet nr. 2 blivit försett med fönster som är frostade och har samma 
dimensioner i båda lägenheterna.  

Sovrum nr. 1 har som tidigare nämnts även ett högt sittande hörnfönster, men också 
två stora glasrutor i två väderstreck. Detta för att generöst förse rummet med ljus och 
samtidigt utnyttja utsikten i två riktningar. Det mindre sovrummet (sovrum nr. 2) har 
samma utformning på fönsteruppsättningen som lägenhet nr. 2 och samma 
dimensioner. 
I plan 2 – 6 i samma lägenhet har det gjorts lite förändringar i utformningen av 
fönstren. Det långsmala fönsterpartiet i norr som är placerat under hörnfönstret har i 
plan 2 – 6 bytts ut mot ett fönsterparti som har högre höjd men är dock lite kortare. Ett 
långsmalt fönster har även placerats intill det nya fönstret. Fönstret placerades där för 
att få en obruten utsikt ut över Munksjön.   
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5.3.2 Lägenhet 2 

Denna lägenhet är en av de större treorna i detta bostadskomplex. Lägenheten är 
genomgående och har fönster i två väderstreck. Vardagsrummet och köket är ett öppet 
samband. Vardagsrummet har ett stort fönsterparti och är även försett med ett parti för 
överljus. Detta eftersom vardagsrummet är långt och smalt. Även här är terrassdörren 
glasad. Till kökets arbetsplats är ett långsmalt fönsterparti placerat mellan köksbänken 
och överskåpen. Detta är för att föra in ljus till köket men även för att göra arbetet i 
köket lite trevligare. Sovrummen som är placerade i östlig riktning av byggnaden har 
gynnsamma fönster. Sovrum nr. 2 har direktljus och är även försett med ett 
fönsterparti som ger överljus. Det övre partiet sträcker sig nästan över hela rummet, 
där ett glapp skiljer det övre och det nedre partiet. Detta skapar ett attraktivt utseende 
både inifrån och utifrån. Sovrum nr. 1 har tre fönsterpartier. Det mellersta bidrar med 
direktljus och de andra två bidrar med över och underljus. I denna lägenhet är även 
badrummet försett med fönster. Fönstret ligger i en nivå precis ovanför badkaret och 
ytterligare ett som ligger på en högre nivå. Detta eftersom badrummen inte är 
placerade i någon mörk kärna i lägenheten. Det är en stor kvalitet att föra in dagsljus i 
badrum. En annan stor kvalitet med fönster i badrum är att vädring är möjlig. Dessa 
rutor är frostade och gör att insyn inte är möjlig för människor från utsidan. 
Detsamma gäller badrummet i lägenhet nr. 1.  

5.3.3 Lägenhet 3  

Lägenhet nr. 3 är genomgående och har utsikt i två väderstreck. Denna lägenhet har 
ett långsmalt fönsterparti placerat vid hallen som sträcker sig en bit in i lägenheten 
fram till passagen. Passagen leder till vardagsrummet och köket som har ett öppet 
samband och som är försedda med stora fönster. I denna lägenhet finns också 
genomsiktsmöjligheter mellan hallen och kök/vardagsrum, vilket är en kvalitet. Köket 
och vardagsrummet är försedda med överljus och har stora glaspartier som ger 
direktljus. Köket har även ett glasparti i den nedre kanten och bidrar med underljus. 
Dörren till terrassen är även här glasade. Det innebär att större delen av väggen är i 
princip helt glasad. Sovrummet har ett generöst fönster och även ett fönsterparti som 
går i underkant och ger sovplatsen underljus.  

5.3.4 Lägenhet 4 

Alla lägenheterna är genomgående, förutom denna som är en etta, d.v.s. ett rum och 
kök. Placeringen gör att denna lägenhet har endast fönster i ett väderstreck. Därför har 
lägenheten fått generöst med fönster i jämförelse med sin storlek. Intill 
vardagsrummet och köket som har ett öppet samband har det placerats tre 
fönsterpartier i höjdled. Med en total höjd på 1,7 m och en total bredd på 3,5 m som är 
placerat 0,4 m över golv. De nedre fönstren ger underljus, det mittersta partiet ger 
direktljus och det övre och slutliga partiet bidrar med överljus. Vidare så är även 
terrassdörren glasad och ger direktljus mot köksplatsen. De nedre och övre partierna i 
många av lägenheterna har en oregelbunden bredd. Anledningen till denna placering 
skapar ett mer intressant ljusinsläpp in i lägenheterna. Dessutom blir fasaden mer 
variationsrik och intressant. Sovdelen i denna lägenhet får sekundärt ljus. 
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5.3.5 Lägenhet 5 

Lägenhet nr. 5 har söderläge och har fönsteruppställning i tre väderstreck. Detta ger 
gynnsamma förhållanden för rummen gällande ljus. Hallen har fått ett långsmalt 
fönsterparti som skapar en ljus hall. Vid inträde in i lägenheten finns ett stort 
fönsterparti. Detta är till för att få ljus så långt in i passagen mellan sovrum, badrum 
och klädkammare som möjligt. Dessutom ger detta fönster genomsiktsmöjligheter 
mellan de två fasaderna. Lägenheten har två hörnfönster. Det ena sträcker sig som en 
långsmal strimla längs med vardagsrummets väggar. Det andra hörnfönstret sträcker 
sig över det större sovrummet (sovrum nr. 1). På så sätt får båda rummen överljus 
samtidigt som det är väldigt stilrent. Båda rummens hörnfönster sitter ganska högt 
upp. Rummen har även fönsterpartier av större karaktär. Sovrum nr. 1 har ett större 
fönster i västlig riktning och vardagsrummet är försett med tre större fönster i två 
väderstreck. Två av dem finns i söderläge och ett i östlig riktning. Dessa fönster förser 
även köket och matplatsen med sekundärt ljus. Utöver dem har köket och matplatsen 
två fönster som är placerade ovanför varandra. Ett som bidrar med överljus och ett 
som ger direktljus.  
Sovrum nr. 2 har två fönster, ett större och även ett mindre. Det mindre fönstret ger 
rummet överljus och är lite längre än det nedre partiet. Detta bidrar till en variation av 
fönsterrutor och samtidigt utifrån sett ger en oregelbunden känsla av byggnaden, 
vilket var en önskan vid gestaltningen.       

5.3.6 Lägenhet 6 – 7 

Dessa två lägenheter är av den större karaktären och har helt identiska planlösningar 
gällande fönsteruppställning. Här har hörnen som tidigare exempel utnyttjats över 
vardagsrum och kök varav högt placerade hörnfönster har använts. I vardagsrummet 
sträcker sig hörnfönstret över större delen av rummet i nordlig och östlig riktning för 
lägenhet nr. 6. I lägenhet nr. 7 sträcker sig samma parti av hörnfönster i sydlig och 
östlig riktning.  

Vid slutet av de långsmala hörnfönstren är större glaspartier placerade och breder ut 
sig under hörnfönstret. Detta för att ge så stor utsikt som möjligt från vardagsrummet. 
I kant med det östliga större glaspartiet som tillhör vardagsrummet har även ett 
glasparti placerats som bidrar med underljus. Det har samma bredd som hörnfönstret 
och ger en sammanhängande känsla. Ovanför detta långsmala parti mot öster, med ett 
litet avstånd från det större glaspartiet, finns ytterligare en fönsterruta. Detta för att 
maximalt utnyttja både sol och utsiktsmöjligheter från vardagsrummet.  
I nordlig riktning av lägenhet nr. 6 och i sydlig riktning av lägenhet nr. 7, finns 
terrassdörrar i direkt kontakt med vardagsrummet. Dessa som andra terrassdörrar är 
också glasade men är även utrustade med ett glasat sidoparti. Denna 
fönsteruppställning över både lägenhet nr. 6 och 7 gör att större delen av 
vardagsrummets väggar är i stort sett glasade. Vidare har också köket hörnfönster 
sittande högt upp som omsluter rummet i två väderstreck. I lägenhet nr. 6 kommer 
ljuset in från nordlig och västlig riktning. Köket i lägenhet nr. 7 får ljus från västlig 
och sydlig riktning. Köken har även ett stort glasparti som bidrar med ljus och utsikt 
till matplatsen. 
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I lägenhet nr. 6 är fönstret placerat i nordlig riktning och i lägenhet nr. 7 är detta 
fönster placerat i sydlig riktning. Bredvid dessa och i samma väderstreck som de stora 
köksfönstren finns ett långsmalt fönster placerat. Detta går från golv upp till samma 
nivå som det stora fönstret. Detta långsmala fönster bidrar främst med utsikt och ljus 
till kökets arbetsplats men också till matplatsen. Här som i vardagsrummet finns även 
en terrassdörr av samma typ. Terrassdörrarna bidrar med utsikt och ljus från östlig 
riktning för båda lägenheterna. Sovrummen är placerade i både västlig och östlig 
riktning. Rummen har generösa fönster som och även har högt sittande fönsterpartier 
som bidrar med överljus. Sovrummen i östlig riktning har direkt tillgång till den 
helglasade balkongen. De har även terrassdörrar i samma typ som köket och 
vardagsrummet. Den helglasade balkongen består av höga fönsterpartier så att gott om 
ljus förs in till sovrummen. Fönstrens övre parti är av typen skjutfönster för att göra 
vistelsen på balkongen trevligare. De långsmala badrummen i östlig riktning är även 
utrustade med fönster. Ett som går precis över badkaret och ett som sitter lite högre 
upp. Dessa fönster till badrummet är också frostade vilket gör att ingen insyn utifrån 
är möjlig.     
             

5.4 Kvarteret 

5.4.1 Infrastruktur 

Trafiken vid Kämpevägen och Herkulesvägen är idag högt belastad vid tiderna 7.30- 
8.30 och 16.00- 18.00. En bostadsexploatering i området skulle få följden att 
trafiktrycket ökar ännu mer. Förslag på åtgärder är följande: Oskarhallsgatan är idag 
en parallell återvändsgata med Herkulesvägen. Åtgärden som vidtogs var att låta 
denna gata även bli parallell med Kämpevägen. Som en förberedelse för vidare 
exploatering kring södra Munksjön leds gatan bort till Södra infartsrondellen. Denna 
åtgärd skulle ge fler ”entréer” till området. Se figur nedan 

 

 
 

 
 

   
   

 
Man lättar också på trafiktrycket på Kämperondellen genom att det finns 
infartsmöjligheter både från Herkulesvägen och även Kämpevägen. Med en 
referenshastighet på 30 km/h på Oskarhallsgatan och resten av området får man en 
lugn innergata som inte kommer belastas av obehöriga till området. 
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Med sträckor längre än 150 m kan det vara svårt att hålla en referenshastighet på 30 
km/h [11]. Det kan åtgärdas genom avsmalning av gatupartier, trafikbulor eller 
utsättning av gatusuggor. Detta förslag på åtgärd är ett antagande baserat på egen 
erfarenhet av hur trafikutformningen på Rosenlund i Jönköping är utformad. I 
bostadsområdet finns en lokalgata som går parallellt med Huskvarnavägen med en 
referenshastighet på 30 km/h. På sträckor som är längre än 150 m, är trafikhinder i 
form av blomlådor utsatta. Detta ger en lugnare bostadsmiljö och trafikanten skall 
vara medveten om att det kan finnas fotgängare och lekande barn i området. 
Kämperondellen är idag en enfilig rondell. En åtgärd som kräver ett litet ingrepp på 
befintlig rondellutformning är att Kämperondellen breddas till två filer. Det skulle ge 
ett bättre trafikflöde om trafikanterna i tidigt skede kunde se hur övriga trafikanter 
placerar sig vid införsel till rondellen. Detta är en åtgärd som tidigare har gjorts i 
Herkulesrondellen och fått följden av ett smidigare trafikflöde och lättat tryck vid 
rusningstid. 
Syrgasvägen som är den befintliga infarten till området från Kämpevägen behålls. 
Den är idag cirka 12 m bred och kan därmed också ge plats åt gästparkering längs 
med hela gatan. Se figur nedan 

 
Gatorna i kvarteret dimensioneras utifrån vägars och gators utformning (VGU) som är 
ett hjälpmedel för utformning av vägar och gator. Körfältet för biltrafik dimensioneras 
enligt VGU med en bredd på 4.55 m som ger en god utrymmesstandard 
(utrymmesklass A) vid VR30. Plats för gästparkering markeras och ges en bredd på 
1.8 m på vardera sidan körfält. Gång- och cykelväg dimensioneras utefter 
utrymmesklass B på 2.45 m. Den klassen tillåter två gående och en cyklist i bredd 
vilket har ansetts vara tillräckligt [11].  

En framtida utbyggnad av kollektivtrafiknätet är möjlig med dagens mått på 
Kämpevägen. En gata med en buss och två bilar i bredd bör ha ett mått på 8.0 m 
(enligt VGU, utrymmesklass A vid VR 50) och Kämpevägen har idag en bredd på 
cirka 13 m [11]. 

Vid dimensionering av trafiknätet har också beaktats att brandbilar skall ha 
tillgänglighet till alla byggnadskroppar vid en eventuell brandutryckning. 
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I själva entrén till området från Oskarhallgatan öppnas en central del av fasaden i det 
främre kvarteret för att erbjuda genomsikt till Munksjön. På sidorna av de två u- 
formade kvartersbyggnaderna i den södra delen av området finns det håligheter i 
fasaderna. Detta ger ljus längs med entrén vid olika tider på dygnet, vilket det inte 
hade gjort om det hade varit solida kvartersbyggnader. Se figur nedan 

 
 
Det finns 62 gästparkeringar utplacerade i området och det skulle kunna få plats för 
fler men det valdes att undvikas för att skapa fler gröna ytor med mer trivsam känsla. 
Kvarterens och punkthusens utformning skiljer sig något och ger en variation i 
formspråket och mer liv till området. Spetsen i kvarterens flanker bidrar till 
omslutenhet.  

5.4.2 Garageplan 

Det är en stor kvalitet att ha tillgång till ett varmgarage för boende i ett flerbostadshus. 
För att garaget inte skulle vara ett störande element valdes det att placeras under jord. 
Det ger följande fördelar: 

 Garageinfarternas placeringar har utformats med hänsyn till att gångtrafikanter 
och de boende inte skall störas mer än nödvändigt.  

 Man utnyttjar tomtarean på ett effektivt sätt. 
 Gårdsytan och bostadsbyggnaderna höjs med en meter vilket är positivt för 

insynsproblematiken på första våning.  
 Kallstart av bilar undviks. 

 Placering av utrymmeskrävande delar som till exempel förråd kan placeras i 
garageplan där de uppfyller sin funktion. 

 Mindre risk för stölder i ett garage som kräver passerkort. 
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Garageplanet är uppdelat på fyra olika ytor. Det första garaget försörjer de boende i de 
två första kvarteren. Det andra garaget försörjer kvarteret närmast Munksjön och de 
två resterande garagen försörjer byggnaderna på flankerna. I garageplan placeras även 
förråd, tvätt- och torkrum till lägenheterna samt yta för sophantering.  
Ytan som krävs har räknats fram med hjälp av hur många parkeringsplatser varje 
hushåll behöver, hur stor förråds- yta varje lägenhet kräver, storlek på tvätt och 
torkrum och yta för sophantering. Hiss och trapphus går ända ner till garageplanet för 
smidig övergång från/till lägenhet och från/till bil. Se bilaga nr. 2 

5.4.3 Garageinfart 

Garageinfarterna till de två bakre kvarteren har blivit en kompromiss vad gäller 
placering. Det var helt enkelt det minst sämsta stället att placera det på. Det kommer 
att förekomma buller vid körning ut från garaget där de lägenheter som är placerade 
ovanför kan komma att störas. Det finns också en möjlighet att de boende kommer att 
störas av ljusbilder från bilar som ska köra ner i garaget.  
Det rekommenderas att parkeringsplatser skall placeras tillräckligt långt ifrån så att 
det inte stör de boende i kvarteret. I det här förslaget har det tagits i åtanke att man vill 
kunna ha koll på och känna sig säker på att sin bil inte råkar ut för inbrott. Det har 
ansetts som en stor kvalitet att ha sin bil nära till hands. Har man inte det, kan de 
boende placera sina bilar där det inte är tänkt att de skall vara av rena 
bekvämlighetsskäl.  
De tre främre garage in- och utfarterna är bättre placerade så att de inte stör de boende 
på annat sätt än att det är närmare än tio meter till de närmaste boende. De främre 
garageinfarterna är placerade på gården där det är en höjdskillnad på 1,5 meter och 
därför skyddas de av ett enkelt glasstaket för att hindra att en person faller ner. 

5.4.4 Kanalen 

Närhet till och utsikt ut över vatten är en kvalitet som värderas högt vid val av boende. 
Denna kvalitet har förstärkts genom att vatten har förts in från dammen som ligger 
nordost från området. Dammen är idag i dåligt skick och behöver rustas upp. Detta 
kan åtgärdas genom rörläggning under tomten. Rörläggningen placeras så att vattnet 
mynnar ut till Munksjön och därmed bildas en vattencirkulation. Samma åtgärd 
vidtogs för att få cirkulation på stillastående vatten i Rocksjön. Kanalen skapar 
möjligheten att föra in småbåtar, Jetskis m.m. in i kvarteret, vilket är en stor kvalitet i 
sig för speciellt båtintresserade.  

Vid utformandet av kanalen har hänsyn tagits till att en småbåt har en bredd på cirka 
2.0 m och kräver ett djup på 80- 95 cm. Vattnets djup dimensioneras till att bli drygt 
1.2 m, vilket bör ge en säker marginal. På vissa ställen av området där kanalen 
sträcker fram kommer djupet inte bli mer än ett par decimeter på grund av att 
garageplanets höjd skall tillgodoses. De grunda delarna av kanalen kommer enbart att 
ha ett symboliskt och utformningsmässigt värde för att rama in kvarteret [12].  

Se bilaga nr. 1 
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5.4.5 Integration 

Området är avsett för alla sorters boende, från flerbarnsfamiljer till pensionärer. Det 
kommer däremot inte att finnas några studentlägenheter och därför blir just studenter 
den enda kategorin som uteblir.  
Punkthusen är inte utrustade med lekplatser och kan därför anses vara avsedda för 
barnlösa familjer. Dock finns det tillgång till lekplatser på kvarterens gårdar och kan 
utnyttjas av de boende i punkthusen.  

Varje lägenhet är handikappsanpassad och sätter därför inga begränsningar. Personer 
med nedsatt rörelseförmåga har därmed möjlighet att bo och ha tillgänglighet till alla 
ytor i kvarteret. 

5.4.6 Gårdarna  

Inför utformningen av gårdarna besöktes bostadskvarteret vid Östra Kajen i 
Jönköping där en uppskattning av gårdens bredd och längd gjordes. Den var cirka 25 
meter bred och 45 meter lång, vilket inte ansågs vara tillräckligt med tanke på insyn, 
trivsamhet, möjlighet till aktivitet och andelen soltimmar per dygn.  

Utifrån detta strävades det efter att skapa en gård som inbjuder till att de boende tar 
tillvara de grönytor, lekplatser och gemensamhetslokaler som finns där för diverse 
aktiviteter.  
Kravet på fem soltimmar på lekplats mellan vår- och höstdagsjämning har 
tillgodosetts.  
Gården har stenbelagda gångstråk längs med flankerna, till gemensamhetslokalen, 
lekplatserna och fram till trappan och vattnet. Gårdarna omsluts av 
kvartersbildningarna och nås från trapphusen och gångar vid den främre delen av 
kvarteret. Den är tillräckligt bred för att en brandbil skall kunna komma in på gården.  
Det är ett resultat av att man ska kunna komma i början av kvarteret och kunna se 
fram till Munksjön. Trapporna ner från gårdarna för en närmare vattnet och skapar 
mötesplatser.  

På gården är det tänkt att det ska finnas en gräsyta med en riklig variation av 
växtligheter för att uttrycka en naturnära miljö. På bjälklaget i hålrummen i 
byggnaderna ska det också finnas gräs för att uttrycka en gårdskänsla. Beroende på 
vad som söks, kan olika lösningar förses [15]. Se bilaga nr. 1 
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För att minimera vikten på gården eller bjälklaget kan en lösning se ut som figuren 
nedan visar: 

 

Ett annat förslag är som figuren nedan visar: 
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Eftersom det är tänkt att det ska finnas träd och andra slags buskar på gården och i 
hålrummen kan en lösning visas enligt figuren nedan: 

5.4.7 Broar 

Det kommer att behövas två uppfällbara broar för att en införsel av båtar m.m. till 
området skall vara möjligt. Den första är längs med Munksjöpromenaden där det finns 
en befintlig bro, men har idag inte någon möjlighet till fällas upp. Den andra är 
placerad över kanalen öster om området och skall kunna fällas upp med en enkel 
konstruktion som kan styras från anländande båtar. 

5.4.8 Hiss- och trapphus 

Hiss- och trapphusen är helglasade för att ge en ljus trappuppgång. Trapphusen på 
kvarterens flanker är genomgående på första plan som ger möjlighet att ta sig till 
gården från varje trapphus. Vid utformandet av hiss- och trapphusen har trapporna fått 
en bredd på 180 cm (90 cm *2) och hissarna en bredd på 120 cm. Viloplanen är 1,3 m 
djupa och passagen till gårdarna är 1,3 m breda.  

Hiss- och trapphusen som nås från Oskarhallsgatan tjänar som en passage till 
trapphusen som man endast når från gården. Därifrån nås även uteplatserna i de olika 
våningsplanen. Trapphuset har också placerats så för att ge ljusinsläpp på gården 
under den tid som resterande fasad skuggar hela gården. Små skillnader i skuggspelet 
under dagen kan ge en helt annan karaktär än om man har en helt solid skugga. 
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5.4.9 Planering för lägenheter 

Lägenheterna har utformats med hänsyn till avskiljning av det privata och sociala. 
Majoriteten av lägenheterna är genomgående vilket har ansetts som en stor kvalitet. 
De lägenheter som inte är genomgående har riktats mot söder eller har balkonger som 
ger dem tillgång till tre väderstreck. För att få så få lägenheter med dåligt läge som 
möjligt, har det resulterat i att delar av byggnaden har tagits bort och ersatts med en 
gemensamhetsyta i olika plan. Det har också beaktats att så många lägenheter som 
möjligt skall få tillgång till utsikten mot Munksjön.  
I kvarteren finns det 1RoK och 3-6 RoK. Själva byggnaderna är cirka 12 meter djupa 
och ger därmed möjlighet till enkla planlösningar som inte ger några avsevärt stora 
mörka ytor.  

5.4.10 Handikappsanpassning 

I hela kvarteret har hänsyn tagits till att rörelsehindrade skall kunna ta sig fram. Det 
har utformats ramper som har en lutning på 1:20 och alla hiss- och trapphus har en yta 
i garageplan som är till för att kunna placera inomhusrullstolar. Genomgången till 
gårdarna är 1.3 meter breda och ger därmed vändningsmöjligheter för en rullstol.  

5.4.11 Antal våningar 

I stadsbyggnadsvisionen 2.0 har Jönköpings kommun planerat ett förslag där den 
främre delen av södra Munksjön skall innefatta bostäder och på andra sidan 
Kämpevägen skall det finnas kontor. I detta förslag har det gjorts sex våningar höga 
flerbostadshus med etagelägenheter på två våningar som ger åtta våningar på de bakre 
kvartersformationerna. Punkthusen får sju respektive sex våningar så att man ser att 
området sänker sig med omgivande ytor på ett sätt som känns naturligt.  

I Jönköpings innerstad har de flesta nyproducerade flerbostadshusen fyra våningar 
plus garageplan.  

Området Kv. Vattenspegeln, som ligger i Jönköpings ytterstad har ansetts tillåta en 
högre byggnadshöjd utan att inkräkta på stadsbilden eller planerad bakomvarande 
byggnation. 

5.4.12 Balkonger 

Balkongerna har fått ett djup på 2 meter generellt över hela kvarteret och med 
varierande längder. En bredd på 2 meter har fastslagits genom att placera ut ett bord 
med plats för fyra stolar varav en är rullstol. Balkongerna har enkla glasstaket som 
bidrar till en stilren fasad och följer byggnadens linjer. Balkongerna har i 
bostadskvarteren placerats in mot gården. De balkonger som är mot Kämpevägen är 
helglasade och skyddar mot visst buller vid rusningstid. De är vända mot söder vilket 
ger solljus under större delen av dagen. 
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5.4.13 Terrass  

Terrasserna till de större lägenheterna har blivit generösa med tanke på att folk idag 
anser att en stor terrass har samma värde som ren bostadsyta. En stor terrass har den 
kvaliteten att man är beredd att betala lika mycket för terrass per m2 som ren 
bostadsyta i m2.  

5.4.14 Uteplatser 

Uteplatserna i gårdsplan markeras och avgränsas av buskformationer. De får också en 
större yta än de flesta balkonger i övriga plan. 

5.4.15 Lekplatser 

Lekplatserna på gårdarna utrustas med gungor och lekställningar. Dess storlek är 
anpassad till hur många barn det kommer att bo i respektive kvarter. På varje gård 
finns det två lekplatser som med god marginal klarar fem soltimmar per dygn mellan 
vår- och höstdagsjämning.  

Lekplatserna har utformats så att de är lättillgängliga, med gångstråken på gårdarna 
som leder de boendes barn i kvarteren till lekplatserna.  

Det är främst kvartersbyggnaderna som riktar sig till barnfamiljer. Detta är för att 
punkthusens gårdar inte blir lika generösa som kvarterens gårdar.  

5.4.16 Aktivitetsyta 

Renodlade aktivitetsytor med t ex en skateboardpark och övriga aktivitetsytor till barn 
och ungdomar har inte placerats i det området som har utformats. Hänvisning sker till 
Jönköpings kommuns stadsplanering, där de planerar för en stor park. Denna park är 
tänkt att placeras över renhållningsverket vid Simsholmen. En gemensam tanke i 
gruppen har varit att samla mer organiserad aktivitet på ett och samma ställe. Behovet 
i Jönköping är däremot ett faktum. Det finns idag på Rosenlund en skateboardpark 
och diverse aktivitetsytor för barn och ungdomar som sköts av KFUM. För att täcka 
behovet i staden, skulle det rekommenderas att placera ett sådant aktivitetscenter även 
i staden med omnejd.  

5.4.17 Hålrummen i fasaden 

För att få en mer intressant fasad utformades det hålrum som också är ett alternativ att 
befinna sig på när den övriga gården är skuggbelagd. Eftermiddags- och kvällssolen 
gör att det skapas små ljusstrimlor på gården och norrfasaderna, vilket ger en inte helt 
skuggbelagd gård under kvällstid. Eftersom målet har varit att skapa ett område 
baserat mycket på solen har det varit lägenheter som har fått lämna plats för att detta 
skall kunna ske. Genom att göra dessa variationer i fasaden i höjdled känns det som 
att den höga byggnadshöjden inte påverkar särskilt mycket. Det ger i sin tur små 
pauser i byggnaden. Eftersom vi inte har följt ett avstånd med 1,2- 1,3 * byggnadens 
höjd mellan byggnaderna erbjuder också hålrummen en möjlighet till att ljus kommer 
ner på gatan under dagens tidiga och sena skede.  
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5.4.18 Fasadens utformning 

Vid utformande av fasadbilden har det inspirerats mest från bostadsbyggandet i 
Köpenhamn i Danmark. Där har de på allvar tagit sig an uppgiften att utveckla 
utformningen av flerbostadshus med variationer i fasaden, moderna fasadmaterial och 
att försöka uppnå något oväntat med fasadspelet.  

5.4.19 Situationsplanen 

Ett kvarter eller bostadskomplex är beroende av dess tomtgränser. I detta förslag har 
tomtens gränser utnyttjats till fullo. Detta har resulterat i att tomtgränserna har bestämt 
det mesta av formerna på byggnaderna. 

5.4.20 Gemensamhetsytor  

En följd av lägenhetsutformningen blev att de bakre delarna på flankerna fick kapas 
av till förmån för bättre planerade lägenheter. Därmed blev det en stor outnyttjad yta. 
Lösningen blev att det gjordes plats för gemensamhetsyta i olika våningsplan där man 
kan njuta av solen på soliga dagar. Det enda negativa är att ett visst buller från 
trafiken på Kämpevägen kan förekomma. Gemensamhetsytorna är placerade längs 
med söderfasaden och ger sol mest hela dagen.  

5.4.21 Trappan mot Munksjöpromenaden 

Trappan mot Munksjöpromenaden riktar sig mest till de boende som en yta för möte. 
Därmed kan de boende njuta av utsikten ut över Munksjön och stadsbilden på andra 
sidan sjön. Det är också en naturlig mötesplats för förbipasserande som kan sätta sig 
ner och njuta av utsikten utöver Munksjön och stadsbilden i förgrunden.  

Munksjöpromenaden går längs med tomtgränsen och det kan därför kännas som att de 
gående längs med munksjöpromenaden inkräktar på de boendes område. Därför görs 
en nivåskillnad i höjdled för att markera gränsen mellan publikt och privat. Genom att 
använda sig av en trappa som en gräns istället för ett staket ger det de boende också 
den fördelen att de lättare kan nå gångstråket.  

5.4.22 E-tal 

Exploateringstal är ett mått på täthet i bebyggelse. Talet beräknas genom att den 
bebyggda ytan divideras med storleken på en avgränsad områdesarea (OA). Den 
bebyggda ytan uttrycks som bruttoarean (BTA).  
Tabellerna nedan visar beräkningar på e- tal, antalet invånare och antal lägenheter. Då 
kommunen kräver ett e- tal på 1,5 bör resultatet enligt beräkningarna nedan uppnå 
detta värde. Antalet lägenheter ska enligt standard vara 475 stycken och antalet 
invånare 1148 stycken.  
 

 



 

 

50 

5.4.22.1 Beräkningar 

 
Kvarter 1:   Kvarter 2:   

      
86 stycken lägenheter  88 stycken lägenheter  
12 st  1 RoK ca 40 kvm 12 st 1 RoK ca 40 kvm 
16 st 3 RoK ca 100 kvm 18 st 3 RoK ca 100 kvm 
18 st 4 RoK ca 110 kvm 18 st 4 RoK ca 110 kvm 
24 st 3 RoK ca 88 kvm 24 st 3 RoK ca 88 kvm 
2 st 6 RoK ca 155 kvm 2 st 6 RoK ca 155 kvm 
12 st 5 RoK ca 127 kvm 12 st 5 RoK ca 127 kvm 
2 st 6 RoK ca 200 kvm 2 st  6 RoK ca 200 kvm 
      

Kvarter 3:   Hus 4-5:   
      
92 stycken lägenheter  32 stycken lägenheter (totalt 64 st) 
24 st 3 RoK ca 100 kvm 2*   
8 st 1 RoK ca 50 kvm 6 st 2 RoK ca 76 kvm 
12 st  1 RoK ca 40 kvm 6 st  3 RoK ca 80 kvm 
12 st 5 RoK ca 127 kvm 12 st 3 RoK ca 100 kvm 
34 st  4 RoK ca 110 kvm 6 st  1 RoK ca 50 kvm 
2 st  6 RoK ca 190 kvm 2 st 5 RoK ca 153 kvm 
      

Hus 6:   
   
24 stycken lägenheter  
12 st 3 RoK ca 100 kvm 
6 st 2 RoK ca 76 kvm 
6 st  1 RoK ca 50 kvm 

 
Totalt antal lägenheter: 354 stycken. 
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5.4.22.2 Area och e-talsberäkning 

OA=25364, 8 m2 BTA= 40994 m2 e- tal= BTA/ OA= 40994/ 25364, 8= 1, 61 

 

5.4.22.3 Lägenheterna 
1 RoK: 2 RoK 3 RoK 4 RoK 5 RoK 6 RoK  
62 st. 18 st. 154 st. 70 st. 44 st. 6 st.  
       
Totalt: 354 lägenheter     
       
I genomsnitt har vi 3, 45 RoK i området som beräkningen nedan visar: 
       
154/ 354 = 0,435      
       
(354/2)/154= 1,15      
       
1,15 * 3 RoK = 3, 45 RoK     

 
Antal rumsenheter (enligt standard)= 40994/ 25 = 1640 re  
      
I genomsnitt: 3, 45 RoK    
      
1640/ 3, 45= 475  475 lägenheter blir det enligt standard 
     
Antal invånare fås enligt beräkning: 1640 * 0, 7= 1148 inv. 

 
 
 
 

 
Area 

våningsplan  *Antal vån.  = 

+ 
Övrigt 
plan  Hålrum: Totalt: 

       
Punkthus 

1 496,3 m2 6 2977, 8 375   3352, 8 m2  
       

Punkthus 
2 496,3 m2 6 2977, 8 375   3352, 8 m2  
       

Punkthus 
3 407,5 m2 6 2445    2445 m2  
       

Kvarter 1 1827 m2 6 10962 480,6 847, 4  10595, 2 m2  
       

Kvarter 2 1827 m2 6 10962 480,6 634, 7  10382, 5 m2  
       

Kvarter 3 1795, 9 4 7182, 8 468,3 638, 2  10865, 7 m2  
       

     BTA Totalt: 40994 m2 
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I Kv. Vattenspegeln är beräknat antal invånare 1148 st. och det skall finnas 475 
lägenheter (bostäder) enligt standard. Det innebär att det enligt standard skall finnas 
190 lägenheter/ ha eller enligt det beräknade förslaget: 354 lägenheter (bostäder) och 
142 lägenheter/ ha.  
Varför det beräknade förslaget har färre bostäder än standarden tyder på att 
lägenheterna har mer generösa rumsenheter. Det finns gott om utrymme och öppna 
ytor i planlösningarna.  

Kommunen vill ha ett exploateringstal på 1, 5 och det beräknade förslaget visar ett tal 
på 1, 61. Därmed kan slutsatsen dras att tillfredsställande exploateringsgrad har 
uppnåtts.  
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6 Slutsats och diskussion 
Hur kan ett hållbart bostadskvarter utformas i Södra Munksjön? Under tidens gång 
som vi har arbetat med den här uppgiften, har vi insett att det finns för- och nackdelar 
med de olika lösningarna. Med hänsyn till de utgångspunkterna vi har valt, anser vi att 
vi har fått fram ett genomtänkt och välbearbetat förslag. 
Eftersom vi i tidigt skede bestämde oss för att fokusera på gröna ytor och solljus inom 
området, fick kvarteret den utformning som resultatet visar. Andra grundfaktorer som 
vägar, gångstråk etc. har också avgjort strukturen av området.  
I Kv. Vattenspegeln finns det olika sätt att hantera hållbarhet på. Bland annat har en 
del miljömål angetts för att få kvarteret att bli mer miljövänligt under det långsiktiga 
förvaltandet.  
Genom utredningar som gjorts har vi funnit raffinerade lösningar till bland annat 
sophantering, avledning av vatten med mera. Då vi angett dessa metoder i vårt förslag 
innebär det inte nödvändigtvis att det är fastställt att dessa metoder används. Dock är 
det lösningar som är värda att använda för att uppnå en hållbar miljö. 
I jämförelse med exploateringen i Jönköpings kommun som t.ex. Östra Kajen har vi 
fått ett lämpligt värde på antalet lägenheter. Våra lägenheters areor stämmer väl 
överens med övrig nybyggnation i Jönköping. En tydlig trend i Jönköpings kommun 
när det gäller nybyggnation är att lägenheterna får generösa ytor i planlösningarna.  
Variation förnöjer och därför är inte ett fasadmaterial fastställt på området. Dock har 
ett förslag getts på ett av punkthusen. Punkthuset har vit puts på fasaden, inslag av trä 
på den översta våningen och trapphuset har glasfasad med inslag av trä. Valet av 
material är ett modernt sätt att utforma bostadsbyggnader idag.   
Utformningen på punkthusen skiljer sig från kvartersbildningens generella 
utformning. Detta för att skapa omväxling i områdets gestaltning. 
Ett av önskemålen av vår handledare, Krister, var att föra in vatten inom området. Vi 
ansåg att detta var en stor kvalitet då den lösningen gav oss möjligheten att skapa en 
miljö som inte redan finns i något annat bostadsområde i Jönköping.  
I och med att man för in vatten inom området känns bostadsmiljön mer attraktiv. 
Närhet till vatten värderas högt av de boende vilket vi har förstärkt.  
Vi har även insett hur komplext arbetet att utforma ett stort bostadsområde kan vara. 
Hade vi inte begränsat oss inom punkter vi skulle få med i projektet, hade det blivit 
för stort, vilket tiden inte hade räckt till.  
Vår fokus på ljusinsläpp på gårdarna har gett följden att ett visst antal lägenheter har 
tagits bort för håligheterna. Enligt undersökningar som vi har gjort då solstudier tagits 
hänsyn till, har vi ansett att det ljusinsläpp som gårdarna får är av stor kvalitet. 
Med tanke på omständigheterna, som tidsbegränsningen etc. anser vi att vårt resultat 
är genomförbart. Vi är även väl medvetna om att vidare bearbetning skulle ge ett mer 
finslipat förslag vad gäller vidare utredningar för en hållbar utveckling.  
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Jönköpings kommun har genom Stadsbyggnadsvisionen 2.0 planerat att bebygga 
södra delen av Munksjön med bostäder och kontor. Det innefattar även vårt område 
och efter att ha utrett hur ett bostadsområde skulle kunna se ut ansåg vi att det skulle 
vara ett passande läge för att uttrycka en mer attraktiv stad.  
Just vad gäller Hammarby Sjöstads miljömål har vi implanterat de olika metoderna i 
vårt förslag vilket vi anser uppfyller dagens debatter och diskussioner kring miljön.  
Över lag anser vi att det har varit ett lärorikt projekt som krävt mycket tid och 
kunskaper. Det har varit mer omfattande än vi trodde från början.   
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