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Abstract 

Abstract 
 
In the future a part of the the old industrial area on the western side of lake 
Munksjön in Jönköping will be settled with residential buildings. The aim with 
this examination project is to formulate a exploitation proposal over the southern 
part of this area. The result will be presented as illustrations of the area and its 
proposed buildings.  

The purpose is to create an attractive, sustainable and pleasant neighbourhood 
where architectural beauty, variation and the location next to water is in focus. 
Variation is created through differentiated buildings which are given uniformity in 
design through equal materials and similar style. 

In order to maximize the use of the unique location by the water, the starting 
point has been to give all apartments a view over the lake. In addition to that, the 
water is also used for settlement. Walking areas around the site also give the public 
at large access to the beautiful location. 

Sustainable building is a topical issue at the moment and has been a central 
thought throughout the project regarding design of both buildings and local 
environment. 

In order to find inspiration and solutions, similar areas have been studied through 
study visits. The visits and ideas from these have been essential for the continued 
work and the design of the area.  

The project has resulted in a green area with varied buildings, modern architecture 
and sustainable solutions. The area's situation close to the water has been fully 
used in a way that not only the residents in these houses, but also other people, 
can take part of.
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Sammanfattning 

Sammanfattning 
 
En del av det gamla industriområdet i Jönköping på Munksjöns västra sida ska i 
framtiden bebyggas med bostäder. Syftet med detta arbete är att utforma ett 
exploateringsförslag över den södra delen av det området. Resultatet redovisas 
sedan i form av illustrationer över området och de tänkta byggnaderna. 

Målet är att skapa ett attraktivt, hållbart och trivsamt bostadsområde där 
arkitektonisk skönhet, variation och närheten till vatten står i fokus. Variation 
skapas genom differentierade byggnader, trots ett i övrigt enhetligt utförande i 
form av lika material och likartad stil. 

För att maximalt utnyttja det unika läget vid vattnet har utgångspunkten varit att 
alla bostäder ska ha utsikt mot sjön. Dessutom har även själva vattnet utnyttjats 
för bebyggelse. Promenadstråk i området ger även allmänheten tillgång till det fina 
läget. 

Hållbart byggande är något som är högst aktuellt just nu och detta har varit en 
central tanke genom hela arbetet gällande utformning av såväl byggnader som 
närmiljö.  

För att hitta inspiration och lösningar har liknande områden studerats, bland 
annat genom studiebesök. Besöken och idéer från dessa har sedan legat till grund 
för det fortsatta arbetet och utformningen av området. 

Arbetet har resulterat i ett grönskande område med varierad bebyggelse, modern 
arkitektur och hållbara lösningar. Områdets vattennära läge har till fullo utnyttjats, 
något som hela Jönköping kan ta del av. 

 

 
 
Nyckelord 
 

Arkitektur   Jönköping 

Byggnadsutformning  Munksjökajen 

Ekologi   Munksjön 

Industriområde  Stadsbyggnad 

 
 

3 



Innehållsförteckning 

Innehållsförteckning 
 
1  Inledning .................................................................................... 6 

1.1  BAKGRUND ................................................................................................................................. 6 
1.2  SYFTE OCH MÅL ........................................................................................................................... 7 
1.3  AVGRÄNSNINGAR ........................................................................................................................ 7 
1.4  METOD ....................................................................................................................................... 8 
1.5  DISPOSITION ............................................................................................................................... 8 

2  Områdets förutsättningar ....................................................... 9 

2.1  HISTORIK .................................................................................................................................... 9 
2.2  OMRÅDETS AVGRÄNSNINGAR .................................................................................................... 10 
2.3  VEGETATION OCH TOPOGRAFI .................................................................................................. 11 

3  Bakgrundsstudier .................................................................... 12 
3.1  HÅLLBART BYGGANDE ............................................................................................................... 12 

3.1.1  Grönt byggande ................................................................................................................. 13 
3.1.2  Jönköping ......................................................................................................................... 13 

3.2  BOENDEMILJÖ OCH BOENDEKVALITET ..................................................................................... 15 
3.2.1  Utomhuskvalitéer .............................................................................................................. 15 
3.2.2  Inomhuskvalitéer ............................................................................................................... 19 

3.3  ATT BYGGA PÅ VATTEN .............................................................................................................. 22 

4  Referensstudier ....................................................................... 23 
4.1  VÄSTRA HAMNEN, MALMÖ ....................................................................................................... 23 

4.1.1  Historik ............................................................................................................................ 23 
4.1.2  Utförande och utformning .................................................................................................. 24 
4.1.3  Idéer att utveckla ............................................................................................................... 29 

4.2  NORRA ÄLVSTRANDEN, GÖTEBORG .......................................................................................... 30 
4.2.1  Historik ............................................................................................................................ 30 
4.2.2  Utförande och utformning .................................................................................................. 31 
4.2.3  Idéer att utveckla ............................................................................................................... 36 

4.3  VARVSHOLMEN, KALMAR .......................................................................................................... 37 
4.3.1  Historik ............................................................................................................................ 37 
4.3.2  Utförande och Utformning ................................................................................................. 38 
4.3.3  Idéer att utveckla ............................................................................................................... 43 

4.4  ØRESTAD, KÖPENHAMN ........................................................................................................... 44 
4.4.1  Historia ............................................................................................................................ 44 
4.4.2  Utförande och utformning .................................................................................................. 45 
4.4.3  Idéer att utveckla ............................................................................................................... 47 

5  Förslag till utformning av området Viken ............................ 49 
5.1  ANPASSNING TILL BEFINTLIG MILJÖ ........................................................................................... 49 
5.2  UTFORMNING AV BYGGNADER .................................................................................................. 50 

5.2.1  Tidigare förslag - Förslag 1 ................................................................................................. 50 
5.2.2  Förslag 2 ........................................................................................................................... 51 
5.2.3  Förslag 3 ........................................................................................................................... 55 

5.3  UTFORMNING AV NÄRMILJÖ ..................................................................................................... 65 

6  Reflektioner ............................................................................. 68 

7  Referenser ................................................................................ 70 
7.1  LITTERÄRA KÄLLOR ................................................................................................................... 70 
7.2  INTERNETKÄLLOR ..................................................................................................................... 71 
7.3  MUNTLIGA KÄLLOR ................................................................................................................... 71 

4 



Innehållsförteckning 

5 

8  Sökord ...................................................................................... 72 

9  Bilagor ...................................................................................... 73 



Inledning 

6 

1 Inledning 
Estetik är grekiska och betyder läran om förnimmandet, i synnerhet förnimmandet 
av det sköna. Redan under den grekiska antiken var estetiska frågor livligt 
diskuterade och är så än idag. [29]  
Byggnadsutformning påverkar oss alla. För att vi människor ska må bra är det 
nödvändigt att de byggnader som vi lever och arbetar i är väl utformade. Det 
måste finnas ett samspel mellan utformning, teknik och miljö. 
Denna rapport utgår ifrån och är en vidareutveckling av examensarbetet 
”Munksjökajen- Stadsplanering i Jönköping” skrivet av Ewa Brånin, Stina Jonsson 
och Sabina Wallander 2008; vilket vi i fortsättningen kommer benämna 
Examensarbete 1. 
Detta examensarbete är utformat som ett exploateringsförslag och behandlar 
planering och utformning av bostäder på ett begränsat område av södra 
Munksjökajen, vilket vi utifrån Examensarbete 1 väljer att kalla Viken. 

Detta arbete utförs som ett led i utbildningen Byggnadsutformning med 
Arkitektur på Jönköpings Tekniska Högskola. 

 

1.1 Bakgrund 
Jönköping ligger vid Vätterns södra spets i ett vackert läge mellan tre sjöar, se 
bilaga 1. Jönköpings kommun har ca 123 000 invånare och är en av Sveriges 10 
största kommuner. I Jönköpings tätort bor ca 55 000 invånare. [20] 

Jönköping är nu inne i en fas av förändring. Staden växer och nya grepp krävs för 
att hantera stadens utveckling.  

Historiskt har industrierna i Jönköping koncentrerats runt Munksjön på grund av 
vattentillgången och möjligheten till transporter. Munksjö AB grundades 1862 
och byggde då sin första pappersfabrik vid Munksjöns västra strand. Våren 2007 
sålde pappersindustrikoncernen en del av den industrifastigheten till 
fastighetsbolaget Lustgården AB och investmentbolaget Tosito Invest AB. [24] 

Området avgränsas av Munksjön i öster, Tabergsån i söder, stadsdelarna Söder och 
Torpa i väster samt Munksjö AB:s och SCA:s fortfarande verksamma industri i 
norr, se bilaga 2. Det aktuella området kallas Munksjökajen efter namnet i 
Examensarbete 1, där namnet i sin tur grundar sig på tidigare användningsområde 
och läget vid Munksjön.[1] 

Lustgården AB:s VD, Gunnar Järvhammar, hade synpunkter på Examensarbete 1 
och en del nya idéer på hur området borde exploateras.  

Från Examensarbete 1 var han mycket nöjd med idén om att bygga bostäder på 
vattnet för att på så sätt utnyttja det attraktiva vattenläget. Något han var mindre 
nöjd med var det slutna gaturummet som bildats mot Barnarpsgatan. Ett 
önskemål var därför att öppna upp för att få genomsikt mot vattnet och bilda 
naturliga gångstråk in i området från Barnarpsgatan. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Antiken
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Ett annat önskemål var att försöka utforma något som får Jönköping att sticka ut, 
gärna i form av ett höghus.[31] 

Från uppdelning enligt Examensarbete 1 kommer området kallat Viken behandlas 
i detta arbete, se bilaga 3. Området är av intressant karaktär med tydliga 
nivåskillnader och nära kontakt med vattnet. Utformningen kommer ske med 
hänsyn till befintlig topografi och i samklang med den äldre industrikaraktären. 
Tillvaratagande och utnyttjande av den unika närheten till vattnet beaktas. Detta 
område valdes framför allt på grund av dess stora variation och dess potential till 
ett spännande område med stora topografiska skillnader och dess vattennära läge. 

Detta läge som är både centralt och naturnära inbjuder till stora utmaningar och 
spännande lösningar. Hur ska området anpassas till ett långsiktigt hållbart 
samhälle? Hur skapas samhörighet mellan olika byggnadstyper? Vilka 
upplåtelseformer ska finnas på området för att locka olika målgrupper?  

 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta arbete är att utforma södra delen av Munksjökajen, även kallat 
Viken. Området utformas i form av ett exploateringsförslag, det vill säga ett 
övergripande förslag där utformning av område och byggnader visas utan att gå in 
på detaljnivå och tekniska lösningar. Tankar om bostädernas utformning för att 
skapa en god boendekvalitet ska finnas med under hela arbetet. Dock kommer 
inte specifika planlösningar för alla lägenheter att visas utan endast ett fåtal som är 
karaktäristiska för hela området. 

Målet är att skapa ett attraktivt, hållbart och trivsamt bostadsområde där 
arkitektonisk skönhet och variation står i fokus. Variation skapas genom 
differentierade byggnader, trots ett i övrigt enhetligt utförande i form av lika 
material och likartad stil. 
Utformningen kommer att ske med hänsyn till den befintliga naturen, topografin 
och stadsrummet. Stor vikt läggs på kontakten med vattnet och på en arkitektur 
som är anpassad till staden Jönköping. Utformningen inriktar sig på en modern 
arkitektur med influenser från de gamla industribyggnaderna som finns på platsen. 

Förslaget kommer att presenteras i form av en överskådlig broschyr med 
sammanfattande text med fokus på illustrationer. 

 

1.3 Avgränsningar 
Arbetet kommer som tidigare nämnts att utformas som ett exploateringsförslag, 
vilket innebär ett övergripande förslag där utformning av område och byggnader 
redovisas utan att gå in på detaljnivå och tekniska lösningar. 

Några egna större utredningar vad gäller infrastruktur, vegetation och 
samhällsservice kommer ej att utföras utan arbetet grundar sig på de studier och 
resultat som redovisats i Examensarbete 1. 
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Ekonomiska beräkningar utförs inte men samtidigt spelar de ekonomiska 
aspekterna in vid val av byggnadsdelar och dylikt.  

Hänsyn tas ej till eventuella ekonomiska konsekvenser. 

 

1.4 Metod 
Arbetet utförs i fem etapper; inventering, faktainsamling, studiebesök, skissning 
och förslagssammanställning. 

Inventering och faktainsamling genomförs genom insamling av bilder för 
inspiration och genom insamling av litteratur. 
Studiebesök är beräknade att göras i bland annat Malmö och Köpenhamn, där 
besöks Bo01 och Örestad för att få idéer och inspiration från liknande projekt.  
Skissning över området genomförs för hand efter kartunderlag och senare i Sketch-
up för att undersöka byggnadernas volymer och dess förhållande till varandra i 
området. 
Vidare skissning av byggnadernas utformning genomförs främst i ArchiCAD. 

 

1.5 Disposition 
Kapitel 2- Områdets förutsättningar 

Här presenteras de förutsättningar som ligger till grund för arbetet med start i en 
kort historisk introduktion över området. 
Även de geografiska förutsättningarna tas i beaktande, såsom topografi och läge. 

Kapitel 3- Bakgrundsstudier 

Litterära studier av intressanta ämnen som berör området.  

Kapitel 4- Referensstudier 

Studiebesök av områden med liknande karaktär utförs.  
Inspiration hämtas från valda delar för att omvandlas och anpassas till det egna 
området. 

Kapitel 5- Förslag till utformning av området Viken 

Här presenteras hur arbetet har genomförts med hänsyn till förutsättningarna. 
Utformning av byggnader och närmiljö anpassas till befintlig miljö och topografi. 
Vägen fram till det slutgiltiga förslaget av området Viken på Munksjökajen i 
Jönköping redovisas. 
Det slutgiltiga förslaget redovisas även i form av exteriörritningar, illustrationsplan 
i 3D samt som en överskådlig broschyr. 

Kapitel 6- Reflektioner 

Här reflekteras över arbetets gång och det framtagna resultatet. Styrkor och 
svagheter diskuteras. 
Frågeställningar från arbetets tidiga skede besvaras och diskuteras. 
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2 Områdets förutsättningar 
Marken runt Munksjön är eftertraktad och bebyggs just ny flitigt. Det finns även 
planer på ytterligare exploatering och i dessa planer finns även marken vid västra 
Munksjökajen med.  

Då området är ett gammalt industriområde behöver marken saneras innan någon 
exploatering av bostäder kan starta, även Munksjön och framförallt dess botten är 
förorenad och kommunen planerar i framtiden för en omfattande sanering för att 
göra den badvänlig. 

 

2.1 Historik 
Det var under en båtfärd hem till Sverige 1859 som idén om Munksjö 
Pappersbruk föddes. Uppfinnaren Janne Lundström hade uppmärksammat en ny 
metod för tillverkning av pappersmassa och framförde sitt förslag för 
finansmannen Lars Johan Hierta. Lundström behövde en investerare och Hierta 
beslöt sig för att stödja förslaget. Satsningen var lyckad och Munksjö blev ett av 
Europas mest nyskapande pappersbruk. [24] 

Områdets fabriksbyggnader började planeras 1860. Lundström gav en ingenjör 
från Berlin i uppdrag att rita byggnaderna men då han ej var nöjd med resultatet 
tog han själv över ritningsarbetet. Hans första plan var att uppföra själva 
fabriksbyggnaden i tegel men det övergavs. Istället blev planen att bygga en 
timmerbyggnad med tak av skiffer. Förslagsritningar gjorda av Lundström finns 
bevarade och visar en del skillnader jämfört med den utförda byggnaden. Den 
första anläggningen bestod av tre byggnader och några småhus. Den centrala 
fabriksbyggnaden bestod av en envånings- och en tvåvåningsdel och var uppförd i 
timmer och taket på tvåvåningsdelen var täckt av tegel, inte skiffer som planerat. 
Munksjö bruk hade under den första uppbyggnadsetappen fått en funktionell 
fabriksläggning utan några arkitektoniskt utmärkande drag, se bild 1. [8] 

År 1919 börsnoteras företaget och under hela det följande århundradet förvärvas 
ett antal nya företag och man söker sig även ut på den internationella marknaden. 
[24]  

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Historisk bild över Munksjö pappersbruk [24] 
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Områdets förutsättningar 

I maj 2007 sålde Munksjö AB området söder om Bygatan till Lustgården och 
Tosito. Företagen står gemensamt som tomtägare och planerar att bygga bostäder 
och kommersiella lokaler på platsen. [2]   

 

2.2 Områdets avgränsningar 
Munksjön ligger centralt i Jönköping med de olika stadsdelarna placerade runtom, 
se figur 1. Området Munksjökajen ligger på Munksjöns västra strand och avgränsas 
i söder av Tabergsån som rinner ut i sjön. Runt sjön finns ett populärt 
promenadstråk, kallat Munksjöpromenaden. Detta stråk går nu ovanför området 
längs med Barnarpsgatan men kan med fördel i framtiden flyttas in i området. 

 

Figur 1. Plan över Munksjökajen och dess avgränsningar. 

I väster avgränsas området av Barnarpsgatan och på andra sidan den ligger 
stadsdelarna Söder och Torpa. 

I norr ligger områdena Kajen och Navet från Examensarbete 1 och området 
avgränsat här av en tänkt cykelväg som förbinder området med Bruksgatan och 
Torpa, se bilaga 2. En tänkt bilväg leder även från Barnarpsgatan, genom området 
Viken  och vidare in i de intilligande områdena Navet och Kajen. 
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Områdets förutsättningar 

Idag ligger området i utkant av staden, men då det i framtiden finns planer på att 
även exploatera södra delarna av Munksjöområdet med bland annat bostäder och 
järnvägsstation, är det av vikt att redan i projekteringsstadiet tänka på områdets 
anpassning till dessa.  

För att integrera området med omkringliggande stadsdelar är det av vikt att de 
kopplas samman på ett sätt som gör det möjligt för framför allt gående att ta sig 
till och från området. Detta kan bland annat göras med hjälp av cykel- och 
gångvägar och med trappor. 

 

2.3 Vegetation och topografi 
Det finns ett stort värde i att spara så mycket som möjligt av befintlig vegetation, 
både ur trivsel och ur ekonomisk synpunkt. Grönområden inbjuder till lek och 
många olika aktiviteter samtidigt som de erbjuder skugga och lä. Att nyplantera är 
ekonomiskt kostsamt och det tar dessutom lång tid för buskar och träd att nå 
fullvuxen storlek. 

På området finns ingen större vegetation att tala om, endast ett fåtal lövträd vid 
vattenbrynet och en hel del busk- och vassvegetation längst i söder längs med 
strandkanten och ut i sjön.  

Området erbjuder stora skillnader i höjdled vilket försvårar möjligheterna att ta sig 
från omkringliggande stadsdelar till området, se figur 2 och bilaga 3. De stora 
höjdskillnaderna, på vissa delar uppemot 10 meter, komplicerar även 
utformningen och placeringen av byggnadskropparna. 

 

 

Figur 2. Sektion genom området som visar höjdskillnaderna.
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3 Bakgrundsstudier 
För att kunna ta fram ett så bra förslag som möjligt, har fördjupningar gjorts inom 
områden intressanta för det aktuella projektet.  

Hållbart byggande och boendekvalitet är båda viktiga faktorer för ett attraktivt 
boende och fördjupningar har därför gjorts inom dessa båda områden. 

Exploatering på vatten är något som idag inte är så utbrett men som i framtiden 
med säkerhet kommer utvecklas mer. Då bygga på vatten är av intresse inom detta 
projekt har litteraturstudier gjorts och möjligheterna för detta har undersökts.  

 

3.1 Hållbart byggande 
Människans sätt att leva tär på jordens  
resurser och stör naturen. Vi missköter mark,  
vatten, luft, växter och djur vilket har lett till  
att utvecklingen blivit ohållbar. 
Till följd av detta samlade FN till en  
konferens i Rio de Janeiro 1992 rörande  
miljön och dess utveckling. Konferensen tog  
fram ett program för en hållbar samhälls- 
utveckling som skulle innebära att miljöhoten  
undanröjdes och fattigdomen avskaffades. 
Programmet döptes till Agenda 21- Ett  
handlingsprogram för 21:a århundradet.  
Alla FN:s medlemsländer fick i uppdrag att  
skapa lokala Agenda 21-program, i Sverige ett  
för varje kommun. Tanken med Agenda 21  
var att medborgarna aktivt skulle delta i  
utvecklingen mot ett hållbart samhälle. 

För att en stad ska anses hållbar handlar det om mer än bara energifrågor, 
föroreningar, miljöer för djur och växter, grönytor och liknande. Det handlar om 
hur människorna på lång sikt kommer att tycka om att bo på platsen. Ingen vill 
skapa samma problematik som miljonprogrammen orsakat genom sina oändliga 
ombyggnads- och förnyelseproblem.[11] Själva begreppet hållbar utveckling var 
länge både otydligt och svårbegripligt men idag har man fått en klarare bild. År 
2007 var året då förändringen skedde snabbt. Nu formuleras både konkreta mål 
och åtgärder inom de flesta samhällssektorer. Allt fler har blivit medvetna om att vi 
befinner oss vid ett vägskäl och att konsekvenserna kan bli allvarliga om vi väljer 
fel väg.[15] 

Bild 2. Ekologiskt ombyggt 
flerbostadshus på Lindholmen, 
Göteborg. [25] 

 

  
 

12 



Bakgrundsstudier 

3.1.1 Grönt byggande 
För att skapa ett hållbart samhälle måste man vara försiktig med obebyggda 
grönområden och med vattenområden. Svenska städer är sett ur ett internationellt 
perspektiv redan förhållandevis gröna och erbjuder ofta naturområden alldeles 
intill och inuti städerna. Vanligt är även att det finns en sjö eller ett vattendrag 
intill eller i staden. De gröna områdena i städerna fyller många funktioner. De 
fungerar som filter mot dålig luft, som klimatutjämnare och vindskydd, som 
områden för utjämning av vattenflödet efter regn och för infiltration av både rent 
och smutsigt vatten. Grönområden med både djur och fåglar behövs också för att 
människor ska må bra och för att de inte ska behöva ta bilen så fort de vill vistas i 
naturen. Diskussionen om grönytor har pågått länge vilket har fått till följd att 
man i flera kommuner numera gör upp särskilda planer för grönområden. Hänsyn 
tas till biologiskt aktiva områden för att undvika att de bebyggs. Stockholms stad 
har infört förbud mot byggande på parkmark och beslutat att nyexploatering 
endast ska ske på redan använd mark, särskilt före detta industriområden och 
hamnar. Områden av denna art finns det gott om nu när arbetslivet alltmer växlar 
från industri till kontor och service. Flera andra kommuner arbetar efter liknande 
regler.  
När man tar gamla industriområden i bruk är det viktigt att först undersöka 
markkvalitén för att sanera bort eventuella gifter. Detta kan göras på två sätt. 
Antingen fraktar man bort och renar all förorenad jord eller så täcker man den 
giftiga marken med en jordfilt och fyller på med ny jord ovanpå. Det första 
alternativet är det mest kostsamma men frågan är vem som ska betala för det. En 
lösning är att skattebetalarna i staden gemensamt står för kostnaden eller också 
läggs kostnaden på hyran för de framtida hyresgästerna. Problem som då kan 
uppstå och som man får vara aktsam för är att områdena blir segregerade där 
endast är de rika har råd att bo. [7]  

 

3.1.2 Jönköping 
Jönköpings kommun har tagit fram ett kontrollprogram för åren 2007-2010 där 
man tar upp viktiga punkter i arbetet mot en hållbar utveckling. Jönköping strävar 
efter att vara en kommun med en långsiktigt socialt och miljömässigt hållbar 
utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra morgondagens. 

Följande punkter är några av de som kommunen tar upp i sitt kontrollprogram: 

o Jönköpings kommun använder sig av Agenda 21 som styrdokument för 
dess långsiktiga miljöarbete. Här fastslås både långsiktiga och kortsiktiga 
mål samt åtgärdsplan. Varje år följs miljömålen upp för att se hur de 
utvecklats och när de beräknas uppnås.   

o En ny energiplan ska tas fram (januari 2009 fastställdes planen ”Energi- 
och klimatprogram”) och ett av målen ska vara att öka andelen 
förnyelsebara energikällor. 

o Tidigare beslut om avfallshanteringen där matavfall samlas in och 
omvandlas till biogas ska fullföljas. Detta ger förutsättningar för ökad 
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biogasproduktion där man i sin tur kan använda biogasen till 
stomlinjebussarna. Fr.o.m. hösten 2008 körs busslinje 2 på biogas.  

o Vättern, kommunens övriga sjöar, vattendrag och grundvattenförekomster 
ska skyddas och åtgärder mot föroreningar eller försurning ska genomföras.  

o Kommunen ska hitta en ekonomisk och miljömässig lösning för att rena 
Munksjön. Ett arbete pågår mellan Kommunen, länsstyrelsen och Munksjö 
AB för att utreda hur detta ska gå till. 

o Närmiljön ska tas till vara på och parker, grönområden och de tätortsnära 
skogarna ska skötas så att de ger avkoppling och naturupplevelser samtidigt 
som den biologiska mångfalden bevaras. 

o Kommunen ska planera så att några av de områden som bebyggs under 
mandatperioden byggs på ett energisnålt sätt med ett minimum av 
energiförbrukning.  T ex ska byggherren på Fagerslätt i Huskvarna uppföra 
ett flerbostadshus utan aktiv uppvärmning, se bild 3 och 4. Detta utgör en 
av utgångspunkterna i underlagsmaterialet som tekniska kontoret lämnar ut 
till de byggherrar som vill ha markområden.   

o Kommunens fastigheter ska fortsätta att energieffektiviseras och de som 
använder dem ska göras aktiva i arbetet. Byte av uppvärmningssystem har 
hög prioritet av tekniska kontoret. De har konstaterat att bästa effekt fås 
genom effektiva system för uppvärmning och ventilation.  

o Kommunens verksamheter ska bedrivas med minsta möjliga påverkan på 
miljön. Vid ombyggnad och nybyggnad ska material innehållsdeklareras. 
Ämnen som finns med i kemikalieinspektionens begränsningslista ska inte 
användas i de fall alternativa material/produkter finns. 

o Exploatering av produktiv åkermark ska i möjligaste mån undvikas. 

o Varierande och attraktiva boendemiljöer bidrar till en god utveckling i 
kommunen. Människor har olika behov och önskemål varför olika 
boendeformer är viktigt. Bostadsrätter, hyresrätter, radhus eller villor ska 
finnas tillgängliga i alla delar av kommunen. Vid planering av nya 
bostadsområden ska man särskilt uppmärksamma en blandning av olika 
upplåtelseformer. [20] 

 Bild 3. Passivhus, Fagerslätt Huskvarna. [20] Bild 4. Passivhus, Fagerslätt Huskvarna. [20]
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3.2 Boendemiljö och boendekvalitet 
Boendemiljö handlar om tillgången till solbelysta gårdar, rätten till en frisk 
inomhusmiljö och rätten att slippa giftiga kemikalier i byggmaterialen men också om 
sådana vardagliga saker som att sortera sitt hushållsavfall  
      
   Hyresgästföreningen 

3.2.1 Utomhuskvalitéer 
Varje gång vi lämnar vårt hem och varje gång vi återvänder passerar vi igenom vår 
närmaste miljö - den borde då upplevas som omsorgsfullt utformad, välvårdad, och 
trygg. Här ska vi och de som besöker oss känna sig välkomna. Gården ska locka till att 
sitta ner en stund, här ska vi kunna umgås med grannar och vänner, barnen kunna 
leka men här ska vi också kunna få njuta av enskild rekreation. 

Redan vid den översiktliga planeringen, men fram för allt, vid detaljplaneringen av 
bostadsområdet ska den goda boendemiljön ges de rätta förutsättningarna. Det handlar 
bland annat om sol - skugga, vind - lä, buller - tystnad och om närhet - avstånd till 
parker, service, allmänna kommunikationer, parkeringar, gång- och cykelvägar. 

    Hyresgästföreningen 

3.2.1.1 Trygghet, rent och snyggt 
Ett tryggt och säkert boende 
innefattar att den boende ska kunna 
känna sig säker oavsett om denne 
vistas i lägenheten, trapphuset, 
tvättstugan, på gården eller någon 
annanstans vilken tid som helst på 
dygnet. 

Det kanske viktigaste i 
trygghetsfrågan är att grannarna ska 
vara pålitliga och inte ställa till med 
några bekymmer. De boende kan 
därmed också påverka andra boendes 
upplevda kvalitet på ett positivt sätt, 
genom att grannkontakterna ses som väldigt goda. En annan faktor som är viktig 
är att trappuppgång ska vara låst så att inga obehöriga kan ta sig in. 

Bild 5. Innergård.[5] 

Att tvättmaskiner och hissar fungerar på ett tillfredställande vis är också viktigt. 
Närområdet ska innefattas av tillräcklig belysning, gångvägar, lekplatser och 
parkeringsplatser ska vara väl upplysta, dessa faktorer bedöms som väldigt viktiga 
för säkerheten och efterfrågas ofta starkt av de boende om det saknas. 

Att det är rent och snyggt anser många boende vara ett grundläggande krav och 
ska ses som mer eller mindre självklart, se bild 5. Det ses som viktigt också mot 
tredje part, det vill säga vänner och släktingar på besök. Det ska omfatta såväl inne 
som utemiljön. [5]  
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3.2.1.2 Bostadsgården 
Det är viktigt att kunna upprätthålla en tydlig 
gräns mellan det privata hemmet och det 
gemensamma eller halvprivata i grannskapet, se 
bild 6. Undersökningar visar att samtidigt som 
människor vill ha goda relationer till sina grannar, 
är det ytterst få som vill umgås med dem inom det 
egna hemmet. Detta medför att gränserna mellan 
det offentliga och privata måste vara tydliga och 
klara och det är viktigt att människorna själva kan 
bestämma när gränsen får överskridas och i så fall 
av vem. Detta betyder inte att människor ska 
tolkas som ointresserade eller negativa till sina 
grannar, tvärtom visar all erfarenhet att en 
övervägande majoritet tycker att grannar och 
grannkontakter är viktiga. 

För det första är det viktigt att veta vilka som bor i 
lägenheterna runt om och vilka som rör sig i 
gemensamma utrymmen och på gården. Här är säkerhet och trygghet återigen 
viktiga begrepp.  

Bild 6. Gemensam innergård och 
privata uteplatser sida vid sida, 
Bo01 Malmö. [17] 

För det andra vill de flesta kunna stanna till och växla några ord eller bara säga hej 
när de möts. Flera forskare har beskrivit hur hälsandets betydelse är fundamental 
för människors bekräftelse av varandra och hur problem med osäkerhet, irritation 
och misstänksamhet uppstår när människor inte hälsar på varandra. 

Den typ av kontakter och relationer som de flesta vill ha till sina grannar brukar 
betecknas som weak ties eller svaga band. Med andra ord opretentiösa och ytliga 
kontakter utan förpliktelser och krav på vidare umgänge. Undersökningar visar att 
det är just dessa relationer som har störst betydelse för relationer mellan grannar, 
om människor i ett bostadsområde eller kring en gård har många lösa band, finns 
också en kapacitet att organisera sig kring intressen och att själva lösa problem 
snarare än att vänta på att andra ska lösa dem. 

Eftersom de flesta människor är tveksamma till att ta in grannar i den egna 
lägenheten, men ändå vill ha en kontakt och veta vilka grannarna är, behövs 
platser där man kan träffas och observera varandra utan att det ställs alltför stora 
krav på umgänge. Bostadsgårdarna blir då utan tvekan en av de viktigaste arenorna 
för den här typen av möten. 

Begreppet bostadsgård har en rad olika betydelser men används oftast för att 
beteckna platsen eller utrymmet mellan olika bostadsfastigheter.  

En viktig sak att tänka på när man betecknar något som en gård är bland annat 
skalan. Problemet med stora gårdar, speciellt om de är öppna och sparsamt 
möblerade, är att den som rör sig ute på gården kan känna sig iakttagen utan att 
kunna identifiera vem det är som iakttar. Detta upplevs som obehagligt. Också 
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små gårdar kan vara problematiska eftersom problem och konflikter som utvecklas 
blir svårare att hantera när man har ett begränsat antal personer att välja mellan 
och mindre plats att vistas på. 

3.2.1.3 Avgränsningar av gårdar 
En annan sak av vikt handlar om 
ytans avgränsning mot andra gårdar 
och platser som gator och torg. Själva 
avgränsningen är en förutsättning för 
att ett gårdsrum bildas. Oklara 
avgränsningar, insynsmöjligheter 
utifrån och möjligheter för 
utomstående att passera gårdsrummet, 
minskar karaktären av gård.  

Bild 7. Vackert utformade entréer och 
allmänna utrymmen, Bo01 Malmö. [eget foto] 

Gårdens tillgänglighet, såsom entréer, 
utgångar och angöring direkt från 
fastigheterna är även den viktig för att 
få de boende att känna att gården är 
till just för dem. [14] 

3.2.1.4 Entréer 
Genom att utforma entréerna på ett välkomnande och personligt sätt och satsa på 
arbetade material bli de en utsmyckning i sig, se bild 7. Olikheter i utformningen 
gör det även lättare att hitta hem till just sin entré. [13] 

3.2.1.5 Bostadskompletteringar 
Om de boende upplever att gården inte kan användas som en plats att leka på, 
vistas på eller som en plats att förvara saker på, uppfattar de flesta det inte som en 
riktig gård. Detta handlar i hög grad om att det måste finnas utrymmen för olika 
slags verksamhet, samt om gårdens utsmyckningar och möblering, se bild 8. [14] 

På gården bör det finnas plats för både närlek för de lite mindre barnen och större 
äventyrligare lekplatser för de lite större barnen. När man talar om lekplatser så 
tänker man först och främst på en ordnad plats med lekutrustning, oftast i starka 
grundfärger. Men en lekplats kan vara så mycket mer, barn leker ändå oftast någon 
annan stans; i träd och buskar, på stora stenar och vid vattensamlingar, se bild 9. 
Kanske har lekplatserna med utrustning ett större värde som ordnade träffpunkter 
för de vuxna än som lekplatser för barnen, utom för de allra minsta.   
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Det är viktigt att tänka på att all slags utrustning utomhus är uterummets möbler. 
Bänkar, klätterredskap, skräpkorgar, trafikhinder och skyltar, allt detta är möbler 
som behövs för att utemiljön ska fungera. Naturligtvis är det lika viktigt att 
möblera genomtänkt och med smak utomhus, som det är inne i våra lägenheter. 
Utsmyckningen av utemiljön kan vara så mycket mer än enstaka konstobjekt, det 
kan vara hela markläggningen eller utformningen av en gavelvägg. Det går även att 
arbeta med mark, växter och vatten som konst. Det kan vara något som anspelar 
på vad som hänt i området tidigare som till exempel en vacker detalj av en 
byggnad i tegel som visar på tegeltraditionen i ett industriområde. [13] 

Bild 8. Skulpturer som inbjuder till lek, 
Bo01 Malmö. [eget foto] 

Bild 9. Naturlig klätterställning. [17] 

Bostadsgården är till för de boende och det är egentligen bara de som kan svara på 
om bostadsgården är bra eller inte. För att kunna utforma en så bra bostadsgård 
som möjligt innan dess att de boende flyttat in kan man använda sig av 
undersökningar där olika människor fått svara på vad de gillar med sina 
bostadsgårdar och önskemål som de har för att göra gårdarna bättre. Några sådana 
saker är bland annat: 

o Trygghet, säkerhet, kontroll: Gården ska vara ett socialt rum som behärskas 
av de boende och som är avskilt från det som ligger utanför.  

o Skönhet och estetik: Skönhet har ett stort plusvärde för de boende, det rör 
känslan av identitet och att ha något att vara stolt över och som man kan 
visa upp för besökare och bekanta. 

o Användbarhet: Det framhävs speciellt att barnen ska kunna leka på gården, 
att det ska finnas plats att sitta på och att vuxna ska kunna mötas och vistas 
där. En viktig förutsättning för detta är att det är tillräckligt ljust men 
samtidigt att det finns platser med lä och skugga. Ett stort plusvärde är om 
möjlighet till sopsortering och avfallshantering finns. [14] 
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3.2.2 Inomhuskvalitéer 
Skönhet, hållbarhet och bekvämlighet är egenskaper som en god bostad ska ha lika 
stora delar av.  

     Vitruvius 

Vitruvius var verksam som arkitekt i Rom för 2000 år sedan och hans ord visar att 
en god bostadsmiljö alltid haft stor betydelse. 

Upplevelsen av skönhet i en bostad beror på relationen mellan de boende och 
bostaden, på hur de boende upplever bostaden. Om alla små och stora detaljer 
passar ihop upplever de boende skönhet. 

Med hållbarhet menade Vitruvius husets/bostadens varaktighet över längre tid.  
Även ett ekologiskt förhållningssätt med sunda, giftfria material och beprövade 
detaljlösningar ingår i begreppet hållbarhet.  

Bekvämligheten avgörs av lösningen av bostadens funktioner; ett välutrustat och 
väl genomtänkt och praktiskt boende har en betydelsefull roll i det svenska 
boendets utveckling.[6] 

3.2.2.1 Bostadens gestaltning 

För att uppleva skönhet, hållbarhet och bekvämlighet vid utformning av bostäder 
finns framförallt sju värden som är viktiga att ta hänsyn till: Material och detaljer, 
axialitet, omslutenhet, rörelse, rumsfigur, ljus och rumsorganisation. [10] 

Axialitet 

r en linje som sammanbinder två intressanta 
 

aden inleds då man träder 
 

innebär en kroppslig relation till 

 riktningar kan bostadens olika 
n 

eten göras överblickbar, 

den 

Axialitet ä
punkter. Om axeln går genom ett eller flera rum ges en
känsla av öppenhet. En långsträckt axel ger ett högre 
värde än vad en kort gör. [6] 

Upplevelsen av axialitet i bost
in i en axels utgångspunkt. Det visuella intrycket av axeln
skapar förväntningar som kan bekräftas genom rörelse i 
den axiella riktningen.  

Upplevelsen av axialitet 
bostadens arkitektur. 

Med hjälp av stråk och
rum förbindas med varandra. Det blir möjligt att inifrå
ett rum betrakta ljus och stämningar i ett eller flera 
intilliggande rum och lägenheten kan med hjälp av axialit
se bild 10. Med hjälp av axialitet kan rörelse och ljus i bostaden dramatiseras och 
axialiteten kan också användas för att organisera bostadens rum. De axiella 
riktningarna kan även visuellt understryka och framhäva viktiga delar i bosta
och på så sätt ta fokus från andra eventuellt mindre viktiga delar. [10] 

Bild 10, Axialitet genom 
en lägenhet. 
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Material och detaljer 

Utformningen av material och detaljer har visat sig vara av stor betydelse för hur 
de boende upplever bostaden. Tecken på omsorg kan höja de boendes självkänsla 
och tolkas som att någon bryr sig om dem. Material känns äkta om man känner 
till dess tillkomst och historia och har en förståelse för dess bearbetning, som t.ex. 
vackra golvlister i trä, se bild 11. Detaljer som bekräftar omsorg och omtanke 
upplevs som något positivt t.ex. äkta parkettgolv i trä, se bild 12. En miljö med 
torftiga, slarviga detaljer eller avsaknad från detaljer fungerar tvärtom och upplevs 
som att de som varit ansvariga för gestaltningen inte varit speciellt engagerade i sin 
uppgift.[10]  

 

 
Bild 12. Parkettgolv. Bild 11. Välarbetade golvlister. 

Omslutenhet 

För att en trygghet och hemkänsla ska infinna sig i bostaden krävs en noggrann 
avvägning mellan öppenhet och slutenhet. Ett slutet rum kan antingen upplevas 
som hemtrevligt eller instängt, samtidigt som det i ett öppet rum kan upplevas 
frihet eller en känsla av utsatthet.[6] 

Bostadens och rummens slutenhet respektive öppenhet har stor betydelse för 
upplevelsen av bostadens arkitektur. I det öppna rummet styrs uppmärksamheten 
ut ur rummet; ett fönster eller en dörröppning länkar uppmärksamheten från 
rummet mot utsikten och öppna planlösningar gör att rummen samverkar med 
varandra. I ett slutet rum riktas uppmärksamheten istället på rummets väggar och 
på objekt i rummet. 

Gränsen mellan öppet och slutet kan inte räknas eller mätas fram utan det är 
relationen dem emellan som är viktig. [10] 

Rörelse 

Med möjlighet till flera olika rörelser genom bostaden ökar rikedomen av 
upplevelser. Liksom axialiteten har även rörelsen en kroppslig relation till 
bostadens arkitektur. Möjlighet att gå runt i bostaden ökar även känslan av rymd. 
Beroende av rummens storlek skapas en rytm i rörelsen, ett litet rum gås snabbt 
igenom medan ett stort rum får människan att stanna upp för att orientera sig och 
läsa av rummet. [10] 
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Rumsfigurer 

En viktig del i rumsfiguren är förhållandet mellan rummets bredd, höjd och 
sektion. Rummets proportioner är viktiga för bostadens tillgänglighet och 
användbarhet. Målet med det generella rummet är mångsidighet och att rummet 
ska kunna fylla så många funktioner som möjligt. För att uppnå ett lugn och en 
trygghet i bostaden är det viktigt att proportionerna stämmer. 

Ett litet rum blir mer lättmöblerat om det är kvadratiskt medans ett större rum 
vinner på rektangulär utformning. [10] 

Ljus 

Dagsljuset har av naturliga skäl en mycket 
viktig roll i skandinaviska bostäder, där 
vintrarna är långa och mörka.  

Bild 13. Fönster med bra ljusinsläpp. 

Samtidigt som dagsljuset utgör ett mål för 
riktningar (axialitet) och rörelser i bostaden 
och det enskilda rummet så förstärks även 
känslan av öppenhet. [6] 

Undersökningar och beräkningar har visat att 
fönsterglasarean i ett utrymme bör vara minst 
10% av golvarean. [1] 

En lägenhets trivsel, stämning och karaktär beror främst på hur ljuset kommer in i 
rummen och på kontakten mellan ute och inne. För att undvika obehaglig 
bländning kan ljuset mildras och brytas av med hjälp av fasade fönstersmygar, 
profilerade fönsterbågar och ljusa färger i övergången mellan inne och ute, se bild 
13. [10] 

Solinstrålningen är en kvalitet som många strävar efter men det bör samtidigt 
tänkas på att för mycket insyn inte heller är önskvärt. [12] 

Rumsorganisation 

Med rumsorganisation menas organisationen av bostadens inre, privata del och 
bostadens yttre, offentliga del samt relationen där emellan. Genom tryggheten i 
gränserna mellan de privata och offentliga delarna kan den boende skapa revir och 
mötesplatser.  

Revirmarkerandet är ett sätt att skapa identitet, ett sätt att orientera sig till en plats 
och ett sätt att höra hemma. Mötesplatserna däremot bjuder in det offentliga, en 
plats där man kan möta omvärlden. [10] 
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3.3 Att bygga på vatten 
Människan känner ofta en längtan att få vara nära vatten. Öppna vattenytor 
förknippas gärna med ord som frihet, energi och en plats där det råder harmoni. 
Detta är något som måste tas till vara på när det gäller det fina läget utmed 
Munksjön. 

Att bygga på land är ofta en självklarhet och något som människan har gjort i alla 
tider. Att bygga bostäder på vatten är relativt obeprövat i Sverige men något som 
är på frammarsch. De attraktiva vattennära tomterna är idag i stort sett redan 
bebyggda och svåra att få tag i. Detta har öppnat upp för nya idéer om att istället 
utnyttja vattnet för bebyggelse. 

Att bygga på vatten kan göras med hjälp av pålning eller med flytande plattformar. 
Ett företag som har utvecklat idén om att bygga på plattformar är Svenska Sjöhus, 
se bild 14 och 15. 

 

Bild 14. Svenska Sjöhus. [27] 

22 

 
 

Bild 15. Svenska Sjöhus. [27] 
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4 Referensstudier 
För att hämta kunskap och inspiration till arbetet har studiebesök gjorts på 
områden med liknande karaktär. Dessa områden är: Västra Hamnen i Malmö, 
Norra Älvstranden i Göteborg och Varvsholmen i Kalmar för dess vattennära läge. 
Även Örestad utanför Köpenhamn besöktes för dess spännande och moderna 
arkitektur. 

 

4.1 Västra Hamnen, Malmö 
4.1.1 Historik 
Västra Hamnen i Malmö ligger på ett område som har byggts upp av människan. 
Området, som till en början bestod av havsbotten, har sedan 1700-talet fyllts ut i 
etapper, se bild 16 och 17. Utfyllnaderna gjordes för att ge plats åt de växande 
hamn- och industriverksamheterna och då särskilt Kockums varvsverksamhet. Så 
sent som 1987 gjordes den sista utfyllnaden, detta efter att en del av Kockums 
varvsproduktion lagts ner. Samma år etablerar sig Saab på västra hamnen men 
drabbas några år senare av nedläggning och Malmös nya mässområde tar över 
deras gamla lokaler. [23] 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 17. Västra Hamnen innan 
utfyllnaden 1870, de ljusa delarna 
visar området idag. [23] 

 
 

Bild 16.  Historisk bild över Västra 
 Hamnen. [23]

 

År 1997 beslöt man att bomässan Bo01 skulle arrangeras på området. [23]Mässan 
var viktig för områdets utveckling och man kunde i och med Sveriges EU-
värdskap 2001 göra den till en europeisk bomässa och på så sätt fungera som 
förebild för exploatering av andra europeiska industriområden. [4] 

Bomässans tema sattes till ekologisk och mänsklig hållbarhet. Staten gav ett bidrag 
på 250 miljoner kronor till olika miljöåtgärder som främst skulle gå till satsningar 
som ökar den ekologiska hållbarheten men också till information och tillfälliga 
utställningar under bomässan. [17] 

Vintern 2000 började de första husen i Bo01-staden att byggas och på våren och 
sommaren 2001 färdigställdes alla husen. Bomässan öppnade den 17 maj 2001 
och hade under sommaren 400 000 besökare. [23] 
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4.1.2 Utförande och utformning 
Bo01-staden har fått mycket uppmärksamhet och det är idag många som tycker 
att den är både spännande, hållbar och vacker. När mässarkitekten Klas Tham 
började skissa på planen för Bo01-staden var det helt andra reaktioner då han 
möttes av motstånd från både arkitekter och byggherrar. De ansåg att planen inte 
speglade dagens samhälle och det lite romantiska inslaget var inte något som föll 
dem i smaken. Många hade åsikten att området skulle exploateras ganska hårt i 
form av höga hus och att fler skulle få havsutsikt. Planen jämfördes med den som 
H99-utställningen i Helsingborg hade använt sig av och som till största del bestod 
av långa, smala hus uppställda på rad med gavlarna ut mot havet. 

Detaljplanen blev viktigare än själva 
utformningen av byggnaderna, se bild 18. I 
anslutning till omgivande gator och kvarter var 
det strikta riktlinjer när det gällde byggnadernas 
utseende medan kvarterets inre gav större 
utrymme för många olika tolkningar. För att i 
framtiden kunna inrätta verksamheter som butik, 
café eller annan näringsidkande verksamhet som 
behövs för områdets utveckling, har man förhöjt 
bottenvåningarna till 3 meter. 

Bo01 på Västra Hamnen var den första bomässan 
som hade gröna frågor som tema. Vatten och 
växtlighet sattes i fokus och ambitionen var att 
skapa så mycket grönska som möjligt bland de 
byggda huskropparna. Landskapsarkitekter 
anlitades i tidigt skede för att resultatet skulle bli 
så bra som möjligt. Bo01 kan ge intrycket av ett 
tätt bebyggt område men exploateringstalet, som är ett mått på tätheten av 
bebyggelse, är 1,0 vilket betyder att det finns lika mycket obebyggd mark som det 
finns bebyggd lägenhetsyta.  

Bild 18. Detaljplan över 
Bo01Malmö. [23] 

4.1.2.1 Gröna punkter 

Bo01 ville visa att man med några enkla åtgärder kan stärka områdets biologiska 
mångfald. Man satte som krav att varje gård skulle använda sig av minst 10 gröna 
åtgärder ur förteckningen Gröna Punkter. Målet med de gröna punkterna var att 
skapa varierande miljö med förutsättningar för ett flertal djur och växter att 
etablera sig i området. Förhoppningar fanns om att en rik variation av växtmiljöer 
skulle utvecklas på varje bostadsgård, se bild 19 och 20. 
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nan man satte igång att börja bygga gjordes markanalyser i mer än 400 punkter. 
arhågor fanns om att marken skulle vara mycket förorenad eftersom det tidigare 

varit industrimark men det visade sig att föroreningsnivån i jordlagren inte var 

ver 
t lagts på att få de boende 

att se e- och elförbrukningen mäts separat 

tt 

ropean Village, se bild 21 . Här har minst 
t enligt sin tradition när det gäller arkitektur, 

teknik och byggnadsmaterial. Husen är typiska för sitt eget hemland, men har 

e 

In
F

märkbart hög utan likvärd stadens övriga jordlager. [4]  

Eftersom den största miljöpåverkan i bostadsområden uppstår när människor le
i husen och inte när husen byggs har därför extra stor vik

 sin egen miljöpåverkan. Vatten-, värm
för många av områdets lägenheter och i vissa hus kan man till och med gå in och 
mäta för varje enskilt rum. Tack vare modern teknologi är det lätt för de boende 
att se sin förbrukning. Individuell prissättning har visat sig vara ett effektivt sätt a
få ner förbrukningen och en drivkraft för de boende att sänka sina 
förbrukningskostnader ytterligare. [17] 

4.1.2.2 European Village 

Längst norr ut i Bo01-området ligger Eu
nio olika europeiska länder bygg

anpassats till Malmös klimat och byggförutsättningar. Byggnaderna återger 
nationella eller regionala karaktärsdrag och har byggts med den metod och de 
material som är vanliga i hemlandet. Precis som resten av Bo01-området följer d
olika husen temat hållbart byggande.  

Bild 19. Bostadsgård med Gröna Punkter, 
Bo01 Malmö. [17] 

Bild 20. Bostadsgård med Gröna punkter, 
Bo01 Malmö. [17] 
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Bild 21. Plan över Västra Hamnen med dess olika områden, inklusive Bo01 och European 
Village. [23] 

Alla tomter i European Village blev inte bebyggda under bomässan. Packwerk 
bygg och fastigheter AB uppförde radhus på de överblivna tomterna. Dessa hus 
har samma arkitektoniska uttryck och knyter på så sätt ihop European Village 
gestaltningsmässigt, se bild 22 och 23. [23] 

 

 
Bild 23. European Village, Bo01 Malmö. [23] Bild 22. European Village, Bo01 Malmö. [17] 

 

4.1.2.3 Uppföljning av Bo01 

När regeringen gav 250 miljoner kronor till miljöinvesteringar på Bo01-området 
var kravet att satsningarna skulle genomgå en vetenskaplig utvärdering i efterhand. 
Både tekniska aspekter och hur de boende i området upplever sin bostad och 
omgivning har undersöks. Tidigare bostadsprojekt med fokus på hållbar 
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utveckling har sällan följts upp och utvärderats vilket gör utvärderingen av Bo01 
viktig. [23] 

Bo01 har haft stor betydelse i debatten om hållbara samhällen och det är inte bara 
i Sverige man diskuterar området utan även internationellt bland specialister och 
sakkunniga. Flera internationella utmärkelser har tilldelats området och det 
figurerar ofta i internationella facktidskrifter. 

Enligt en rapport utförd av det oberoende utredningsinstitutet Inregia är Bo01 
och utbyggnaden av Västra Hamnen lönsam både rent ekonomiskt och sett i ett 
bredare perspektiv. Stadsdelen lockar företag och välutbildade till Malmö. 
Rapporten visar också flera positiva utvecklingstendenser för Malmö som indirekt 
kan kopplas till utvecklingen i Västra Hamnen. Området har blivit ett populärt 
besöksmål dit många studiebesök görs. På frågan vad Malmöborna skulle visa upp 
för en turist i Malmö fick ett besök till Västra Hamnen en andraplats endast slaget 
av parkerna som turistattraktion. [23] 

Det såg dock inte lika ljust ut i början av Västra Hamnens utveckling. Det tog 
lång tid få bostäderna uthyrda och sålda och i mars 2003, ungefär två år efter de 
första husen var klara, stod nästan en tredjedel (30 procent) av lägenheterna 
tomma. Anledningar sägs vara att lägenhetspriserna var höga och försäljningen 
gick trögt. Folk har dock inte övergett området utan fortsatt inflyttning har skett 
vilket har förbättrat siffrorna och våren 2005 var 97 procent av lägenheterna 
uthyrda. De lägenheter som står tomma finns framför allt hos stora fastighetsbolag 
som Skanska och NCC som satsat på de mest exklusiva lägenheterna. Det sägs att 
Västra Hamnen riktade sig till äldre personer med utflugna barn och som ville 
flytta från villa till lägenhet, men denna åldersgrupp (50+) utgör endast 17 procent 
och det är istället ungdomar mellan 20-29 år som är den största åldersgruppen (45 
procent), mycket tack vare de studentbostäder som finns i området.  

Som tidigare nämnts har flera arkitekter varit emot den brokighet och variation 
som finns i bebyggelsen men detta är inte något de boende håller med om. Istället 
är det ett uppskattat inslag och de boende är också mycket positiva till områdets 
grönska och närhet till vatten. De nackdelar man kan se med området är den 
problematiska trafiksituationen som uppstår under varma sommardagar när många 
malmöbor tar sig ut till områdets populära badplats.   

Undersökningar man gjort visar att bostadsgårdarna håller hög kvalitet, och att de 
boende är nöjda. När det gäller utvecklingen av den biologiska mångfalden och 
biotopskapandet har det inte gått lika bra som man förväntade. En anledning tros 
vara att gårdarna och tomterna är för små.  

Bo01mässan var öppen i fyra månader och på stängningsdagen i september 2001 
gick mässbolaget i konkurs. Till följd av det försvann mässorganisationen men 
stadsdelen fortsätter att utvecklas och nya byggnadsprojekt är ständigt igång. [11] 
Siffror från 2008 visar att Västra Hamnen har 3 117 invånare och 2 436 
lägenheter. [23] 

 

27 



Referensstudier 

4.1.2.4 Ekologiska åtgärder 

Några av de åtgärder man utfört för att göra Bo01-området hållbart och grönt:  

Gröna punkter 

Bo01:s kvalitetsprogram har fastställt att varje bostadsgård ska innehålla minst tio 
stycken gröna punkter ur förteckningen Gröna Punkter. Tanken är att dessa 
punkter ska bidra till att stimulera den biologiska mångfalden. [4] Exempel på 
gröna ytor som ger poäng är vattenytor i dammar, buskar, träd, grönska på väggar 
(klätter- klängväxter) och gröna tak. [11] 

Kretslopp 

På varje gård i Bo01-staden finns det möjlighet för källsortering. [4] Närheten till 
källsorteringsrum har haft hög prioritet i planeringen av området för att det ska bli 
så bekvämt som möjligt för de boende. [11] Flera av bostäderna är även utrustade 
med avfallskvarnar som separerar avfallet. Den organiska delen urskiljs och 
omvandlas till biogas [4] som i sin tur används som drivmedel i bilar och bussar 
eller för att producera el och värme. För att de boende ska slippa sopbilarnas trafik 
inne i bostadsområdet har man valt att placera avfallstankarna under jord vilket 
gör att avfallet inte heller tar upp någon markplats. [11]    

Övrig grundstandard på byggnader 

För att göra badrum och toaletter så lättstädade som möjligt har man byggt in 
rören. 
Flera av byggnaderna har trög och värmelagrande stomme för att ta till vara på 
värmen. 
Vissa av husen har förtillverkade stommar som producerats inomhus i fabrik och 
som förmodligen utsatts för mindre fukt under byggtiden. [4] 

Miljövänliga material 

Vid produktionen har hälso- och miljöfarliga ämnen undvikits. Husen är byggda 
så att byggnadsmaterial ska kunna återvändas vid framtida rivning. [11] 

Energi 

För att få ner energiförbrukningen har man valt att använda energieffektiva 
fönster, god isolering, energisnåla hissar och hushållsmaskiner, behovsstyrd 
ventilation samt värmeåtervinning. [4] Genom att isolera väl och använda 
energieffektiva fönster var syftet att värmeförbrukningen skulle minskas. Man satte 
ett mål för den genomsnittliga energiförbrukningen i fastigheterna till högst 105 
kWh per kvadratmeter och år. När man gjorde en första mätning upptäckte man 
att alla fastigheter inte lyckats uppnå målen, en bidragande faktor är de stora 
fönsterpartierna, och åtgärder vidtogs för att förbättra värdena. [11] 

Bo01-staden producerar sin egen energi vilken är både förnybar och utan 
koldioxidutsläpp. [4] Mest energiutvinning fås av sol, vind och vatten tillsammans 
med energi från stadsdelens avfall. [11] 
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4.1.3 Idéer att utveckla 
I Västra Hamnen har man lyckats skapa ett intressant område med spännande och 
varierande arkitektur. Många olika arkitekter har varit inblandade vilket har fått 
till följd att både byggnadernas utseende och materialval skiljer sig åt. 
Genomgående för området är en modern arkitektur och en väl utformad närmiljö 
som sammanfogar området. Istället för asfalterade vägar har man valt att lägga 
gatusten vilket tillsammans med de fint utformade grönytorna utgör ett uppskattat 
inslag. Även de synliga stenrännorna som leder dagvattnet bidrar till att området 
känns ombonat och vackert, se bild 24. Ekologiska inslag såsom sedumtak och 
innegårdar som uppmuntrar växt- och djurliv medverkar till ett hållbart 
bostadsområde. Områdets läge vid vattnet är något som även allmänheten får ta 
del av. Längs vattnet finns promenadstråk och trappor där de besökande kan slå 
sig ner, och för dem som vill bada finns det bryggor. Detta har visat sig mycket 
populärt av stadens invånare som ofta besöker området sommartid, se bild 25 och 
26.  

  

Bild 25. Bad- och båtbryggor, Bo01 
Malmö. [23] 

Bild 26. Promenadstråk längs vattnet, 
Bo01 Malmö. [23] 

Bild 24. Stenlagda ytor och 
dagvattenrännor, Bo01 Malmö. [17] 
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4.2 Norra Älvstranden, Göteborg 
4.2.1 Historik 
Svart var det från varven och svart var också varvskrisen på 70-talet, som ödelade 
den 105 år långa skeppsbyggnadsepoken på Norra Älvstranden. [25] 
När de stora varven försvann och varvsepoken i Göteborg upphörde i slutet av 
1970-talet fanns enorma outnyttjade markytor och tomma byggnader kvar. [19] 
I slutet av 1980-talet startade omvandlingen av de tidigare varvsområdena .  
Förändringsarbetet har redan från början genomsyrats av visionen om ”Den Goda 
Staden”, där mångfald skapar en levande och mänsklig miljö. Startpunkterna blev 
Eriksberg, Lindholmen och Lundby Strand. På Eriksbergsområdet växte det fram 
bostäder, kontor och ett hotell med en evenemangshall. Lindholmen blev ett 
utbildnings- och kunskapscenter, med gymnasie- och högskolor, medan Lundby 
Strand förändrades från tung industrimiljö till hantverks-, kontors- och 
småindustrimiljö. [25] 
Idag pågår arbetet med att förena startpunkterna med varandra det vill säga Östra 
Eriksberg och Västra Sannegårdshamnen, som förr var en stadsdel svart av 
koldamm från kokshanteringen och som på senare tid har fungerat som 
uppställningsplats för containrar. Sannegårdshamnen förenar idag Eriksberg med 
Lindholmen via den äldre bebyggelsen på Slottsberget, se bild 27. [26]  

 

Bild 27. Plan över Norra Älvstranden. [18] 
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4.2.2 Utförande och utformning 
På Norra Älvstranden har vi valt att fokusera på de två delområdena Eriksberg och 
Sannegårdshamnen. 
 

4.2.2.1 Eriksberg 

Västra Eriksberg består av fem ministadsdelar med en centrumanläggning, skola, 
fina torg och mötesplatser samt flera parker och grönområden.  
Det som representerar området Västra Eriksberg är bland annat följande: 
 
Bra boendemiljöer 

Alla boendeformer finns representerade på Eriksberg och arkitekturen varierar i 
höjd och karaktär. Små torgbildningar och kringbyggda gårdar skapar fina 
mötesplatser och trivsam bostadsmiljö. 

Renoverade varvsbyggnader 

Några av de stora maskinhallarna och ett antal andra varvsbyggnader har 
renoverats och fått nytt innehåll. Blå Hallen är idag hotell, kontor och butiker. 
Andra exempel är Sörhallen, Snickeriet, se bild 28, Villan, se bild 29 och 
restaurangen ute på Dockepiren. 

 

 
Bild 28. Snickeriet, Eriksberg. [25] 

  

Bild 29. Villan, Eriksberg. [25] 
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Kulturella inslag 

Många skulpturer och gamla fartygs- och varvsdetaljer pryder Eriksbergs kajstråk 
och torg, se bild 30 och 31.  
 

 

Bild 30. Konstverk av Claes Hake. [19]Bild 30. Eriksbergskranen.[19] 
 

Fina rekreationsmöjligheter 

Kajstråket med sina bryggor erbjuder sköna promenader och fina sittplatser åt 
söder, se bild 31. Motionsstigar, picknickplatser och vackra utsiktspunkter hittar 
man i områdets stora naturparker på Sörhallsberget i öster och vid Färjenäs i 
väster. 
 

 

 
Bild 31. Kajstråket, Eriksberg. [19] 
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De fem ministadsdelarna i Västra Eriksberg kan delas upp på följande sätt, se bild 
32: 

Platån 

Låga flerbostadshus med gröna gårdar och stadsradhus med trädgårdar ger en 
ombonad miljö. Området, som ligger högt, får ett litet torg, trädplanterade gator 
och gångvägar som genomkorsar kvarteren som får bostads-, hyres- och 
äganderätter. 

Kajen 
Tio parvis liggande punkthus med bostadsrätter växer från sex våningar i väster till 
tio i öster. Här präglas boendet av hamnlivet och söderljusets speglingar i älvens 
vatten. 

Stapelbädden 

Här finns tre trevliga kvarter med tre stora gårdar som i terrasser öppnar upp mot 
vattnet. Här byggs lamellhus, punkthus och stadsvillor, alla som hyresrätter. 
Husens höjd varierar från tre till sju våningar. 

Backen 

Tre kraftfulla tolvvåningars punkthus reser sig vid sidan av bockkranen. 
Bostadsrätterna får hamnkänsla med fin utsikt mot vattnet och staden på andra 
sidan älven. Väster om husen anläggs en park som blir en mjuk övergång till 
Kvarnbergets naturområde. 

Dockan 

Storstadsarkitektur, breda kajstråk och torrdockans långa vattenspegel ger området 
en spännande marin karaktär. Kvarteren med gröna och upphöjda gårdar blir 
mellan sju och tio våningar höga. Här byggs både bostads- och hyresrätter. 

 

 
Bild 32. Västra Eriksberg. [19] 
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Västra Eriksberg präglas framförallt av minnena från varvsepoken. Hamnkaraktär 
kompletteras av parkmiljö och de låga delarna nere vid vattnet får sina motpoler i 
parkens berg och den högt liggande platån norr om Kvarnberget. De fem 
ministadsdelarna anpassas efter områdets olika förutsättningar och samspelar 
inbördes, liksom med de historiska minnesmärkena och nivåskillnaderna. 
Kvarteret Stapelbädden i öster, som får sin karaktär av de sluttande 
betongelementen i strandkanten bildar övergång mellan den befintliga bebyggelsen 
på Maskinkajen och den runt torrdockan.  
Hamnatmosfären runt torrdockan liksom bockkranens storlek är det som 
utmärker kvarteren i Dockan, medan de tre punkthusen i Backen tar upp 
bockkranens höjd och skapar en övergång till Kvarnberget väster om husen.  
Delvis i skydd av Kvarnberget och i direkt närhet till bergets promenadstigar och 
utsiktsplatser skapas förutsättningar för Platån, ett område med parkliknande 
karaktär där en låg och ombonad bebyggelse skapar skyddade gårdar.  
Med Kvarnberget i ryggen och hela hamninloppet för sina fötter ligger de tio 
punkthus som bildar Kajen. I väster lägre hus för att möta Färjenäsparken och i 
öster något högre för att ta upp bockkranens stora skala. [25] 
Färjenäsparken är en stor tillgång för Västra Eriksberg och Norra Älvstranden, som 
med berg, stigar och historiska minnesmärken, är en utmärkt plats för rekreation 
och fritidsaktiviteter. [19] 

 

4.2.2.2 Sannegårdshamnen 

I dag är Sannegården en modern stadsdel, en fräck idyll där sol, hav, berg, grönska 
och vind kryddas med båtliv och strandpromenader. Andra sidan älven har blivit 
Göteborgs solsida. [25] 
Sannegårdshamnen har planerats med inspiration från kvarters- och 
trädgårdsstaden som finns representerad i flera äldre stadsdelar i 
Göteborg. Här blandas småskaliga kvarter och gröna gårdar med parker och vackra 
mötesplatser vid vattnet. Bakom hamnbassängens ost- och sydsida 
ligger Slottsberget och Sörhallsberget som gröna oaser under sommarhalvåret. 

Sannegårdshamnen präglas av följande punkter: 

Gröna kvaliteter 

Bland Sannegårdshamnens bostadskvarter finns alla boendeformer representerade. 
Kvarteren, som till största delen har måttliga hushöjder, kompletteras av stora 
grönområden, se bild 33 och 34. Den anlagda Sörhallsparken, med sin stora öppna 
gräsyta för lek och spel, är granne med Sörhallsbergets naturpark som har fina 
promenadstigar och utsiktsplatser. På östra sidan av hamnbassängen skapar 
Slottsberget, med sin villabebyggelse, en lummig fond åt kvarteren vid kajstråket. 
Utsikten in mot staden och Slottsberget som badar i kvällsljuset är fantastisk.  
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Bild 34. Gröna kvaliteter, Sannegårdshamnen. 
[26] 

Bild 33. Fina promenadstråk, 
Sannegårdshamnen. [26] 

Gröna gårdar som öppnar sig mot hamnbassängen 

Kvarteren runt hamnbassängen består till största delen av fyra till femvåningshus 
som bildar skyddade gårdar öppna ut mot vattnet. De översta planen är ofta 
indragna och försedda med terrasser i solläge som på t.ex. Hamnhuset, se bild 35. 

 

 
Bild 35. Hamnhuset, Sannegårdshamnen. [25] 

 

Fina markarbeten och mänskliga mötesplatser 

Omsorg har lagts vid de offentliga rummen. Vackra markarbeten, sittplatser i 
sollägen och välplanerade grönområden har skapat många mänskliga mötesplatser, 
se bild 36 och 37. 
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Bild 36. Gångstråk längs med vattnet, 
Sannegårdshamnen. [26] 

 

Bild 37. Sittplatser i solläge, 
Sannegårdshamnen. [26] 

 

4.2.3 Idéer att utveckla 
Bryggor och gångstråk utmed vattnet i stort sett överallt tar tillvara på möjligheten 
att alla har chans till en vistelse nära vatten. Gott om sittplatser och sollägen och 
självklara samlingsplatser. Allt utformat på ett genomtänkt och välarbetat sätt. 
Träbryggorna skapar en gemytlighet och allt tillsammans ger en känsla av ett 
trivsamt bostadsområde.  
Grönområden såsom parker och gårdar sammanfogar de olika bostadsområdena. 
De skapar sköna oaser och platser för rekreation samt mjukar upp området med 
sin grönska. 
 
Bevarandet av en del gamla byggnader gör att området får behålla en viss äldre 
charm och behåller en del av sitt forna utseende. Detta skapar tillsammans med de 
nya och moderna byggnaderna en skön blandning av nytt och gammalt och ger 
området en trivsam karaktär. Den gamla själen får leva vidare tillsammans med allt 
nyskapande. Ett varierat område är ett mycket intressantare område. 
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4.3 Varvsholmen, Kalmar 
4.3.1 Historik 
Varvsholmen är en liten ö i Kalmarsund som mer eller mindre legat i träda sedan 
varvsepoken på 80-talet, se bild 38. 

Ön hette förr Stora Knarrön, förmodligen uppkallad efter de ”knarrar” som från 
vikingatiden till medeltiden användes som handelsfartyg och då sannolikt 
trafikerade Kalmarsund.  

I slutet av 1600-talet fick Kalmar sitt örlogsvarv och blev svenska flottans 
huvudstation. Varvet förlades till Varvsholmen och Laboratorieholmen (Stora och 
Lilla Knarrön), som hade förbindelse med varandra och med fastlandet. 

Varvet var en av Sveriges största industrier med över 400 anställda. 

11 slagkraftiga jaktskepp och linjefartyg byggdes till flottan innan verksamheten år 
1689 flyttades till Karlskrona (Trossö) som ansågs vara en lämpligare plats. 

1763 började skeppen numreras. ”Anna Margareta” blev nummer 1 och 
”Tärnbris” fick nummer 450, år 1980 då Kalmar Varv försattes i konkurs. [16]  

 

Bild 38. Historisk bild över Varvsholmen.[16] 
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4.3.2 Utförande och Utformning 
Kalmar kommun påbörjade exploateringen av Varvsholmen i slutet av 1990-talet 
med en blandning av bostäder, högteknologisk industri inom IT-sektorn samt 
högskoleverksamhet. Varvsholmen är en ny stadsdel i centrala Kalmar och 
detaljplaner framtas successivt i olika etapper för delområdena inom Varvsholmen, 
se bild 39 och 40. Planerna är utformade med inriktning mot att möjliggöra att en 
attraktiv stadsmiljö kan utvecklas på Varvsholmen. Varvsholmen har bebyggts i 6 
olika etapper. [16] 

 

Bild 39. Varvsholmen idag.[16] 

 
Bild 40. Plan över Varvsholmen. [18] 
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4.3.2.1 Etapp 1 
Byggstart 2000 

I en första etapp utfördes tre fastigheter med 
bostadsrätter på Varvsholmen. Varje fastighet 
består av två huskroppar, en på tre våningar och 
en på fyra alt. fem våningar, se bild 41. 
Sammanlagt finns 29 lägenheter i fastigheterna. 

Fastigheterna är utformade i modern stil i puts 
och med detaljer i trä. Stora glasade 
fönsterpartier släpper in rikligt med ljus och 
varje lägenhet har minst en, ofta två balkonger 
eller uteplatser. Parkeringsmöjligheter finns i 
källarplanet och med hissen tar man sig sedan 
upp till respektive våningsplan.  

Husen är ritade av Atrio Arkitekter. 

I den första etappen uppfördes även hyresrätter med sammanlagt 61 stycken 
lägenheter. Hyresfastigheterna är i fyra våningar med de första tre i puts och den 
översta något inskjuten och i trä, se figur. Sammanbyggt med fastigheten ligger 
även ett tiovåningshus som fungerar som ett slags landmärke för Varvsholmen, se 
bild 42 och 43. Höghuset har bland annat vunnit Byggkeramikrådets pris 2003 för 
sin fasad. 

Bild 43. Etapp 1, hyresrätter. [16] 

Bild 41. Etapp 1, bostadsrätter. [16] 

Arkitekten är Bo Thunberg i Kalmar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 42. Etapp 1, hyresrätter. [16] 
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4.3.2.2 Etapp 2 

Byggstart 2002 

På en liten ö mellan Varvsholman och Kattrumpans badplats, där varvsarbetarna 
tidigare ställde sina bilar, därav namnet parkeringsholmen, har det uppförts 5 
stycken parhus, se bild 44. Husen är ritade av Wingårdh Arkitekter med fasader i 
vit puts med aluminiumdetaljer. Varje hus har balkong och trädgård med uteplats 
på baksidan ut mot havet och förutom intilligande carport finns också egen 
båtplats. 

Bild 44. Etapp 2, parhus. [16]  
 

 

4.3.2.3 Etapp 3 

Byggstart 2003   

Längst ut på Varvsholmen på den sydvästra stranden med utsikt över Kalmarsund 
och med Öland vid horisonten ligger 9 stycken radhus. Även dessa är ritade av 
Wingårdh Arkitekter och har samma underhållsfria vita putsfasad med 
aluminiumdetaljer som parhusen på Parkeringsholmen, se bild 45. Tanken var att 
de boende skulle känna sig som på landet och därför leder ingen allmän väg fram 
till husen och varje hus har dessutom en egen båt- och badbrygga.  

  

Bild 45, Etapp 3, radhus. [16] 
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4.3.2.4 Etapp 4 

Byggstart 2005 

Kvarteret Angöringen ligger precis vid entrén till Varvsholmen och består av två 
hus med totalt 18 stycken lägenheter i form av bostadsrätter.  

Även dessa hus är i vit putsad fasad med aluminiumdetaljer i fem respektive sex 
våningar, se bild 46. 

Även här har de boende tillgång till båtbrygga.  

 

Bild 46. Etapp 4, bostadsrätter. [16] 

4.3.2.5 Etapp 5 

Byggstart 2006 

Kvarteret Trossen och Slipen på Varvsholmen i området som kallas Kvarnholmen 
består av de båda Fastigheterna Trossen och Slipen, se bild 47. 

Trossen: Fastigheten innehåller 68 lägenheter fördelade på 37 bostadsrätter och 31 
hyresrätter. Den stora byggnaden ligger som en vindbrytande skiva mitt på 
Varvsholmen. Under marklägenheternas stora terrasser ligger parkeringen. 
Fasaderna i puts delas upp av balkonger och trapphus. Hörnen är spetsiga och 
markerar husets riktningar, det ena markerar läget vid ett tänkt torg och det andra 
pekar ut mot havet. 

Slipen: Fyra lite mindre fastigheter med vardera 4 bostadsrätter. De ligger på rad 
längs med kajens promenadstråk med separata entréer från den skyddade gatan. 

Både Trossen och Slipen är i vit puts med detaljer i aluminium.  

 

Bild 47. Etapp 5, bostads- och hyresrätter. [16] 
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4.3.2.6 Etapp 6 

Byggstart 2007 

Kvarteret Knopen och Tåget på Varvsholmen. 16 stycken radhus i vit puts och 
med egen trädgård, bad- och båtbrygga. Till kvarteret kommer man genom att 
korsa en bro över kanalen som går genom Varvsholmen, se bild 48. 

4.3.2.7 Övriga byggnader 

På Varvsholmen ligger även tre stycken kontorsbyggnader, se bild 49, där företag 
som Kalmar Science Park, TietoEnator Telecom & Media och Vodafone har 
flyttat in. Kontoren är ritade av Atrio Arkitekter. 

Villa Näckros är en flytande villa som inom kort tid ska få sällskap av ytterligare 
två, husen kommer att nås via en bro och en pir. Villa Näckros är ritad av 
Strindberg Arkitekter, se bild 50.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6] 

Bild 48. Etapp 6, radhus. [16] 

Bild 49. Kontorsbyggnader. [16] 

 

Bild 50, Villa Näckros. 
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4.3.3 Idéer att utveckla 
Många olika sorters byggnader och stilar skapar en fin variation. Detta och att 
byggnaderna har olika upplåtelseformer lockar många olika människor.  

Närheten till vatten tas väl tillvara och många av bostäderna har egna bryggor och 
i stort sett alla har utsikt över vattnet. 

Gångstråk bjuder in allmänheten och gör området levande. För att ta tillvara 
ytterligare på det vattennära läget har man valt att även bygga på vattnet med Villa 
Näckros, en spännande möjlighet. 
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4.4 Ørestad, Köpenhamn 
4.4.1 Historia 
Örestad är Köpenhamns nya stadsdel och växer sedan några år fram på Amager, 
cirka 5 kilometer från centrum och som består av sex olika delar. Två av dessa 
delar står redan klara med bl. a studentbostäder, det stora köpcentret Field's samt 
Ferring Building. Också Örestads Down Town har blivit färdigritat av den 
världsberömde polsk-amerikanske arkitekten Daniel Libeskind. [22] 

Öresundsregionen är en av 
Europas mest dynamiska 
gränsregioner, se bild 51. I 
den sydliga delen binds 
regionen samman av 
Öresundsbron, den fasta 
förbindelsen mellan 
Köpenhamn och Malmö, och 
i den nordliga delen av 
färjorna mellan Helsingborg 
och Helsingör.  

Inom Öresundsregionen är 
restiderna korta, tack vare 
stora investeringar i en god 
infrastruktur.  

När industrialiseringen tog fart i slutet av 1800-talet ökade invandringen från 
Skåne till Danmark kraftigt – i perioder var det till och med fler från Skåne som 
flyttande till Köpenhamn än från den danska landsbygden.  
I takt med att nationalstaternas betydelse växte sig starkare under 1900-talet blev 
kontakterna över sundet allt svagare. År 1960 lades dock ett förslag fram till en 
gemensam dansk-svensk storstad runt Öresund med arbetsnamnet Ørestad. Det 
ambitiösa förslaget blev det dock inget av, främst på grund av oljekris och 
ekonomisk stagnation under 1970-talet.  
I slutet av 1980-talet väcktes tanken om en gemensam region åter till liv både i 
Danmark och Sverige, och i mars 1991 undertecknade de svenska och danska 
regeringarna ett avtal om en fast förbindelse över Öresund.

Öresundsbron började byggas 1995 och

 [30] 

 

akom 

sedan invigningen den 1 juli 2000 har ca 
75 miljoner personer rest över bron.  
Invånarna i Öresundsregionen står b
tre fjärdedelar av trafiken över 
Öresundsbron, och pendlingen över sundet 
ökar hela tiden. [30] 

 

Bild 51. Karta över Öresundsregionen.[22] 

Bild 52. Öresundsbron.[30] 
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Öresundsbron är unik i sitt slag eftersom den förenar två länder, Danmark och 
Sverige. Förbindelsen är en kombinerad bro och tunnel – en av de längsta 
konstruktioner i Europa med sina 8 km bro, 4 km konstgjord ö, som döpts till 
Pepparholmen, och en 4 km lång tunnel, se bild 52. 
 
Öresundsregionen är en av dagens viktigaste och dynamiska regioner i Europa när 
det gäller tillväxt och utveckling. Öresundsförbindelsen var bara början. Inom en 
radie av 100 km från bron finner man ungefär 3,5 miljoner invånare. 
 
Köpenhamn är en dynamisk storstad och det naturliga centrat i 
Öresundsregionen. Med Öresundsbron, den fasta förbindelsen mellan Sverige och 
Danmark och Köpenhamns Metro, det nya tunnelbanesystemet, har Köpenhamn 
fått rollen som en av norra Europas viktigaste trafikknutar med närhet till inte bara 
Malmö och resten av Sverige utan också till hela Skandinavien.[22] 

 

4.4.2 Utförande och utformning 
Eftersom Örestad är ett så pass nytt område är det mesta nybyggt. Här ligger flera 
kända byggnader som bland annat VM-huset, VM-Bjerget, Ferringhuset, Bella 
hus och många fler. 

 

4.4.2.1 VM-Husen 

VM-Husen är två hus, uppifrån formade som bokstäverna V och M, därav 
namnet.  

Husen är ritade av arkitektgruppen PLOT, som består av arkitektgruppen BIG 
och arkitekten Julien De Smedt. Med inspiration från Le Corbusiers Unite de 
Habitation har de vidareutvecklat tanken om boendeformer för den moderna 
människan. 

Husen innehåller 221 st. lägenheter i ett, två eller tre plan. Karakteristiskt för 
lägenheterna är skeva vinklar, stora fönsterpartier och ateljerum med dubbel höjd 
och bredd, se bild 53 och 54. 

VM-husen blev utnämnda till Nordens Bästa Byggnadsverk 2005.  

Bild 54. VM-husen. [30] Bild 53. VM-husen. [30] 
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4.4.2.2 VM-Bjerget 

Bjerget är ritat av arkitektgruppen BIG och har fått sitt namn från att det ligger 
som på ett berg. ”Berget” består av ett parkeringshus innehållandes 480 
parkeringsplatser. Längs berget klättrar sedan 80 lägenheter på runt 100 
kvadratmeter och med tillhörande terrasser som är nästan lika stora.  

De boende har sin parkeringsplats rakt utanför ytterdörren precis som i en villa 
eller ett radhus. 

Av den stora byggnaden är 2/3 parkeringsplatser och resterande 1/3 är bostäder. 
För att parkeringshuset inte ska kännas trångt och instängt är det högt i tak och 
mycket ljus. Varje våningsplan är målat i sin egen färg vilket både gör att de 
boende och dess gäster lätt hittar till rätt plan men också att den traditionella 
känslan av parkeringshus försvinner, se bild 55. 

Bild 56. VM-Bjerget. [30] Bild 55. Parkeringshuset i VM-Bjerget. [30] 

På sidan av parkeringshuset sitter en fasadbeklädnad gjord av metall med 
utstansade hål som bildar en bild av Mount Everest, världens högsta berg, se bild 
56. På natten bidrar de olikfärgade våningsplanen till att motivet övergår från 
svartvitt till färg. 

VM-Bjerget blev utnämnt till Världens Bästa Bostadsbyggnad på World 
Architecture Festival i Barcelona 2008. 

 

4.4.2.3 Ferring 

I Örestad ligger också det stora läkemedelsföretaget Ferrings huvudkontor. 

Ferring International center är ritat av den danska arkitekten Henning Larsen och 
den 20 våningar höga byggnaden är huvudsakligen byggd av glas och stål. 

Ferringbyggnaden är den högsta byggnaden med stålstomme i Danmark, se bild 57 
och 58. 

Byggnaden fick år 2002 priset Building of the year av den danska tidningen 
Byggeri.  
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4.4.2.4 Bella hus 

Bella hus är beläget strax intill Bella Center, Örestads stora kongress och mässhall, 
och Tunnelbanestationen Bella center. 

Byggnaden som stod färdig 2007 är ritad av Schmidt Hammer Lassen och 
innehåller 63 lägenheter fördelade på 4-7 våningar. 

Den karakteristiska byggnaden har balkonger i olika nyanser av grönt, se bild 59 
och 60. 

 
Bild 59. Bella Hus. [30] Bild 60. Bella Hus. [30] 

Bild 58. Ferringbyggnaden. [30] Bild 57. Ferringbyggnaden. [30] 

 

4.4.3 Idéer att utveckla 
VM-Husen har en spännande och annorlunda utformning. Stora glasade partier 
tillsammans med ovanliga balkonger skapar en intressant byggnad. 
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VM-Bjerget kombinerar parkeringshus och bostäder på ett intressant sätt. Att alla 
bostäder i VM-Bjerget har stor och insynsskyddad uteplats är något som vi skulle 
kunna hämta inspiration ifrån. De olikfärgade planen gör att det är lätt att hitta 
till rätt våning och dessutom tillför de ytterligare en spännande dimension till 
bygganden.  

Den höga Ferringbyggnaden fungerar som ett landmärke för Örestad. Den rena 
och moderna smala huskroppen ger ett relativt slimmat uttryck trots sin storlek. 

Bella hus skapar en variation i området med sina klara färger. Trots att man använt 
flera färger blir inte intrycket rörigt tack vare att man endast använt sig av olika 
gröna nyanser. 
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5 Förslag till utformning av området Viken 
Med anpassning till befintlig miljö har ett förslag över området Viken tagits fram. 
Många faktorer och aspekter att ta hänsyn till har spelat in och varit avgörande vid 
utformningen av området. 

 

5.1 Anpassning till befintlig miljö 
Mittemot området på andra sidan Barnarpsgatan ligger äldre putsade 
fyrvåningshus. Dessa har vi utgått ifrån när vi valt våningshöjder och placering av 
våra hus, dels för att inte skymma utsikten för de befintliga och för att skapa ett 
balanserat gaturum. För att gaturummet inte ska bli för slutet och för att inte de 
befintliga husen ska förlora utsikten över Munksjön har vi valt att öppna upp 
mellan husen och även använda oss av mycket glasade partier med genomsikt. 

Arkitekturen i Jönköping är på frammarsch i form av mer utmanande design, bl.a. 
i form av Smothuset som byggs på andra sidan Munksjön mittemot området, se 
bild 61. Nybyggnationen i staden i övrigt är neutral, oftast i ljus puts och med 
träinslag.  

 

Tanken med vårt förslag är att utgå från en modern stil med raka linjer, pulpettak 
och ljusa material och tillföra spännande lösningar och nya idéer.  

Då området från början varit ett gammalt industriområde 
finns en del byggnader värda att bevara, dock ligger inga av 
dessa i delområdet Viken. För att ändå integrera området 
med den äldre industrikaraktären som finns i de övriga 
delområdena har vi valt material och detaljer som anspelar 
på denna. Detta genom inslag som tegel, se bild 62, och 
spröjsade fönster i modern tappning.   

Examensarbete 1 ligger till grund för placeringen av 
byggnader och vägar. 

Bild 61, Smot Huset ritat av Gert Wingårds Arkitektkontor ska stå färdigt på Munksjöns 
strand 2011. [21] 

Bild 62. Tegel i modern 
tappning i Kv. Salongen, Bo01 
Malmö. [eget foto] 
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De stora skillnaderna i topografin skapar ett utmanande område, vilket lämpar sig 
för en lösning med terrass- och suterränghus. De mörka utrymmen som 
uppkommer i byggnaderna på grund av placering längs med slänten kan användas 
till parkerings- och förrådsutrymmen. 

Området planar sedan ut ner mot vattnet och dess unika vattennära läge är väl värt 
att ta tillvara.   

 

5.2 Utformning av byggnader 
Under arbetets gång har flera förslag diskuterats. Med utgångspunkt från det 
slutgiltiga förslaget i examensarbete 1 har nya förslag utvecklats och bearbetats. 
Nya perspektiv och infallsvinklar har lett till nya idéer.  

 

5.2.1 Tidigare förslag - Förslag 1 

Förslag 1, se figur 3, framtogs i Examensarbete 
1. Det är utarbetat efter Jönköping Kommuns 
önskemål och är ett rent 
samhällsplaneringsprojekt. Detta förslag går 
inte närmare in på utformningen av 
byggnaderna utan behandlar endast 
byggnadskropparnas placering och volym på 
området. Området har delats in i mindre 
delområden för att ge en bättre överblick. 

1. I enlighet med Stadsbyggnadsvisionen i 
Jönköping [20] har byggnaden utmed 
Barnarpsgatan placerats för att tillsammans 
med motstående äldre bebyggelse skapa ett 
slutet stadsrum. På bottenvåningarna i denna 
byggnad har dessutom huvuddelen av 
områdets parkeringar placerats.  

2. I mitten av området ligger ett 5-7 våningar högt punkthus i t-form. 

3. Från Munksjöstranden utgår fyra stycken bostadsbryggor med stadsradhus.  

4. För allmänheten har man på området anlagt en vasspark med träbryggor för att 
på så sätt erbjuda gående runt Munksjön en chans till kontakt med vattnet. Man 
har även anlagt en strand för att i framtiden kunna erbjuda både boende och 
allmänhet en chans till solbad och ett dopp under varma sommardagar. 

Figur 3. Förslag 1. 
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5.2.2 Förslag 2 

Förslag 2, se figur 4, är en vidareutveckling av 
förslag 1. Utgångspunkten var att utforma de 
redan existerande byggnadskropparna 
tillsammans med mindre ändringar. 
Grundtanken var att skapa en variation med 
hjälp av olika byggnadsformer och material, 
där mycket inspiration hämtades från bl.a. 
Amsterdams Townhouses och Bo01 i Malmö, 
se bild 63 och 64.  Känslan som var önskvärd 
att förmedla var ett gemytligt bostadsområde 
som skiljer sig från Jönköpings övriga 
bebyggelse. 

 

 

 

 

 

1. Byggnaderna längs Barnarpsgatan följer förslag 1 men öppnas upp och 
genomsikt skapas med hjälp av glasade partier och genomgångar mellan 
byggnaderna, se bild 65 och 66. Tanken var även att områdets huvudsakliga 
parkeringsbehov skulle integreras i byggnaderna. 

Bild 64. European Village, Bo01 Malmö. [eget foto] Bild 63. Town Houses Amsterdam. [29] 

Figur 4. Förslag 2. 
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Bild 65. Husen utmed Barnarpsgatan. 

Bild 66. Husen utmed Barnarpsgatan med glasade partier för ökad genomsikt. 

 

Denna del av området är den mest kuperade och svårexploaterade. Höjdskillnaden 
på upp till 10 meter medför att upp till 3 våningar hamnar under mark och 
tanken var att utnyttja denna del till parkeringsgarage. Dock skapade detta 
problem då de genomgående lägenheterna inte kunde anpassas till det djup som 
parkeringshuset krävde med hänsyn till ramper och annat. Parkeringshuset 
medförde även estetisk problematik då sidan mot Munksjön blev en sluten tre 
våningar hög huskropp där den fina utsikten inte togs tillvara. 

De långa byggnadskropparna delas in i mindre etapper för att komma ifrån 
känslan av en enda lång byggnad och istället skapa en känsla av flera mindre 
byggnader med olika karaktär. Inspirationen hämtades från Amsterdams 
Townhouses och från de kända byggnaderna i Nyhavn i Köpenhamn, se bild 67. 
Tanken var att skapa en blandning av nytt och gammalt med hjälp av gamla 
byggnadsstilar med moderna material i ljusa färger blandat med starkare 
accentfärger.  
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Bild 67. Nyhavn, Köpenhamn. [22] 

För att locka flera olika målgrupper planerades lägenheter i varierad storlek, från 
1:or till 4:or. Även tankar på olika upplåtelseformer fanns med för att nå samtliga 
målgrupper. Då Jönköping är en studenttät stad med brist på studentbostäder var 
tanken att de mindre lägenheterna skulle kunna användas som sådana. 

2. Lustgårdens önskemål om ett höghus  
inspirerade till att utveckla punkthuset  
från förslag 1 i områdets mitt till ett  
sådant. Ett tolv våningar högt hus med en  
blandning av olika lägenhetsstorlekar  
även här, skapar en möjlighet till  
varierade målgrupper. Byggnaden är i  
modern stil med två olika huskroppar i  
kontrasterande färger, gula glasade partier  
binder samman de båda.  
För att ytterligare införa färg är  
balkongerna gula. De 120 lägenheterna  
nås via byggnadens trapphus, placerat  
mellan de två huskropparna, se bild 68. 
 Bild 68, Höghuset. 

3. Tankarna från Examensarbete 1 om en exploatering på vattnet kändes som en 
spännande och intressant möjlighet. Därför valdes det att arbeta vidare med detta 
koncept. 

Fyra bryggor på vardera 70 meter placerades längs med strandkanten och ut i 
vattnet och på dessa placerades sedan byggnaderna. Här var det viktigt att utnyttja 
det unika vattenläget och låta alla boende få ta del av utsikten. I så stor 
utsträckning som möjligt har de boende getts en chans till privat uteplats i soligt 
söder- eller västerläge.  

För att skapa variation och komma bort från enformiga radhuslängor utformades 
istället parhus med olika karaktär. Även här hämtades inspiration från Amsterdam 
och från byggnaderna i Nyhavn i Köpenhamn. Detta gav färgglada hus med skilda 
uttryck i stil långt från Jönköpings övriga bebyggelse, se bild 69.  
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Bild 69. Ett av de tidiga förslagen på brygghusen. 

Detta kändes emellertid inte helt rätt. Intrycket blev för varierat och kändes 
därmed rörigt och för långt ifrån Jönköpings och även Sveriges övriga 
byggnadsstil.  

Därför gjordes ett nytt förslag i mer modern stil med inspiration från Bo01 i 
Malmö, med platta tak och i lika material och färger, där variationen istället skapas 
med olika volymer och höjder. De material som i huvudsak har använts är vit puts 
och trä, se bild 70.  

Den tidigare anlagda vassparken har tagits bort eftersom allmänheten nu kan 
utnyttja bryggorna som gångstråk. Detta bevarar även den befintliga vassen och 
dess djurliv. Då Munksjön idag inte är badbar har även stranden tagits bort och 
bad kan i framtiden istället ske från bryggorna. 

Bild 70. Omarbetat förslag av brygghusen. 
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5.2.3 Förslag 3 

Förslag 3, se figur 5 och bilaga 5, är det 
slutgiltiga förslaget och en vidareutveckling av 
förslag 2. Under arbetets gång har nya idéer 
framkommit och vissa ursprungliga 
tankegångar ändrats. Insikt i att vissa idéer 
och skisser inte var passande för varken 
området eller Jönköping har lett till att dessa 
helt har omarbetats och nya förslag tagits 
fram.  

Detta ledde fram till 141 bostäder där 63 är 
bostadsrätter och 78 är hyresrätter, varav 43 
av dessa är studentlägenheter. Totalt finns 
248 parkeringsplatser fördelade över hela 
området, detta täcker de boendes behov 
samtidigt som extraparkeringar finns för 
besökare. 
 

 

1. Efter mycket tankar kring och arbete med parkeringsgaragets utformning har 
ett slutgiltigt förslag tagits fram. Det förekom bland annat tankar om att placera 
garaget i ett terrasshus för att på sätt både utnyttja slänten och ”klä in” 
parkeringshuset med bostäder i framkant ut mot Munksjön. Detta blev dock 
problematiskt då parkeringshuset behöver vara i flera våningar och dessutom ha ett 
visst djup för att få plats med ramper och andra installationer. Att lösa situationen 
med bostäderna och dess trapphus blev svår. Mycket stora och mörka utrymmen 
som ej gick att utnyttja till trapphus, korridorer och förråd ledde till att förslaget 
inte vidareutvecklades. 

Parkeringshuset utformades istället som  
ett traditionellt parkeringshus, det vill  
säga ett sju våningar högt hus endast  
innehållande parkeringar. För att ändå 
göra byggnaden spännande och mer  
levande valdes att klä in denna i levande  
gröna fasadväxter, se bild 71. De gröna  
växterna är inte bara estetiskt tilltalande,  
de bidrar även till att hålla luftföroreningarna  
låga. Eftersom problemen med luftföro- 
reningar längs Barnarpsgatan har varit stora  
är detta ett steg i rätt riktning mot en sänkning  
av dessa.  

Figur 5. Förslag 3. 

Bild 71. Fasadväxter. [28] 
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Ett parkeringshus upplevs ofta som mörkt och instängt, vilket förebyggs med hjälp 
av mycket glasade vägg- och takpartier med stort ljusinsläpp, se bild 72. 

Garaget innehåller 178 p-platser, vilket täcker områdets parkeringsbehov. 

Bild 72. Byggnaderna sedda från Barnarpsgatan. 

Fyra trapphus förbinder parkeringshuset med intilliggande byggnader. Dessa 
byggnader innehåller bostäder och är mellan fyra och åtta våningar höga. Stilen på 
byggnaderna skiljer sig åt för att skapa ett differentierat uttryck. Fasadmaterialen 
varierar och influenser från den gamla industristilen kommer igen i nytappning i 
bland annat tegelfasader. För att tillgodose utsikten mot Munksjön även för de 
bakomliggande husen är stora partier glasade för att skapa god genomsikt. På detta 
sett får alla bostäder utsikt mot sjön. Detta tillsammans med stora uteplatser i 
soligt läge ger en ökad boendekvalitet, se bild 73 och 74 samt figur 6. 

Bild 73. Byggnaderna sedda från Sydost. 
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Bild 74. Byggnaderna sedda från Nordost. 

 

Figur 6. Plan över delområde 1, markerad lägenhet visas utförligare i figur 7. 

För att tillgodose alla målgrupper finns det lägenheter i varierande storlekar från 
2:or till 5:or. Lägenheterna som är väl genomtänkta är öppna och ljusa med god 
axialitet, se figur 7.  
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Figur 7. 4:a på 106 kvm, axialitet, ljus och rundgång 
är utmärkande för lägenheterna. 

Höghuset från förslag 2 togs bort då det inte ansågs passa in i stadsbilden och 
dessutom skymde sikten för de bakomliggande husen. Parkeringshuset har istället 
byggts ihop med fyra separata byggnader med bostäder som tar upp en del av 
marken där höghuset tidigare låg. Resterande yta används till gröna parkområden 
för umgänge och lek. 

2. För att ta tillvara på idén med terrasshus valdes att använda den på en mindre 
del längs med Barnarpsgatan. Byggnaden består här av sex bostadsvåningar med 
parkeringsplatser i bakkant på bottenplanet, dessa platser täcker parkeringsbehovet 
i byggnaden.  

Denna byggnad skiljs från byggnad 1 av en trappa som förbinder området med 
Barnarpsgatan, här finns även en väg som leder in till terrasshusets bottenvåning 
med parkeringsplatser, se figur 8. 

 

Figur 8. Plan över delområde 2 och 3. 

58 



Förslag till utformning av området Viken 

Fasadmaterialet är vit puts som blandas upp med träinslag och mycket gröna 
växter. De gröna växterna fungerar framför allt som avskärmning mellan 
terrasserna, se bild 75. 

 

Bild 75. Terrasshuset med dess gröna avskärmningar. 

Utmed Barnarpsgatan är en annorlunda fasad i form av en bild över de gamla 
Munksjöindustrierna, som tidigare funnits på platsen, monterad, se bild 76. 
Inspirationen till denna fasadtäckning kommer från VM-Bjerget i Örestad. 

 
Bild 76. Terrasshusen mot Barnarpsgatan med dess karaktäristiska fasadutsmyckning. 

 

Byggnaden innehåller 2:or till 4:or i varierande storlekar, alla med egen stor terrass 
med utsikt mot Munksjön. Dessa bostäder är planerade som bostadsrätter då 
utformningen är lite mer påkostad. De övre bostäderna är också genomgående 
vilket bidrar till ljusa och luftiga planlösningar, se figur 9 och 10. Till byggnaden 
hör även en stor gemensamhetslokal, belägen på 2:a våningen, som kan utnyttjas 
som övernattningsbostad eller spaavdelning. 
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Figur 9. Våningsplan 4, delområde 2, markerad lägenhet visas utförligare i figur 10. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. 4:a på 104 kvm, Stora ljusinsläpp 
(blå pilar), omslutenhet (rödmarkerat) och 
stora terrasser är utmärkande för lägenheterna

3. Denna byggnad är tänkt som ett studentboende med 43 lägenheter, på cirka 
35 kvadratmeter vardera, fördelade på fem våningsplan. Alla lägenheterna är ljusa 
och har eget kök, badrum och balkong. Dessutom finns det på varje våningsplan 
ett gemensamhetsutrymme, även det utrustat med kök, se figur 11 och12 

I gatuplanet är förråd, tvättstugor och cykelparkeringar placerade. På taket finns 
också flera gemensamma terrasser med utsikt över Munksjön. I bottenplanet finns 
bilparkering och återvinningsstation, återvinningsstationen är även till för de 
boende i terrasshuset. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Våningsplan 2, delområde 3, markerad lägenhet visas utförligare i figur 12. 
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Fasaden är täckt med svarta fibercementplattor, både 
hållbart, snyggt och miljövänligt. Dessa matta plattor 
blandas upp med blanka glasplattor. Här kommer 
inspirationen från Bo01 i Malmö, se bild 78.  

Balkongerna som ligger utmed Barnarpsgatan är 
inskjutna medan de som blickar ut mot Munksjön är 
utskjutande. Båda har räcken i frostat eller klart glas, se 
bild 79. 

 

 

Figur 11, 1:a 35 kvm. 
Studentlägenhet med 
eget kök och bad. 

Bild 78. Fasadmaterial 
Bo01 Malmö. [eget foto] 

Bild 79. Studentbostädernas fasad mot öster med dess utskjutande balkonger i glas. 

Mellan byggnaderna på delområde 1, 2 och 3 finns öppningar med god genomsikt 
mot vattnet. Även de boende på andra sidan Barnarpsgatan och människorna som 
vistas där får utsikt mot Munksjön, se bild 80. 
För att inte utsikten ska skymmas men även för att bilda ett någorlunda slutet 
stadsrum är merparten av byggnaderna på området inte högre än de befintliga på 
andra sidan Barnarpsgatan, se bild 81. 
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Bild 80. Vy från Barnarpsgatan med genomsikt mot Munksjön. 

 

 

Bild 81. Vy över det bildade stadsrummet längs Barnarpsgatan. 

 

4. Brygghusen är en vidareutveckling av de i Förslag 2. Formen ändras till en 
snedvriden kvadrat som skapar en sluten bassäng. Detta ger de boende en mer 
privat insida och en offentlig utsida. På den offentliga sidan ges de boende tillgång 
till eget garage i anslutning till huset. Ytterligare parkeringsmöjligheter för det 
boende och deras gäster finns i det närliggande parkeringshuset. Bryggorna utmed 
husen fungerar som bilväg för de boende och utefter denna finns ett nedsänkt 
promenadstråk för allmänheten. Detta promenadstråk fungerar som en utvidgning 
av Munksjöpromenaden. En inbyggd bänk finns längs hela bryggan, så 
sittplatserna är många i alla väderstreck. 
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Brygghuslängorna är uppbrutna med glasade partier som ger genomsikt. Dessa 
glashus kan användas som växthus eller uteplatser långt in på hösten. Endast de 
boende har tillträde till dessa då ingång endast finns från insidan. Detta ger även 
allmänheten en inblick i bryggområdet utan att det inkräktar på de boendes 
privatliv, se bild 82 och figur 12. 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 82, Översikt över brygghusen med dess inre bassäng.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 12. Plan över delområde 4, blå 
markering visar förlängningen av 
Munksjöpromenaden, gula axlar visar 
genomsikt genom området. Markerad 
lägenhet visas utförligare i figur 13. 

 

På den privata sidan av huset har de boende tillgång till bryggor som kan fungera 
som extra uteplatser med närhet till vattnet. Alla husen har även stora takterrasser i 
ett eller flera väderstreck, för att ta till vara på både solen och utsikten in över 
staden, se bild 83. Utmed promenadstråket finns också en större brygga för 
allmänheten som vid fint väder kan fungera som sol- och badplats.  
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Bild 83. Brygghusen med både offentliga och privata delar. 

Utformningen av husen är en vidareutveckling av det sista steget i Förslag 2, men 
nu med inkluderade garage. Husen är i två eller tre våningar, alla med platta tak 
och utförda i enhetliga material. Materialet som valts är mestadels vit puts, men 
med inslag av grå puts och trä. Några av taken är så kallade gröna tak, vilket bidrar 
till en bättre miljö.  

 Det finns totalt 28 bostadsrätter på bryggan. Valet av upplåtelseform kan vara 
bostadsrätter och äganderätt, men med tanke på byggnadernas utformning och 
avsaknaden av raka tomtgränser föll valet på bostadsrätter. Alla lägenheterna är 
ljusa och luftiga med mycket fönster för att ta tillvara på det unika vattenläget, se 
figur 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entréplan           Plan 2                  Plan 3 

 

Figur 13. Exempel på en planlösning i tre våningar. 
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Från vattnet och från andra sidan Munksjön har man en fin överblick över hela 
området, se bild 84.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 84. Vy från Munksjön över området. 

Från Barnarpsgatan tar man sig med bil in på området via dess södra infart.  
Härifrån har man även en fin överblick av området, se bild 85. 

 
Bild 85. Vy från södra infarten till området. 

 

5.3 Utformning av närmiljö 
För att skapa ett trivsamt och levande område är det viktigt att även allmänheten 
har tillgång till delar av området, dess grönområden och vattennära läge. Med 
hjälp av Munksjöpromenaden sker detta automatiskt då denna går genom området 
och vidare ut längs bryggorna. Längst ut på bryggan finns en större plattform där 
allmänheten och de boende kan samlas för sol och bad, eller bara sitta ner en stund 
och insupa den härliga atmosfären. 

En förutsättning är också att det ska vara lätt att ta sig in i området. Detta görs till 
fots via trappor från Barnarpsgatan och med cykel via cykelvägen från Bruksgatan. 
Bilar tar sig in i området från Barnarpsgatan via vägen som går genom området. 

Då bilvägen leds genom området är det viktigt att hastigheten hålls nere, detta 
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åstadkoms genom en relativt smal och kurvig väg. Vägen kantas dessutom av en 
trädallé vilket ytterligare bidrar till att hålla hastigheten, ljudnivån och avgasnivån 
nere. Dessutom bidrar den till en bättre boendemiljö och ett trivsamt intryck. 

Bild 86. Sedumtak. [28] 

En stor del av områdets tak är ”gröna”, det 
vill säga tak täckta med sedumväxter, se bild 
86. Gröna tak bidrar till en bättre 
boendemiljö då de tar hand om en stor del 
av dagvattnet och på så sätt sänker 
dagvattennivån i området. Dessutom ger de 
ett bättre inomhusklimat, sänkt ljudnivå 
och minskat buller. En annan stor fördel är 
att luftkvaliteten i området blir bättre. [28] 

Områdets gångvägar är stenlagda för ökad hållbarhet och vacker utsmyckning. 
Dagvattnet leds bort i dagvattenledningar ovan mark, se bild 87. 

För att ge de boende en gemensam men sluten plats att vistas på behövs även 
avgränsade områden i anslutning till respektive bostadshus, dit allmänheten inte 
har tillträde. Dessa avgränsningar kan skapas med hjälp av murar, plank och 
växter, se bild 88 och 89. 

 

 

 

 

 

 

Bild 88. Grönt plank. [eget foto] Bild 89. Murar av sprängsten med 
klättrande murgröna från Bo01 Malmö. 
[eget foto] 

Figur 96, Grönt plank. Bild 87. Synliga dagvattenledningar som även fungerar som utsmyckning, Bo01 Malmö. [eget 
foto] 
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Mellan husen fram till strandkanten där bryggorna tar vid anläggs en större park 
med gränsytor som kan utnyttjas bland annat för picknick, lek, vila och rekreation, 
se bild 90. 
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 Bild 90. Parkmiljö.

Lika viktigt som det är att tänka på axialitet, rumsfigur etc. när det gäller 
inomhusmiljön, är det när man ska bilda rum utomhus. Figur 14 visar områdets 
axialitet och genomsikt mot Munksjön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14, Områdets axialitet och genomsikt (gula axlar) mot Munksjön. De gröna cirklarna 
visar på större grönområden. 

 

Hela det slutgiltiga förslaget redovisas i form av en broschyr, se bilaga 6. 



Reflektioner 

6 Reflektioner 
Arbetet med området Viken har varit mycket intressant och en stor utmaning när 
det gäller utformningen av byggnaderna och deras anpassning till topografin och 
den befintliga miljön. 

För att hämta inspiration har ett flertal studiebesök gjorts på intressanta platser 
med liknande karaktär och förutsättningar, vilket har varit mycket givande och 
gett många nya infallsvinklar och idéer. Detta har till stor del legat till grund för 
vårt eget förslag och påverkat det till det bättre. 

Utformningen av Viken har resulterat i ett varierat och modernt område med 
hållbarhet och miljö i åtanke. Vi tror och hoppas att området har en hållbar stil 
som kommer leva vidare i samklang med Jönköpings övriga arkitektur. Material 
som tegel, glas och puts är beständiga både i tid och sett ur underhållsperspektiv. 
Dessa material har varit utgångspunkten för att skapa en samhörighet mellan 
områdets byggnader. För att göra det mer spännande har vi även blandat in andra 
material, men då hållit dem i samma färgskala för att undvika ett rörigt intryck. 
Den slutgiltiga utformning är ett resultat av många tidigare försök där vi tänkte 
blanda både stil och färger men insåg att denna variation endast gav en kaosartad 
uppfattning av området. 

Vi anser att vi till sist lyckats hitta en bra balans mellan variation och enhetlighet 
som skapar samhörighet mellan byggnaderna. Ytterligare samhörighet skapas 
genom de gemensamma grönområdena som integreras i området mellan 
byggnaderna. 

Att skapa slutna gårdsrum i anslutning till byggnaderna visade sig bli ett problem 
då vi samtidigt ville att alla bostäder skulle få utsikt över Munksjön. De grönytor 
som nu skapats är av mer öppen karaktär men kan eventuellt skärmas av och göras 
mer avskilda med hjälp av buskar och plank. Dock uppnås inte den känsla av 
omslutenhet och privata avgränsningar som från början var önskvärd. Alla 
bostäder har egna privata uteplatser med utsikt över Munksjön. Vi är medvetna 
om att halvprivata mötesplatser saknas och att de privata uteplatserna inte kan 
kompensera dessa. 

Den grönskande arkitekturen och områdets grönområden kommer med tiden att 
spira och frodas och bidra till hög boendekvalitet. All grönska bidrar också till 
bättre miljö och luftkvalitet och den gröna utformningen av parkeringshusets fasad 
minskar både avgasföroreningar och ljudnivån i området. 

För att locka så många olika målgrupper som möjligt har det genom hela arbetets 
gång varit av stor vikt att blanda både bostädernas storlek och upplåtelseform. Allt 
från radhus till studentboenden finns representerade på området. Detta tror vi 
skapar en intressant mix av människor i alla åldrar, vilket leder till ett mer levande 
område. Då Munksjöpromenaden leds genom området har vi även lyckats 
integrera allmänheten och gett dem tillgång till det unika vattenläget. 
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Området Munksjökajen har ett unikt läge i Jönköping med potential att bli en 
omtyckt del av staden. Med kvaliteter som ett vattennära läge mitt i centrum är 
detta ett område väl värt att ta tillvara. Att utnyttja vattnet för bebyggelse tycker vi 
är en innovativ och utmanande lösning. 

Det planeras och byggs just nu mycket i Jönköping och framförallt runt 
Munksjön. Munksjökajen är ett av de områden som står näst på tur för 
exploatering. Det ska bli mycket spännande att se hur området går framtiden till 
mötes.  
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