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SAMMANFATTNING

Landstinget i Jönköpings län, genom Landstingsfastigheter, i samarbete med Jönköpings kommun och 
Sveriges Arkitekter, inbjöd i oktober 2006 fem arkitektföretag till en arkitekttävling om utformning och 
gestaltning av en ny byggnad för Smålands Musik och Teater (SMoT) i centrala Jönköping.

Den nya musik- och teaterbyggnaden ska placeras på den s.k. Södra kajen vid Munksjön, i anslutning 
till den nya Munksjöbrons östra landfäste, och innehålla fyra publika scener samt övriga utrymmen för 
verksamhetens och publikens behov:
• konsertlokal med 800 platser 

• teaterscen med 200–250 platser
• dansscen med 150 platser
• barnscen med 100 platser

• Århus
Köpenhamn

Göteborg 
Stockholm

Göteborg

Inom utsatt tid, senast 2006-12-18, inlämnades följande fem tävlingsförslag:

Tävlingsförslagen har bedömts av en jury bestående av: 
• , ordf. Fastighetsdirektör Landstinget
•   Regional utvecklingsdirektör Landstinget
•   Bitr. stadsbyggnadsdirektör, arkitekt SAR/MSA Jönköpings kommun
•   Planeringsarkitekt FPR/MSA Jönköpings kommun
•   Teaterchef Landstinget
•   T.f. Musikchef Landstinget
• Byggnadschef Landstinget
•   Lokalplanerare Landstinget
• Arkitekt SAR/MSA utsedd av Sveriges Arkitekter
•   Arkitekt utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryn har studerat och värderat förslagen i följande avseenden:
• Arkitektonisk kvalitet
• Hänsyn till stadsbilden
• Funktion
• Hänsyn till omgivande gång- och cykelstråk
• Tillvaratagande av läget vid vatten
• Ekonomisk genomförbarhet

Juryn har under bedömningen även inhämtat synpunkter på förslagen från dels extern sakkunskap 
inom energi, akustik och ekonomi, dels arbetsgrupper med berörd personal inom teater- respektive 
musikverksamheten. Förslagen har under bedömningsperioden varit offentligt utställda. 

 Det vinnande förslaget är författat av 
, Göteborg, genom bl a Gert Wingårdh och Jonas Edblad.

Förslaget ” ” premieras för sin funktionellt exemplariska uppbyggnad och festliga karaktär; ett musik- 
och teaterhus som kommer att ge ett värdefullt tillskott till Jönköpings centrala stadsmiljö.

att förslaget  läggs till grund för genomförande och att den vinnande 
förslagsställaren engageras för fortsatt bearbetning och projektering. 
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ARRANGÖRER OCH TÄVLINGSDELTAGARE

Landstinget i Jönköpings län, genom Landstingsfastigheter, i samarbete med Jönköpings kommun och 
Sveriges Arkitekter, inbjöd i oktober 2006 fem arkitektföretag till en arkitekttävling om utformning och 
gestaltning av en ny byggnad för Smålands Musik och Teater (SMoT) i centrala Jönköping:

Århus
Köpenhamn

Göteborg
Stockholm

Göteborg

Tävlingen har genomförts som en formgivningstävling i enlighet med Lagen om Offentlig Upphandling 

Tävlingen startade med ett gemensamt startmöte i Jönköping 2006-10-04.

INLÄMNADE TÄVLINGSFÖRSLAG

Inom utsatt tid, senast 2006-12-18, inlämnades fem tävlingsförslag, i enlighet med LOU anonyma och 
märkta med ett av respektive förslagsställare valt motto:

Samtliga förslag uppfyllde ställda krav och godkändes för bedömning av juryn.
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JURY

Tävlingsförslagen har bedömts av en jury bestående av: 
  Fastighetsdirektör Landstinget,

  Regional utvecklingsdirektör Landstinget
  Bitr. stadsbyggnadsdir., arkitekt SAR/MSA, Jönköpings kommun

  Planeringsarkitekt FPR/MSA, Jönköpings kommun
  Teaterchef Landstinget
  T.f. Musikchef Landstinget

Byggnadschef Landstinget
  Lokalplanerare Landstinget

Arkitekt SAR/MSA utsedd av Sveriges Arkitekter
  Arkitekt utsedd av Sveriges Arkitekter

, arkitekt SAR/MSA, Sveriges Arkitekters tävlingsservice, har varit juryns sekreterare.
, lokalplanerare Landstinget, har varit tävlingsfunktionär.

Juryn har under bedömningstiden haft sex heldagsmöten.

Granskning av förslagens akustiska egenskaper har utförts av ÅF-Ingemansson AB, Jönköping.
Ekonomisk granskning av samtliga förslag har utförts med HIFAB, Jönköping som samordnare.

En jämförande energianalys av förslagen har gjorts av Tommy Sundström, CIT Energy Management AB, 
Göteborg.

Juryn har under bedömningen även inhämtat synpunkter på tävlingsförslagen från arbetsgrupper med 
berörd personal inom teater- respektive musikverksamheten.

Representanter för politiska partigrupper, nämnder, styrelser och delegationer inom landstinget 
och kommunen har under bedömningstiden tagit del av tävlingsförslagen och informerats om 
bedömningsarbetet.

Tävlingsförslagen var under perioden 2007-01-10–2007-01-21 utställda offentligt i Jönköping. Utställningen 
besöktes av ca 1000 personer som även hade möjlighet att lämna synpunkter eller lägga sin röst på något 
av förslagen.
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TÄVLINGENS FÖRUTSÄTTNINGAR

Tävlingsuppgiften och dess förutsättningar beskrevs 
ingående i ett tävlingsprogram, här återgivet i 
sammandrag: 

Bakgrund
Jönköpings länsteater och Länsmusiken i 
Jönköpings län är etablerade i Jönköping 
sedan slutet av 1970-talet. Huvudman för båda 
institutionerna är Landstinget i Jönköpings län. 

I början av 2000-talet påbörjade de två 
institutionerna ett nära samarbete under det 
gemensamma namnet Smålands Musik och Teater 
(SMoT), med målsättningen att samordna, förstärka, 

faktisk och presumtiv publik i länet. 

Smålands Musik och Teater har nu behov av nya 
lokaler för sin verksamhet. Målsättningen är att 
samla verksamheten i nya ändamålsenliga lokaler.

Ledord för SMoT:s vision för den nya byggnaden är 
öppenhet, samverkan, möten och upplevelse för alla 
länets innevånare.

Platsen
Kommunen och Landstinget beslutade i juni 2006 
att nybyggnationen ska ske på den s.k. Södra kajen 
vid Munksjön, i anslutning till den nya Munksjöbrons 
östra landfäste.

Området har skapats genom utfyllnad i sjön och 
intar genom sitt läge och sina speciella möjligheter 
och förutsättningar en särställning. Anläggningens 

starka symbolvärde, byggnadens monumentala 
karaktär och verksamhetens natur gör att Smålands 
musik- och teaterbyggnad ständigt kommer att vara 
i blickpunkten, utsatt och alltid starkt närvarande. 
Byggnaden måste därför ges en gestaltning som tar 
tillvara det exklusiva exponerade läget i staden – en 
märkesbyggnad vid vattnet som ska ges en tydlig 

Tävlingsområdet är betydligt större än den markyta 
som bedöms behöva tas i anspråk för den nya 
anläggningen. Marken i detta läge är attraktiv 
och SMoT-byggnaden, inklusive krav på framtida 
utbyggnadsmöjligheter, bör därför placeras och 
utformas så att möjlighet kvarstår att i framtiden 
uppföra någon ytterligare byggnad med publikt 
innehåll för kulturellt eller annat fritidsändamål inom 
området.

Program och övriga förutsättningar för 
byggnaden
Ett lokalprogram med uppgifter om dimensionering 
och sambandsbehov för respektive lokal/rum var 
bilagt tävlingsprogrammet. 
Lokalprogrammet för SMoT:s nya byggnad är 
baserat på fyra publika scener:
• konsertlokal med 800 platser
• teaterscen med 200 - 250 platser
• dansscen med 150 platser
• barnscen med 100 platser

Till dessa kommer verksamhetslokaler ( t ex 
repetitionslokaler, verkstäder, administrativa lokaler, 
teknikutrymmen) samt lokaler för besökare (t 
ex foajéer, café, garderob/toaletter). För foajéer 
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och kommunikationsutrymmen angavs ingen 
yta i kvadratmeter, endast att det ska gå att ha 
föreställning på 2-3 scener samtidigt, vilket innebär 
att foajé m m måste dimensioneras för ca 1000 
personer samtidigt.

Tävlingsområdet är för litet och för värdefullt för att 
inrymma anläggningens parkeringsbehov. Förutom 
ett fåtal garageplatser för verksamhetens egna 
tjänstefordon förutsätts all annan parkering ske på 
annan plats i närområdet.

JURYNS BEDÖMNING

Bedömningskriterier
Juryns bedömning av tävlingsförslagen 
har utgått från programskrivna krav och 
följande bedömningskriterier som angavs i 
tävlingsprogrammet:

• Arkitektonisk kvalitet
• Hänsyn till stadsbilden
• Funktion
• Hänsyn till omgivande gång- och cykelstråk
• Tillvaratagande av läget vid vatten
• Ekonomisk genomförbarhet

JÄMFÖRELSE MELLAN FÖRSLAGEN I 
NÅGRA VIKTIGA AVSEENDEN

Arkitektonisk kvalitet/Hänsyn till 
stadsbilden/Tillvaratagande av läget vid 
vatten
Det exklusiva läget vid brofästet innebär att den nya 
byggnaden blir synlig från stora delar av staden. I 
tävlingsprogrammet efterlystes en byggnad med ”en 
gestaltning som tar tillvara det exklusiva exponerade 
läget i staden – en märkesbyggnad vid vattnet 

. Den idag helt 
exponerade platsen kommer så småningom att ingå 
i ett bebyggelsesammanhang, men med sitt läge 
kommer SMoT att även då framstå som en solitär 
byggnad.
Eftersom byggnaden blir mer eller mindre 
exponerad från alla håll bör den inte ha någon 
utpräglad ”baksida”. 

Arkitektonisk gestaltning 
De fem tävlingsförslagen kan något förenklat ses 
representera två kategorier eller förhållningssätt – 
den ena med förslag vars arkitektoniska gestaltning 
påtagligt bygger på den inre logistiken och den 
andra med förslag som i första hand präglas av ett 
starkt uttryck i form och gestaltning.

,  och  bygger alla på en 
likartad inre organisation: alla de publika scenerna 
lagda intill varandra mellan en långsträckt foajé på 
ena sidan och en intern kommunikation/”gata” för 
verksamhetens behov på den andra. Förutom av 
denna logistiska uppbyggnad präglas dessa förslag 
av ett likartat förhållningssätt till vattnet och utsikten 
– de vänder sig mycket markerat mot vattnet med 
monumentala glasfasader bakom vilka foajéerna 
sträcker ut sig som hyllor. 

Med dessa förutsättningar får byggnaden en mer 
eller mindre kvadratisk planform och en måttlig 
höjd som främst styrs av konsertsalens rumshöjd. 
Denna basform har sedan modulerats på olika sätt i 
förslagen:  låter ett centralt, glasinklätt ”skrin” 
höja sig och en expressiv och konstruktivt djärv 
foajédel skjuta ut över vattnet,  sveper in 
hela byggnaden i ett mjukt böljande glasskal i svag 
spiralform medan  ger byggnaden en enkel 

byggnadens hela höjd och bredd.

och  har valt en relativt uppglasad 
fasadutformning även för övriga sidor av 
byggnaden, som därmed saknar ”baksida”. 
däremot kontrasterar sjösidans extremt exponerade 
foajéfasad med tre relativt slutna sidor åt övriga håll 
– byggnaden blir exteriört ett tittskåp till nöje främst 

Förslagen  och 
 visar ett mer komplext förhållningssätt 

till både logistiken och sjöutsikten, vilket har 
resulterat i byggnader med mycket olika organisation 
och gestaltning. Gemensamt är som sagt att de ger 
uttryck för en stark formvilja. 

 har liksom de ovan nämnda förslagen 
lagt de publika lokalerna i ett och samma våningsplan, 
men till skillnad från dessa ligger här lokalerna 
friare i plan, mer ”utspridda”. Var och en av de stora 
lokalerna kan avläsas i exteriören som en egen, 
skulpturalt formad volym. SMoT framstår som helhet 
som ett konglomerat av volymer i olika storlek – ett 
stadslandskap i staden. Kontakten med vattnet är stark 
– strandlinjen har t o m justerats kraftigt så att delar 
av byggnaden står i vattnet – och är inte förbehållen 
foajébesökarna enbart. Även delar av verksamhetens 
lokaler vetter mot vattnet, och med en djärv dragning 
av gångvägen längs stranden upp igenom byggnaden 
och via en gångbro högt över vattenytan bjuds även 
allmänheten på en ny vy över Munksjön. 

Förslaget  är det som främst 
har tagit fasta på att i detta exponerade läge 
skapa en ”skulptur” av monumentala mått och 
med en mycket stark gestaltningsmässig laddning. 
Förslagets motto beskriver precis vad det är fråga 



8

om: en byggnad som består av fyra, fritt formade 
”kuber”, sammanfogade inom en kvadratisk 
grundplan. Byggnaden är helt inklädd med ett tätt, 
vertikalt träraster så att den dagtid på håll ser ut 
som en massiv volym men på kvällen blir en lykta. 
Den höga volymen är skapad genom att man med 
konsertsalen och teatern som bas har ”staplat” 
övriga större lokaler och fyllt ut med de mindre där 
de passar in.
Liksom i övriga förslag vetter de stora foajéerna 
mot vattnet, men denna byggnad bjuder på ännu 
en dimension av vattenkontakt och utsikt. Genom 
hela byggnadens höjd, som i en delvis öppen 
klyfta mellan konsertsalen och teatern, löper en 
monumentaltrappa från entrén upp till en övre foajé 
med utsikt över del av staden och Vättern.

Samverkan med platsen/tomten; utformning av den 
yttre miljön; gång- och cykelstråk; angöring 
Tomten är idag en helt plan utfyllnad i Munksjön 
i anslutning till den nya Munksjöbron, en ”halvö” 
kantad av en promenadväg och en strandlinje 
av grov natursten. Strandlinjen är låst enligt 
en vattendom och promenadvägen får enligt 
tävlingsprogrammet inte blockeras.

,  och  har samtliga lagt 
byggnaden tämligen oförmedlat på platsen och 
lämnar, bortsett från angöringsplatsen, resten av 
tomten mer eller mindre obearbetad.

 och  visar 
båda en vilja att integrera byggnaden och dess 
närmiljö med vattnet – 
genom att omge byggnaden med dammar och 
Förkastningar genom att ta bort all mark på 
byggnadens sidor mot vattnet så att den delvis 
kommer att stå i vattnet. Det senare bedöms inte 
möjligt utan en ny vattendom.

Gångvägen längs stranden förändras i tre av 
förslagen – ,  och 

. De två förstnämnda kräver ett 
nytt gång- och cykelstråk norr om byggnaden om 
stråket längs vattnet utformas som en träbrygga i 
vattnet som föreslaget. Alternativt kan byggnaderna 
förskjutas något mot norr för att ge utrymme för 
stråket. I dessa förslag saknas också en förbindelse 
mellan gc-stråket längs vattnet och Munksjöbrons 
södra gc-bana.

 kräver anläggning av ett nytt 
genomgående gc-stråk och det föreslagna kan 
utvecklas som ett upplevelsestråk.

konstaterar juryn att detta är något som måste 
studeras vidare i samtliga förslag.

Sammanfattning
Samtliga förslag har gestaltningsmässiga kvaliteter, 
men juryn anser att  och 

 – i detta avseende representerar en 
klart högre nivå än de övriga. 
i synnerhet visar överlägsna gestaltningsmässiga 
kvaliteter, både exteriört och interiört. Även 

 representerar speciella kvaliteter.

och  visar båda karaktärsfulla 
byggnader som utan tvivel drar blickarna till sig och 
utmärker sig som kulturbyggnader.

mot vattnet räcker inte i juryns ögon. Med sin åt tre 
sidor slutna enkla form ger byggnaden ett alltför 
avvisande och anonymt intryck från landsidan och 
de håll varifrån publiken närmar sig.

Lämplighet för SMoT:s primära funktioner 

Inre organisation; Entré och foajé; 
Verksamhetslokalerna
Som nämnts ovan bygger tre av förslagen – 

,  och  – på en likartad inre 
organisationsprincip med de publika scenerna 
lagda intill varandra mellan en gemensam foajé i 
framkant och ett internt försörjningsstråk i bakkant. 
Denna princip kan skapa förutsättningar för en väl 
fungerande organisation av husets verksamheter, 
men har förvaltats olika väl i förslagen. Mest effektiv 
och rationell är , vars planlösning skulle 
kunna tjäna som ett idealiserat sambandsschema. 
Den bakre försörjningsleden är här utformad som 
en inre gata med rejält breddmått, öppen uppåt 
genom hela huset och dagsljusbelyst. Även
har en väl fungerande inre organisation, även 
här med en öppen försörjningsgata, men med 
vissa mindre genomtänkta delar, t ex scenernas 
placering i förhållande till foajén. har den 
minsta totalarean av förslagen, men till priset av 
tillkrånglade planlösningar och funktionella brister. 
Försörjningen bakifrån sker här via smala och 
krokiga korridorer i varje våningsplan, inlastningen 
ligger i våningsplanet under scenerna så att alla 
transporter måste gå via hiss med mera.

Med detta sätt att organisera byggnadens inre ligger 
foajén orienterad mot väster och Munksjön, bortvänd 
från staden, men publiken kommer företrädesvis 
att närma sig från norr och öster.  och 

 löser detta genom att lägga publikentrén 
i byggnadens nordvästra hörn, där den möter den 
publik som kommer från närliggande P-hus. Särskilt 

 har en vällöst entrésituation med tydliga 
ingångar i två plan som ansluter väl till stadens 
gångströmmar.  har placerat entrén på 
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sjösidan, vilket innebär att den annonserar sig dåligt 
mot staden och att intrycket av att huset vänder 
”baksidor” åt detta håll förstärks.

 och  visar spektakulära och 
dramatiserade foajélösningar som bygger på att 
utnyttja utsikten över vattnet. I båda fallen dock 
med vissa funktionella brister. I fall främst 
att besökare till teatern, dans- och barnscenerna 
måste ta sig bort ”runt hörnet” längst bort i den 
långsträckta foajén. Teaterbesökarna  kolliderar där 
dessutom med caféserveringen. 

 foajélösning bygger på ett långsträckt 
rum med en veckad fondvägg i husets hela höjd, 
och innanför denna sekundärfoajéer på varje 
våningsplan. Smala trappor utefter fondväggen 
leder upp till två balkongplan. Arrangemanget 
är spektakulärt, men torde medföra risk för 
publikstockningar.

genomtänkt och fungerande foajélösning i två plan, 
med alla scenerna lätt nåbara. Det mjukt kurviga 
foajérummet längs byggnadens sjösida är vackert 
utan att vara särskilt dramatiskt, men lite snålt 
tilltaget i bredd.

Även  har organiserat de publika 
scenerna så att de alla nås via en verksamhets- 
och försörjningsvåning i planet under foajéerna. 
Detta bör fungera väl men eftersom scenerna 
är mer utspridda, jämfört med de tre förslagen i 
gruppen ovan, är det inre kommunikationssystemet 
inte lika överblickbart och lättorienterat, och de 
horisontella avstånden kan upplevas som långa. 
Entrén är orienterad entydigt mot norr, ligger i direkt 
anslutning till angöringsplatsen och annonserar sig 
väl mot staden.
Till skillnad från de tre ovan nämnda förslagen, 
där foajéerna karaktäriseras av långsträckta och 
höga rum mot vattnet, är foajéerna i 
av ett mer komplext slag, integrerade inne i 

utsikten, utescenen, caféets uteservering och 
gångvägens passage genom anläggningen. 
Arrangemanget är vackert, men inte idealiskt ur 
logistisk och tillgänglighetssynpunkt.

 bygger sin inre organisation 
mer vertikalt än horisontellt. Byggnaden blir alltså 
hög. Konsertsalen och teatern ligger visserligen 
längst ned i huset, publiken når dem från de två 
nedersta våningsplanen och deras scener nås 
från ett gemensamt inlastnings- och serviceplan, 
men barn- och dansscenerna ligger fem 
våningar upp från entréplanet. Vad värre är är att 
verksamhetslokalerna i övrigt är uppdelade på inte 
mindre än nio våningsplan, vilket medför påtagliga 
logistiska problem. 

Entrén är placerad mitt på den västra sidan, 
orienterad mot vattnet, vilket innebär en dålig 
annonsering mot staden och norr varifrån publiken 
anländer.
Foajéerna har som tidigare sagts stora rumsliga 
kvaliteter, men uppdelningen på två separata 
foajéer, vardera i två plan, innebär onekligen vissa 

dessa foajéer kan uppfattas som en provokation mot 
besökare som har svårt att röra sig, och endast två 

Akustiska egenskaper
En översiktlig bedömning av förslagens akustiska 
egenskaper har gjorts av ÅF-Ingemansson AB i 
Jönköping. Det är utifrån tävlingspresentationerna 
inte möjligt att se några avgörande skillnader mellan 
förslagen, som samtliga bedöms ge förutsättningar 
att skapa goda akustiska egenskaper. För 
samtliga förslag gäller dock att denna fråga 
måste studeras ytterligare, främst avseende 
konsertsalens former, konstnärliga funktion och 
åtgärder för att hindra överhörning mellan olika 
spel- eller repetitionslokaler. Juryn bedömer att de 
påtalade bristerna är fullt möjliga att rätta till vid en 
bearbetning av förslagen.

Sammanfattning
Juryns slutsats är att  är det förslag som 
ger de bästa förutsättningarna för ett, ur såväl 
verksamhets- och personal- som publikperspektiv, 
väl fungerande och rationellt drivet konsert- och 
teaterhus. Även  och  ger 
goda förutsättningar, men når inte helt upp till 

 nivå.  har ett grundkoncept som 
borde kunna fungera bra, men övertygar inte i sina 
detaljlösningar.  bedöms ge 
betydande logistiska problem.

Ekonomisk genomförbarhet 

Kostnadsbedömning
En bedömning av förslagens produktionskostnader 
har gjorts av HIFAB, Jönköping. Med den relativt 
låga detaljeringsgrad tävlingsförslagen har blir 
en sådan bedömning med nödvändighet mycket 
ungefärlig, och har sitt största värde i att visa hur 
tävlingsförslagen förhåller sig kostnadsmässigt till 

programskriven lokalarea har dessa belastats 
med motsvarande area för att uppgifterna ska bli 
jämförbara.

Tävlingsprogrammet ger inga direktiv om 
kostnadsram för förslagen, men vid det 
gemensamma startmötet informerades de tävlande 
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muntligt om vilken kostnadsram som utifrån liggande 
lokalprogram bedömts rimlig för projektet.

Den nu gjorda kostnadsbedömningen visar 
god överensstämmelse med tidigare bedömd 
kvadratmeterkostnad för byggnaden. Däremot 
tyder resultatet på att man vid tidigare bedömning 
av totalkostnaden undervärderat omfattningen 
av icke programskrivna ytor, främst foajé och 
kommunikationsytor. Det är också den varierande 
omfattningen av sådana ytor som främst ligger 
bakom skillnaderna i totalarea, och därmed även 
totalkostnad, mellan förslagen. Uppmätta totalareor 
(BRA) varierar mellan drygt 17 000 kvm (
och ) och drygt 23 000 kvm (

).

Möjlighet utnyttja tomten för ytterligare bebyggelse 
I tävlingsprogrammet påpekades tomtens attraktiva 
läge och att ”SMoT-byggnaden, inklusive krav på 
framtida utbyggnadsmöjligheter, bör placeras och 
utformas så att möjlighet kvarstår att i framtiden 
uppföra någon ytterligare byggnad med publikt 
innehåll för kulturellt eller annat fritidsändamål inom 
området”. Sparsamhet med marken, med bibehållen 
funktionalitet, angavs därför som en kvalitet.

Samtliga förslag visar, om än olika övertygande, på 
möjlighet att placera ytterligare en byggnadsvolym 
på tomten. Utan att ta ställning till placering, 
volym och form för dessa konstaterar juryn att det 
i förslagen , ,  och 

 inte torde stöta på några större 
problem att komplettera med ytterligare en byggnad. 

 har en utbredning som tar en stor 
del av tomten i anspråk. Juryn är i detta fall mycket 
tveksam till möjligheterna till ytterligare bebyggelse.

Sammanfattning
Kostnadsbedömningen visar att  och
är tämligen likvärdiga kostnadsmässigt, att 
är något billigare och  något dyrare 
samt att är avsevärt dyrare 
än de båda förstnämnda.

 bedöms genom sitt förhållandevis 
begränsade fotavtryck och sin slutna karaktär vara 
det av förslagen som är lättast att komplettera 
med tillkommande bebyggelse inom tomten. 

 ger genom sin stora utbredning 
sämre förutsättningar än de övriga förslagen att 
utnyttja tomten för ytterligare bebyggelse. 
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BEDÖMNINGSPROCESSEN

De fem tävlingsförslagen visar sinsemellan en 
stor spännvidd, både arkitektoniskt, funktionellt 
och ekonomiskt. Alla förslagen vittnar om stort 
engagemang hos förslagsställarna, men alla 
visar också med brister i olika avseenden på 
tävlingsuppgiftens komplexitet. Flera av dem saknar 
också delar av det begärda lokalprogrammet. 

vilket av de fem förslagen som ger den optimala 
blandningen av önskvärda egenskaper och de 
bästa förutsättningarna till vidare utveckling och 
tillrättaläggande av de brister som juryn upptäckt.

Parallellt med juryns egna studier av förslagen 
har synpunkter på dem inhämtats från dels extern 
sakkunskap inom energi, akustik och ekonomi, 
dels arbetsgrupper med berörd personal inom 
teater- respektive musikverksamheten. Alla dessa 
har varit av stort värde för juryn. Den ekonomiska 
bedömningen av förslagen presenterades för juryn 
först i slutskedet av bedömningsperioden. 

Samtliga fem tävlingsförslag har under 
bedömningsperioden behandlats och utvärderats 
på ett likvärdigt sätt av både jury, sakkunniga och 
personalgrupper, inget förslag har avförts från 
diskussionen före den slutliga sammanvägningen. 

JURYNS SLUTSATSER OCH BESLUT

 och  visar stora likheter 
i både sin inre organisation och även i sitt 
förhållningssätt till läget vid vattnet: verksamheterna 
i huvudsak samlade intill varandra i ett och samma 
våningsplan och foajé/-erna helt uppglasade med 
stark orientering mot vattnet. 

 och  är 
sinsemellan mycket olika i det mesta men har det 
gemensamt att de båda har en mer komplex inre 
organisation i en starkt skulptural gestaltning och 
även ett mer komplext förhållande till vattnet och 
utsikten däröver.

 och i synnerhet 
 representerar stora 

gestaltningsmässiga kvaliteter, både 
stadsbildsmässigt och interiört, men juryn har funnit 
att de båda bygger på grundkoncept som medför 
avgörande brister eller problem som inte låter sig 
åtgärdas  utan mycket omfattande förändringar 
av förslagen.  tar i stort sett hela 
den värdefulla tomtytan i anspråk, trots att 2 200 
kvm programskriven lokalarea och teknikutrymme 
saknas, och förändrar strandlinjen i strid med 
gällande vattendom. har 

en inre organisation som medför både betydande 
logistiska problem och stora överytor, vilket 
resulterar i en avsevärd merkostnad jämfört 
med mer ”realistiska” förslag i tävlingen. Juryns 
slutsats är att inget av dessa båda förslag kan 
rekommenderas för ett genomförande, oavsett de 
kvaliteter de obestridligen besitter. 

Av de tre förslagen i den första gruppen –  
 och  – bedöms  vara 

svagast både arkitektoniskt och funktionellt, en 
värdering som kommit till uttryck även bland 
SMoT:s personalgrupper och den allmänhet som 
besökte utställningen av förslagen. och 

 bedöms vara i stort sett likvärdiga både 
arkitektoniskt och ekonomiskt.  har dock 
ett visst försprång i sin logistiskt och funktionellt 
mycket välstuderade organisation samt en 

utveckling under projektets genomförande.

Förslaget ” ” premieras för sin funktionellt 
exemplariska uppbyggnad och festliga karaktär; 
ett musik- och teaterhus som kommer att ge ett 
värdefullt tillskott till Jönköpings centrala stadsmiljö.

 att förslaget ” ” läggs 
till grund för genomförande och att den vinnande 
förslagsställaren engageras för fortsatt bearbetning 
och projektering.
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Vinnande förslag

SPI’RA
Förslagsställare:

, Göteborg, genom

Gert Wingårdh
Jonas Edblad
Ingrid Gunnarsson
Fredrik Lyth

Filip Rem
Joakim Kaminsky
Fredrik Gullberg
Ola Frödell
Robert Hendberg

Akustisk konsult:
Jan-Inge Gustavsson, Akustikon

Teaterteknisk konsult:
Dick Hasselblad



13

Förslaget kan förenklat beskrivas som en central kropp innehållande alla publika scener, omsluten av 
foajéer mot vattnet och personalens arbetslokaler mot landsidan. Exteriört präglas byggnaden av den mjukt 
böljande formen och glasfasadernas vertikala bandning.

+ En byggnad som framträder med en festlig och egen karaktär utan att vara dominerande
+ Likvärdigt uttryck åt alla håll

+ Mycket tydlig och ordnad uppbyggnad, föredömlig inre organisation med genomtänkt logistik
+ Väl fungerande foajé med god kontakt med alla scenerna
+ Alla scener i ett plan och med access från gemensam intern gata med överljus

+ Verksamhetslokalerna uppdelade på endast fyra våningsplan
+ Ordentliga sidoscener

+/– Vacker foajé, men lite snålt tilltagen (lång men smal)
+/– Konsertsalens halvcirkelformade bakvägg akustiskt tveksam

– Ingen tydlig relation till marken/platsen
– Oförlöst motsättning mellan interiörernas klassicistiska rumsformer och exteriörens modernistiska 

formspråk
– Kontakten mellan publikdel och verksamhetsdel behöver förbättras
– Vissa basfunktioner måste arbetas om, såsom scenkällare och monteringshall
– Ca 300 kvm lokalarea saknas
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öVRIGA FÖRSLAG

Det bör betonas att givna omdömen inte ger en heltäckande beskrivning
 av förslagens kvaliteter och brister. De är inte heller rangordnade eller viktade. 

Syftet med redovisningen är istället främst att visa spännvidden i juryns diskussioner. 
Vid fortsatt projektering av vinnande förslag förutsätts en 

noggrann genomgång göras utifrån ett reviderat lokalprogram.

Förslagsställarnas namn är angivna i enlighet med förslagens namnsedlar, 
brutna först efter avslutad bedömning.
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A TRE
Förslagsställare:

 genom
Sara Grahn, arkitekt SAR/MSA
Anders Thalberg, arkitekt SAR/MSA

Medarbetare:
Jesus Azpeitia, White
Oskar Nordquist, White
Mats Holmberg, White
Lars Nilsson, White
Marja Lundgren, White, miljö
Anders E Johansson, White, landskap
Johan Sousa de Mestre, Artifon, akustik
Ulf Randers, modell

Förslaget kan förenklat beskrivas som en kub 
innehållande alla publika scener, omsluten av foajéer 
mot vattnet och personalens arbetslokaler mot 
landsidan. Exteriört präglas byggnaden av dels den 
uppskjutande kubens glasskal, dels av de djärvt 
utkragade foajéytorna (40 meter utan stöd).
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+ Hushållar med marken 
+ Ingen utpräglad baksida på byggnaden 
+ Bra inre logistik
+ De två stora scenerna ordentligt åtskilda akustiskt
+ Bra utomhusscen
+ Bra caféscen
+ Vackert exponerade övningslokaler

+/– Den arkitektoniska gestaltningen starkt sammanlänkad med den inre logistiken 
+/– Inlastning i samma plan som scenerna – bra, men uppackningsrummet olämpligt placerat 
      på våningen ovanför inlastningen
+/– Ståtlig foajé, men väldigt fokuserad på utsikt över vattnet, väldigt mycket glas

– Ingen tydlig relation till platsen/marken
– Gestaltningsmässig motsättning mellan glasskrinet och den glasade foajén
– Onödigt komplicerade fasader med sina solfångare och lysrör
– Verksamhetslokalerna uppdelade på fem våningsplan
– Trång inlastning
– Trång entré, risk för publikstockning framför garderoben strax innanför entrédörrarna
– Konsertsalens entré ligger i foajéns smalaste del – risk för trängsel
– Teaterns entré ligger ”om hörnet” längst bort i foajén, med passage genom caféet
– Smala trappor upp till balkongen
– Konstruktivt tveksam utkragning av foajéerna
– Drygt 700 kvm programskrivna lokalytor saknas
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Entréplan
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Plan 2
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et etui
Förslagsställare:
Lund & Valentin arkitekter Göteborg, genom
Bo Karlberg
Fritz Olausson

Medarbetare:
Karin Andersson
Emma Carlsson

Referensgrupp:
Jan Izikowitz
Lars-Erik Berghog
Gunnar Anjou

Akustik:
Stefan Einarsson, Akustikon Göteborg

Modell:
Willy Stockeryd, Göteborg
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Förslaget kan beskrivas som ett ”tittskåp”, en kvadratisk låda där tre sidor är relativt slutna men den fjärde 
helt uppglasad för att för omvärlden exponera foajérummet som en antik teaterscen.

+ Hushållar med marken
+ Verksamhetslokalerna uppdelade på endast fyra våningsplan
+ Det mest yt- och kostnadseffektiva förslaget

+/– Volymmässigt förhållandevis lågmält
+/– Nästan allt krut satsat på foajérummet – förslagets clou

– Ingen tydlig relation till platsen och marken
– Vänder ”baksidor” åt tre håll
– Otydlig entré (endast från sjösidan), med smal trappa upp till huvudfoajén
– Foajéer i fyra plan med komplicerade kommunikationer emellan
– Indragna sekundärfoajéer ger risk för publikstockning
– Komplicerade och obearbetade planlösningar
– Inlastning i våningsplanet under scenerna
– Sidoscener som dubbelnyttjas som kommunikationsytor 
– Ca 600 kvm programskrivna lokalytor saknas
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Förkastningar
Förslagsställare:

Århus, genom
arkitekt MAA Dan Christensen, partner

Medarbetare:
arkitekt MAA Lars Faber
arkitekt MAA Hanne Hammer-Pedersen
arkitekt MAA Naja Engsted Jørgensen
arkitekt MAA Freja Kreutzfeldt
stud.ark. Peter Møller
stud.ark. Ditte Schmidt

Modell:
stud.ark. Peter Nordahl Jensen
stud.ark. Uffe Riis Sørensen
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Förslaget kan beskrivas som ett komplext konglomerat av fritt formade volymer, där var och en av de 
publika lokalerna kan avläsas i exteriören.

+ Gestaltningsmässiga kvaliteter, en skulptural volym för varje verksamhet/scen
+ Fin samverkan mellan byggnad och mark/plats
+ De viktigaste verksamhetslokalerna samlade till ett våningsplan, med direkt inlastning och access till 

samliga scener 
+ Bästa utomhusscenen
+ Generös artistfoajé

+/– Verksamheterna/scenerna mer utspridda än i övriga förslag
+/– Spännande foajéer, dock med vissa funktionella brister
+/– Gångvägen rakt igenom anläggningen ett djärvt grepp men kräver anläggning av ny gc-väg

– Tar större delen av tomten i anspråk 
– Ändrad strandlinje strider mot vattendomen
– Mycket kommunikationsyta, kan uppfattas som svårorienterat
– Verksamhetslokalerna uppdelade på fem våningsplan
– Otillräcklig garderobsfunktion
– Sidoscener dubbelnyttjas som kommunikationsstråk
– Inga användbara sidoscener till teatern och konsertlokalen
– Caféscen saknas
– 600 kvm lokalarea + 1600 kvm tekniska utrymmen saknas
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Sektion C-C 1:200

Entréplan
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Förkastningar

Plan 2
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KUBER I KVARTETT
Förslagsställare:Henning Larsens Tegnestue, Köpenhamn.

Projektteam:
Peer T. Jeppesen, arkitekt MAA, projektansvarig
Julie Daugaard Jensen, arkitekt MAA
Per Ebbe Hansson, arkitekt MAA
Sisse Fassio, BA. arch.
Mateusz Kozlowski, arkitekt MAA

Förslaget kan till sin uppbyggnad beskrivas som två höga byggnadskroppar skilda åt eller förenade av 
en central trapphall. Exteriört präglas förslaget av den starkt skulpturala form som beskrivs i mottot: fyra 
sammanlänkade kuber i en kvadratisk planform, helt insvepta i ett tätt vertikalt träraster. 
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+ Ett starkt uttryck, stora arkitektoniska kvaliteter både exteriört och interiört
+ Starkt skulpturalt
+ Stark laddning i förhållande till omgivningen
+ Fin samverkan mellan byggnad och mark
+ Den exteriöra formen, de fyra kuberna, speglar innehållet på ett metaforiskt sätt
+ Anslående huvudentré

+ Utsikt även över del av staden och Vättern

orientering.
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