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NYA BOSTÄDER PÅ VÄSTRA KAJEN I JÖNKÖPING

MOTTO: A & E

Två trähus på kajkanten i centrala Jönköping. En spaljé silar lju-
set och skapar ett yttre rum vid fasaden, ett filter mellan den 
privata bostaden och staden utanför. Dubbelhöga öppningar 
löser upp skalan och ansluter till kringliggande bebyggelse. 

Förslagets ambition är att skapa bostäder med egen karaktär 
och unika kvalitéer på en av Jönköpings bästa tomter. Ett sam-
tida tillkott, en ny gestalt med utgångspunkt i ett ekologiskt 
perspektiv, som kompletterar siluetten längs Västra kajen.

Stadsbild
Kajerna runt Munksjön karaktäriseras idag av biltrafik och park-
eringsplatser. Bebyggelsen kring sjön och Västra kajen är relativt 
gles med friliggande byggnader. Den planerade förändringen 
av kajerna kommer att förtäta och transformera området till en 
befolkad och levande stadsdel i ett av Jönköpings mest centrala 
lägen.

Med detta förslag vill vi tillvarata närheten till vattnet och ans-
luta till den nya kontexten runt Munksjön, som förutom att er-
bjuda rekreation också kommer att inkludera flera viktiga sam-
hällsfunktioner med bland annat  Smålands Musik och Teater 
och nya Rättscentrum.  
 Ambitionen är att möta både den historiska och den 
planerade bebyggelsens olika skalor: Hamnstationens två- och 
Länsförvaltningens åtta våningar, parkrummens och platsernas 
urbana mått, och inte minst den större skala som de planerade 
kvarteren närmast söder om tomten representerar och som 
redan finns närvarande i Munksjöns utbredning och i långa vyer 
längs kajerna.

Genom att placera två byggnader i fastigheternas gränser defini-
eras och förtydligas omgivande stadsrum; den gröna parken i 
söder, kajen i öster, tillfartsgatan i väster och en stenlagd plats i 
norr. Husen följer och synliggör tomtens riktingar i läget just där 
kajen knäcker upp mot Magnus Ladulåsplatsen och vidare till 
bron över vattnet och östra delen av stan. 
 Mellan husen bildas ett öppet rum som genom sin 
planering beskriver platsens sluttande topografi. Den förlänger 
gatans höjd ut mot vattnet och möter därmed kajen i en förhöjd 
nivå, en sockel som avslutar de två fastigheternas gårdar där de 
öppnar sig ut mot Munksjön. En låglutande ramp och en trappa 
förbinder de två nivåerna.

 

Genomsikten från Länsförvaltningens hus kan enligt vår 
bedömning med de föreslagna volymerna bevaras, så att stora 
delar fortfarande får utblickar mot vatten och park. Det norra 
bostadshusets vridning ger Länsförvaltningens frontala fasadg-
estalt en mer frikopplad position. Vidare är bostadshusen lägre 
och låter därmed Länsförvaltningen teckna sig liksom tidigare 
med sin höga siluett synlig från vattensidan.

Byggnaderna
De nya bostadshusen är formade kring var sin vertikal ljusgård 
i husets mitt, ett utvidgat entrérum som sträcker sig upp i hela 
husets höjd. Det kommer att utgöra ett gemensamt socialt rum 
varifrån lägenheterna nås via ett öppet trapphus i sex våningar. 
 Från ljusgården öppnar sig lägenheterna utåt, fyra av 
fem ligger i hörn vilket ger goda förutsättningar för dagsljus och 
utblickar. Lägenheterna är utformade för att uppfylla ”Bättre för 
alla”-målen och en hög grad av generalitet. Med möjlighet till 
flera entrélägen runt om ljusgården kan lägenhetsfördelningen 
enkelt varieras inom våningsplanen. 
 De två trapphusen är uppbyggda på ett liknande sätt så 
att rörelsen är kontinuerlig mellan trapporna och att extra ytor 
skapas vid lägenhetsentréerna som förlagts till hörnen. För att 
stärka identitet och orienterbarhet är de samtidigt olika; ett 
med överlappande rektangulär ljusöppning, ett med nästan 
rund.
 Ett yttre skikt av terrasser ger uteplatser till samtliga 
lägenheter. Genom att förskjuta terrassernas läge i sidled bildas 
dubbelhöga rum. En vertikal spaljé av lärkträ silar ljuset och ska-
par en övergång mellan inne och ute. I det södra huset är virket 
naturligt silvergrått, medan träet på det norra huset är bränt 
vilket ger en svärtad, hård och väderbeständig yta. Sedda på 
håll bidrar fasadernas olika kulör till förståelsen av två distinkta 
byggnader. På natten silas ljuset omvänt utåt och låter husen stå 
som två lyktor på kajkanten.
 Träspaljén markerar också de två huvudentréerna som 
artikuleras med omslutande träsidor kring helglasade dörrar. 
Samtidigt inordnas funktioner som garageinfart, cykelrum och 
soprum som täta delar av trärastret.
 I husen finns även gästlägenhet och möjlighet till ge-
mensamhetslokaler eftersom vi tror att den tänkta målgruppen 
efterfrågar en tydligare social dimension i sitt boende. Att träffas 
och umgås blir en viktig del av vardagen och stärker gemenska-
pen i huset.
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Konstruktion, miljö och energi
Byggnaderna är utformade för att möjliggöra en konstruktion med konventionell 
betong alternativt helt i massivträteknik vilket skulle innebära en högre grad av 
förnyelsebara material och möjlighet till att utveckla projektet långt ur ett uthål-
lighetsperspektiv. 
 Den samlade planformen minimerar omslutande fasadarea och därmed 
energiförbrukning, samtidigt som den tunga stommen bidrar till ett stabilt in-
neklimat, vilket sammantaget ger effektivitet under såväl byggnation som i för-
valtningsskede.

Material är genomgående massivträ, exponerad betong, smidesräcken och 
vitmålad gips. Exteriören får sin karaktär av de massiva hyvlade träribborna 
och de dubbelhöga öppningarna som samspelar i skalan mellan uteplats och 
stadsrum. På gårdarna planeras hårdgjorda gångar och platser av natursten 
och grus i en mjukt kuperad yta av gräs med plantering av träd och buskar 
som ansluter till omgivande parkrum.

Areaberäkning:
3650 kvm BTA per hus, totalt 7300 kvm.
2550 kvm BOA per hus, totalt 5100 kvm.
1860 kvm BTA, gemensamt garage.
33 st lägenheter i norra huset, 
27 st lägenheter i södra huset,
totalt 60 st.

Lägenhetsfördelning norra huset
(antal inom parentes anger alternativ 
fördelning) :
1:or 6 st
2:or 10 st (12st)
3:or 11 st 
4:ora 6 st 
5:or (2 st)  

Lägenhetsfördelning södra huset:
2:or 6 st 
3:or 11 st (13 st) 
4:or 10 st (8 st)
5:or (2 st)

Parkeringsgaraget nås via en infart i det södra huset och föreslås som en egen 
förvaltningsenhet i enlighet med programskrivningen. Den öppna gårdsplan-
eringen medger att garagets höjdläge kan anpassas till grundläggningsförut-
sättningar utan att övriga accesser påverkas. 
 

För att uppnå en så effektiv energianvändning som möjligt planeras huset för 
ett ventilationssystem med både till- och frånluft. Tilluften tas in på taket och 
fördelas sedan till lägenheterna från ventilationsaggregatet i källaren. Frånluf-
ten kan ventileras filtrerad i garaget för att sedan växlas mot uteluft. Aggrega-
tet utrustas med värmeåtervinning + värmebatteri och har en verkningsgrad 
på 80-90%. Värme kan tas från fjärrvärmenät alternativt från berg- eller sjövat-
tenpump och solfångare för att minska mängden köpt energi. I lägenheterna 
kan värmen distribueras via lågtemperatursystem såsom radiatorer, konvek-
torer eller förvärmd luft. Detta system ger låg energianvändning och stor 
flexibilitet att  möta framtida krav.
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Exteriören får sin karaktär av de hyvlade ribborna av massivträ och de 
dubbelhöga öppningarna som samspelar i skalan mellan bostad och stad-
srum. Spaljén ger fasaden ett ökat djup när dagsljuset silas in och skapar 
skuggspel som förändras över dagen. Träfasaden står mot gårdarnas mjukt 
kuperade yta av gräs där gångar och platser markeras med plantering av 
träd och buskar som ansluter till omgivande parkrum.
På natten silas ljuset omvänt utåt och låter husen stå som två lyktor på 
kajkanten.

De två trapphusen är uppbyggda på ett liknande sätt så att rörelsen är kontinuerlig mellan trap-
porna och att extra ytor skapas vid lägenhetsentréerna som förlagts till hörnen. För att stärka 
identitet och orienterbarhet är de samtidigt olika; ett med överlappande rektangulär ljusöppning, 
ett med nästan rund. Resultatet fungerar liksom som husens fasader som tydligt utgör en enhet 
men också markeras som två egna karaktärer.


