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Situationsplan skala 1:500

Perspektiv nr. 02

Jönköping
Det unika med Jönköping är dess läge vid 
Vätterns södra ände, vid Munksjöns norra del 
och kanalen dem emellan som delar staden i en 
östlig och en västlig del. Mellan de båda rutnät-
strukturerna, östra och västra centrum, skapas 
ett mellanrum kring kanalen. Här dominerar 
parker och solitära byggnader – Västra kajen är 
en del av detta mellanrum 

Perspektiv nr. 01 möte och kanter

utsikt

genomsikt

vattenkant

stadsstruktur

struktur mellan land och vattnet

Västra kajen
Den anvisade tomten ligger i de yttre gränserna till 
rutnätstaden och strax intill Munksjöns västra kaj-
kant. Platsen präglas framförallt av innerstadens för-
längda gatunät som leder fram emot vattnet och det 
vattennära läget. Omgivande bebyggelse är avtryck 
från olika tidsepoker, har mycket varierande höjd och 
de står som fria volymer placerade inom stadsplanen. 
Platsen har redan idag en oerhörd utsiktspotential 
i många olika riktningar. Härifrån ser man ut över 
Munksjön i både östlig och sydlig riktning. I fram-
tiden kommer man även kunna få utsikt över en ny-
etablerad park i söder och över Magnus Ladulåsplats 
med sin vattenspegel och vidare mot kanalen i norr. 
Det är till och med möjligt att se Vättern från platsen 
om man förflyttar sig ett antal våningsplan upp i 
luften. Eftersom det redan idag är ett värdefullt utsik-
tsläge är det viktigt att ha fortsatt genomblickbarhet 
genom vårt kvarter även efter att det bebyggts.

Förslaget
Fem huskroppar, en högre och fyra lägre. Det högre 
huset möter den i området högre skalan och över-
brygger den till den lägre skalan. Den högre höjden 
ger karaktär till området och höga bostadsvärden.
Vi placerar huskropparna fritt i förhållande till 
varandra. Till och med utanför tomtmarken i vissa 
fall. Detta är en viktig koppling till den fria strukturen 
som finns i området.
Huskropparna samlas kring ett förhöjt gårdsplan som 
görs grön och frodig med en tydlig kant mot ”gatan” 
och med sluttande ytor ner mot Munksjön och mot 
kajkanten.

Bostadshusen är uppbyggda kring en enkel grund-
struktur och en hög upprepningsgrad i exempelvis 
trapphus, badrum och kök. Möjligheterna för en hög 
av prefabricering ger en bra grundekonomi i projek-
tet vilket är nödvändigt i dagens bostadssituation. 
Utvalda delar som exempelvis de vikta gavlarna är 
avsnitt där stor kraft läggs och där den arkitektoniska 
verkan är stor. 
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normalplan 1:200

parkeringsplan -2   1:500
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Under gårdsplanet placerar vi parkering i två plan med 
infart från norr. Parkeringen blir i och med de två planen 
lätt delbar för de två byggherrarna. Hissar respektive 
utrymningstrapphus från varje huskropp gör att boende 
enkelt når sin lägenhet direkt från respektive garage-
plan. I direkt anslutning till trapphusen/hissen finns även 
utrymme för en del förråd, cykelrum samt erforderlig 
teknik. Under gårdsplanet finns utrymme för lokaler ut 
mot kajstråket. I den östra gaveln på tre av byggnaderna 
finns utrymme för tre mindre lokaler i varierande stor-
lek. Tillgången på lokaler är en viktig del för områdets 
möjlighet att vitalisera och befolka den västra kajen. 

Det förhöjda gårdsplanet skapar en halvprivat gårds-
yta för de boende samtidigt som den ger insynsskydd 
för lägenheterna på första våningen. Gården är uppdelad 
i intimare passager och fyra större rum. De två större 
rummen mot gatan rymmer en del cykelparkering och 
uteplatser. Frodig grönska fokuserar på att skapa inra-
made gröna rum. De två större rummen mot kajkanten 
förlängs förbi kajkanten, ända ner till Munksjön. Ramper 
och avsatser ger gårdsrummet rörelse samt vila och olika 
möjligheter till utblickar mot vattnet. 

parkeringsplan -1   1:500

Bostäderna har höga ambitioner avseende rationalitet 
och variation. De är uppbyggda kring en enkel grund-
struktur och med en hög grad av upprepning. Rummen 
är orienterade efter bästa utsiktsläge, mot vattnet och mot 
omgivande torg/parker. 
Tre hus är avsedda för Vätterhem och ligger i tomtens 
norra del. De är orienterade i öst-västlig riktning och 
mellan 4-6 våningar höga. Ett av husen kantar området 
mot Magnus Ladulås plats och de två övriga sticker ut 
med gavlarna mot kajkanten respektive gatan.  
Två hus är avsedda för Riksbyggen och ligger i områdets 
södra del. Det högre huset är 12 våningar högt och har 
utsikt mot Vättern, Munksjön och mot Jönköpings cen-
trum. Det lägre huset är 4 våningar och står med lång-
sidan mot den nya parken och blickar ut mot Munksjön.

hyresrätt

bostadsrätt
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Perspektiv nr. 05
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tvärsektion/fasad a-a  1:200

Munksjön  10m 

Munksjön  30m 

Fasaderna/Material
Fasaden vänder sig mot gata, gård och vatten med 
olika materialitet, täthet och kulör. Gavlarna mot 
vattnet, där husen syns som allra bäst, beläggs 
med guldanodiserad aluminium så morgonsol och 
Munksjön vågor kastar sitt ljus över fasaderna. För 
att förstärka ljusspelet knäcks fasaden vertikalt - 
vilket också skapar en unik och tydlig  identitet i 
Jönköping. In mot gårdarna är husen vita medan 
gatufasaderna är kontrasterande antracitgrå.

De blanka gavlarna mot vattnet får generösa fön-
steröppningar med glasning över hörn medan 
gårdens fasader har en friare fönstersättning med 
kvadratiska fönster i tre storlekar. 

Indragna balkonger skyddar mot väder och vind och 
skapar tydlig rytm i fasadsystemet. Balkongräcken 
utförs i glas i gröna nyanser mot gården och som 
i höghuset övergår i en blå färgskala i de översta 
våningarna. Höghuset avslutas med en till stora fön-
steröppningar, med en känsla att huset löser upp sig 
mot himlen.

De lägre husens svagt lutande sedumtak bildar ett 
grönt taklandskap för höghuset och de omgivande 
byggander att be  trakta.

1 rok 2 rok 3 rok 4-5 rok Antal BOA/LOA BTA BOA/BTA
Riksbyggen

hus 1 - 1 24 11 2930 3650
hus 2 - 6 5 750 940

Totalt - 7 24 16 47 3680 4590 80,20%

lokaler 1 102 175

Totalt 3782 4765

Vätterhem
hus 3 - 6 1 4 700 890
hus 4 - 6 4 1 740 925
hus 5 7 5 6 6 1560 1870

Totalt 7 17 11 11 46 3000 3685 81,40%

lokaler 2 160 180

Totalt 3160 3865

Parkering 
plan -1 (Vätterhem) 36
plan -2 (Riksbyggen) 45

TOTALT 6942 8630

parkering -01  +89,50

parkering -02  +86,60

plan 02    + 95,50

plan 03    + 98,40

plan 01   + 92,20

gatan      + 91,00

plan 04  + 101,30

plan 05  + 104,20

plan 06  + 107,10

plan 06  + 110,00

plan 06  + 112,90

plan 06  + 115,80

plan 06  + 118,70

plan 06  + 121,60

plan 06  + 124,50


