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utblick
Läget
Placeringen i staden är utsökt. 
Lugnt och nära till allt, med utsikt över Munksjön och Vättern. 
Omgivet av parker i söder och i norr och med den nyanlagda Slottskajen alldeles framför husen. 
Detta ger också förutsättningar för ovanligt attraktiva lägenheter. De lägenheter som vänder sig ut 
mot Rådhusparken och Magnus Ladulås plats i norr kan vid en första anblick ses som de minst 
attraktiva men har genom sitt fria läge in över parken och med Vättern i fonden mer en väl 
kompensation för sitt något sämre solläge.

Stadsbilden 
Närområdet präglas av en variation i byggnadsvolym och en relativt uppbruten kvartersstad. Flera 
byggnader är i sig starka solitärer som Länsförvaltningen och Per Brahe Gymnasiet. Genom att 
tillkommande byggnader flankerar tävlingsområdet mot gaturum i norr, söder och i väster 
skapas en tydlighet och stadga i stadsbilden som saknas idag. 
Kajen framför husen är en del av stadens offentliga rum. Den något upphöjda bostadsgården 
mellan husen utgör en halvprivat zon, i första hand för de boende. Mellan dessa finns en 
nivåskillnad som överbryggas med ett par trappsteg som skapar en subtil gräns mellan offentligt 
och halvprivat. Fullt tillgängligt för alla men används i första hand av de boende.

Stråken
Slottskajen omvandlas till ett av Jönköpings mest attraktiva promenadstråk. Cykelbanan passerar 
alldeles nedanför husen. I sydöstra hörnet föreslås ett café med bästa solläge för en uteservering 
med den nyanlagda Hamnstationsparken och Munksjön samt kajkanten framför fötterna. 
Denna strategiska placering blir en naturlig mötespunkt för gående och cyklande som rör sig i 
området.
Hamngatan utformas som en stadsgata med kantstensparkering och trädplantering. Genom 
pollare skiljs biltrafiken av från kajen. Gående och cyklande tar sig enkelt vidare ner mot vattnet.

sitplan skala 1:500 (A1)

cykelförråd/fastighetsförråd

gästlägenhet

kommunikation

cafélokal

soprum

Fotopunkt 2. Vid Munksjöstranden nedanför kv Atollen

Fotopunkt 4. Från takterrassen i JM´s bygge 
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Lägenhetssammanställning

Vätterhem
markplan plan 2 plan 3 plan 4 plan 5 plan 6 totalt andel %

1 rok 1 1 1 1 4 13
2 rok 3 2 2 2 2 11 37
3 rok 2 2 2 2 1 9 30
4 rok /5 rok 1 1 1 1 2 6 20
Antal lgh /plan 3 6 6 6 6 3 30

Riksbyggen
markplan plan 2 plan 3 plan 4 plan 5 plan 6 totalt andel %

2 rok 1 2 2 2 7 21
3 rok 2 3 3 3 2 2 15 45
4 rok/5 rok 1 2 2 2 3 1 11 34
Antal lgh /plan 4 7 7 7 5 3 33

Husen
De uppställda önskemålen om lägenhetsstorlekar uppfylls till fullo. Likaså uppfylls parkeringskraven 
inom fastigheten och önskemålen om lägenhetsförråd. Samtliga lägenheterna är utformade enligt 
”Bättre för alla”. 
Bostad AB Vätterhem och Riksbyggen får varsitt hus med ungefär lika mycket yta och med alla 
funktioner avskiljda. Teknikutrymmen och undercentraler tillsammans med lägenhetsförråd utgör 
separata delar under respektive hus.

Riksbyggen bygger huset i söder som lämpar sig bäst för de något större lägenhetsstorlekarna. 
Bostad AB Vätterhem bygger huset i norr som ger hyresrätten optimala förutsättningar med mindre 
lägenheter och med 6 lägenheter per plan samlade runt ett trapphus.

Parkeringsanläggningen angörs från norr över en gemensam infartsramp och delar sedan upp sig i 
två separata källargarage. 
Alla boende har möjlighet att ta hissen direkt upp till sin lägenhet.
Gården ligger på +91,5 m.ö.h och blir då 5 decimeter högre än anslutande gatunivå på Hamngatan 
och nås över en kort ramp och trappor direkt väster om kvarteret. 
Parkeringsgaragets golvnivå blir +88,9 m.ö.h  vilket är 2 decimeter högre än 
normalvattennivån i Munksjön (+88,7 m.ö.h)
Även ut mot kajen anläggs trappor ner mot vattnet. Genom att höja upp gården 5 decimeter blir den 
visuellt tillgänglig för alla samtidigt som den skapar ett halvoffentligt uterum för de boende. 
Gården utformas så den blir tillgänglig för alla boende med gemensam uteplats för respektive hus. 
De lägenheter som ligger i markplan in mot gården har egen terrass och en liten trädgård som ger 
avskiljdhet och bidrar till en grön miljö. Övriga lägenheter i markplan har indragna balkonger. 

Totalt blir nyckeltalet mellan BTA och BOA nära 0,8.
Lägenhetsstorlekar varierar något genom husen från våningsplan till våningsplan 
genom utskjutande byggnadsdelar.  
1 Rok finns i hyresrättsdelen och har ytan 50 kvm
2 Rok ligger på mellan 60 – 72 kvm
3 Rok ligger mellan 80- 85 kvm och med några lite större ut mot vattnet.
4 -5 Rok finns från 95kvm och uppåt

parkeringsplan, skala 1:200 (A1) typplan plan 2-4, skala 1:200 (A1) plan 5, skala 1:200 (A1)

RIKSBYGGEN

BOSTAD AB
VÄTTERHEM

BOA och BTA

Bostad AB Vätterhem
ca 2350 kvm BOA
ca 3000 kvm BTA

Riksbyggen
ca 2850 kvm BOA
+ 26 kvm gästlägenhet
och 20 kvm föreningslokal.
ca 3600 kvm BTA

BTA under mark
ca 2400 kvm

entré från hamngatan
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Vätterhem, entresol, skala 1:200 (A1)

plan 6, skala 1:200 (A1)

RIKSBYGGEN

BOSTAD AB
VÄTTERHEM

Hållbart byggande
Genom att göra många lägenheter runt en hiss (3, 4 resp 6 st) åstadkom en god ekonomisk bas i 
projektet. Denna lösning gör också att omgivande ytterväggar hålls till ett minimum i 
förhållande till totalytan, något som går hand i hand med ett hållbart och ekologiskt byggande en 
långsiktig förvaltning samtidigt som det ger en god totalekonomi i byggskedet. 
Detta gör att fasaderna kan utföras med generösa glasytor och ändå klara de högt ställda 
energikraven på 85 kWh/kvm.
Badrum görs med fördel inne i huset utan fönster då detta ger en ljusare och energieffektivare 
bostad totalt. Dessutom slipper man problem med placering av radiatorer i badrum. Istället räcker 
komfortvärme på golv som uppvärmning. 
Huset förses med TFX-ventilation som ger en mycket låg energiförbrukning i kombination med 
AA –märkta hushållsapparater och med lågenergibelysning, gärna LED-belysning, i alla delar. 
Belysning förses med närvarostyrning i trapphus och källare samt övriga biutrymmen där 
överskottsvärmen inte kommer till nytta för inomhusklimatet i samma utsträckning som inne i 
själva bostaden.
Alla fönster görs med minst 1,0 i U-värde. Detta minimerar risken för kallras och ger möjligheten 
att göra fönster ända ner till golv utan radiatorer direkt under. 

Fotopunkt 1. Brofästet vid Slottsbron

Fotopunkt 5. Tagen vid länsstyrelsens entré entré från hamngatan Vy längst Slottskajen med cafét i förgrunden 
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Höjder och volymer
Höjder och skala ansluter till skalan i denna del av staden. De expressiva 
volymerna bryter ner skalan till en mänsklig nivå och avslutar staden ut mot 
kajen med greppbar storlek.  
Husen görs i fem plan med en indragen 6:e våning. En lägenhet görs i etage 
där den övre delen möter upp mot Länsförvaltningens hus och tar plats i 
stadsrummet sett längs med Hamngatan (se bild)
Att inte bygga för utblickarna och kontakten med vattnet för befintliga hus är 
en viktig del i utformningen av de nya husen. Genom att öppna mellan 
huskropparna åstadkoms en maximal transparens ner mot vattnet. I princip 
har alla våningsplan och alla rum i Länsförvaltningsbyggnaden bibehållen 
kontakt med Munksjön (se siktlinjer i illustration)

Fasadutryck
Husen får sitt utryck i första hand genom volymhanteringen. Fasaderna utförs 
i tegel och med inslag av infärgad vit betong. Balkonger görs likaså i vit 
betong med täta uppvik i samspel med glasräcken. En utformning som ger 
både utblickar och avskildhet. 
Kulör används för att förstärka passager och entréer. Även några utskjutande 
fasadelement har givits en gul kulör. Materialvalen är miljövänligt sunda med 
fokus på långsiktighet och god beständighet. Husen får en stark egen fasad-
karaktär som tillsammans med övriga hus bildar en karaktärsfull avslutning av 
staden ner mot Munksjön.
Takterrasser görs med grönaka som även tillåts hänga ner över fasaderna. 

fasad/sektion B-B, skala 1:200 (A1) sektion A-A, skala 1:200 (A1)

strategiska publika fokuspunkter viktiga gångstråk (gul markering) och 
cykelstråk (magenta markering)

grönområden utblickar från länsförvaltningen
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flygperspektiv

tegelfasader

infärgad betong

japanskinspirerad trädgård


