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BAKGRUND
Bostads AB VätterHem och Riksbyggen inbjöd i september 2008 till projekt-
tävling i enlighet med LOU i samråd med Sveriges Arkitekter. Syftet med 
tävlingen var att ta fram förslag till bostadsbebyggelse på Västra Kajen, Jönkö-
ping.

Bostads AB VätterHems och Riksbyggens ambition är att skapa ny bostads-
bebyggelse med hög arkitektonisk kvalitet och tilltalande lägenheter med hög 
boendekvalitet.  

FAKTA OM TÄVLINGEN

Tävlingsuppgift
Tävlingsuppgiften var att utforma en ny bostadsbebyggelse vid Västra Kajen 
vid Munksjön i Jönköping. Det fanns inget preciserat krav på antalet bostadslä-
genheter, men största möjliga utnyttjande av tomten skulle eftersträvas. Det in-
gick i tävlingsuppgiften att göra en bedömning av vad som är möjligt på denna 
plats med hänsyn till att parkeringsbehov och bostadskomplement skulle lösas 
inom den egna fastigheten. Tävlingsförslagen till bebyggelsen skulle ha en hög 
arkitektonisk kvalitet och tilltalande lägenheter med god boendekvalitet. Täv-
lingsförslagen skulle även vara ekonomiskt möjliga att genomföra.

Bebyggelsen ska, enligt Jönköpings kommuns stadsbyggnadsvision, vara ut-
formad med stor hänsyn till:

• genomsiktlighet för bakomliggande byggnad för Länsförvaltningen 
• god anslutning till den nya Magnus Ladulås plats norr om området 
• god anslutning till promenadstråket längs Munksjön och till platsbildning-

en söder om området
• bra utnyttjande av sol, ljusförhållanden och utsiktsmöjligheter 

Deltagande arkitektkontor

• Erséus Arkitekter AB, Stockholm
• Semrén & Månsson Arkitektkontor AB, Göteborg
• KANOZI arkitekter AB, Göteborg
• Kjellander + Sjöberg arkitektkontor AB, Stockholm
• Tham & Videgård Hansson Arkitekter, Stockholm



4

Inlämnade förslag
Inom utsatt tid, den 27 februari 2009, hade följande förslag lämnats och godkänts för bedömning:

•  A & E
• Mellan5
•  Brick
• Mellan husen över gården
•  Utblick

JURY
Den jury som hade till uppgift att bedöma förslagen bestod av:

• Mats Björklund, Bostads AB VätterHem
• Henrik Möller, Bostads AB VätterHem 
• Mats Nilsson, Riksbyggen 
• Claes-Göran Persson, Riksbyggen 

•  Nils-Erik Wetterbratt, arkitekt MSA, Stadsbyggnadskontoret 

Juryn har enhälligt beslutat att belöna förslag A & E med första pris.
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JURYNS SAMMANFATTNING ÖVER TÄVLINGEN

Bedömningskriterier
Följande kriterier har, utan inbördes ordning eller viktning, legat till grund för 
bedömningen:

• Funktionella och arkitektoniska kvaliteter  
• Hänsyn till stadsbilden och kulturmiljön  
• Ekonomisk genomförbarhet (investeringskostnad och driftkostnad)  
• Tillvaratagande av läget vid vatten

Juryn kan konstatera att de fem helt olika förslagen har brottats med de för-
utsättningar som ställts upp i tävlingsprogrammet och att de skiljer sig åt i an-
greppssätt och utformning.

Hänsyn till stadsbilden och kulturmiljön  
Att ta till vara läget vid kajen, förhålla sig till väderstreck, siktlinjer och områ-
dets möte med staden har inte varit en lätt uppgift och svårigheterna har i olika 
grad kunnat avläsas i förslagen.

Huruvida mötet med staden ska ta sig formen av ett stadsmässigt rutnäts-
kvarter eller mer av hus i park har varit ett ämne för diskussion i juryn. I dis-
kussionen har avvägningar gjorts mellan de av förslagen som arbetat med täta 

emellan. Karaktären för kajen runt Munksjön som ny stadsrand har varit en del 
i diskussionen.

Bedömningen har mynnat ut i att juryn ser att denna del av kajen inte behö-
ver ha den täta stenstadens karaktär utan kan gestaltas med monolitiska voly-
mer med luftighet och siktlinjer.

privata och som samtidigt öppnar för solbelysning har alla tävlande arbetat 
med på olika sätt. En del av förslagen är täta med små mått på gårdarna vilket 
resulterar i att det inte ges utrymme för gröna miljöer utan där har man arbetat 
mer med hårdgjorda ytor. Nivåskillnaderna på tomten har gett resultatet att 

och den allmänna gångvägen med mur eller sekvenser av murar.

Funktionella och arkitektoniska kvaliteter  
Lägenhetslösningarna hos förslagen varierar och juryn har granskat förslagen 

-
lösningar kan bli svåra att utnyttja fullt ut som de är presenterade. 

I programmet ställs som krav att lägenheterna ska vara utformade enligt 
”Bättre för alla”, något som juryn kan konstatera inte alla lägenheter lever upp till.



Balkongernas placering och genomblickar genom bostäderna är andra as-
pekter som juryn vägt in i sin bedömning och kan konstatera att för att bli an-

då framförallt balkongernas djup.
Juryn har ansett att den mest framgångsrika lösningen är att förlägga garage-

nedfarter till syd och sydväst. Därigenom lämnas mötet med den blivande Mag-
nus Ladulås plats rent och bildar på så vis en vackrare fasad mot staden.

Kraven i programmet var formulerade så att förslagen skulle ha en hög energi-
effektivitet och ha goda värmeåtervinningssystem.

Hos en del av förslagsställarna presenteras idéer och lösningar för hur detta 

Tillvaratagande av läget vid vatten 
Juryn har studerat förslagen i modeller som placerats in i Jönköpings kom-
muns stadsmodell och diskuterat husens höjder i förhållande till stadens silu-
ett, de omgivande byggnaderna samt hur de föreslagna husen samspelar med 
de nya områdena på motsatt sida Munksjön.

I några av förslagen känns kontakten med sjön och strandkanten bruten av 
den barriäreffekt som bildas när förslagsställarna har arbetat med relativt höga 
murar eller sekvenser av murpartier. Då har det känts mer övertygande när 
angreppssättet varit att dela upp höjdskillnaden mellan kaj och gård med ram-
per, trappor och mindre murpartier. 

någon större utsträckning av byggherrarna och diskussionen har rört sig om 

inte helt enig i frågan men avstånden till de kaféer som ligger inne vid eller 
nära Norra Kajen är små vilket skulle kunna innebära att det inte är ett a-läge 
för sådana lokaler på tävlingsområdet. 

Ekonomisk genomförbarhet  
I juryns bedömning av förslagen har ingått en översiktlig kostnadsberäkning 
för att kunna jämföra förslagen och bedöma genomförbarheten.

Förslagen uppvisar inga stora skillnader i entreprenadkostnad men förslag 

blir naturligtvis dyrare att genomföra.
I genomförbarheten ligger även lägenheternas struktur och planlösning. I 

och svåra att utnyttja och som därigenom blir dyrare. 
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JURYNS BESLUT

Efter avslutad bedömning har juryn utsett förslag A & E till vinnare av tävlingen och rekommenderar 
förslaget för fortsatt bearbetning och genomförande.

JURYNS OMDÖMEN

Mats Björklund

Henrik Möller 

Mats Nilsson

Claes-Göran Persson

Ulf Mattsson

Nils-Erik Wetterbratt 

Gert Wingårdh
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Vinnande förslag

A & E
Förslagsställare: Tham & Videgård Hansson genom Martin Videgård Hansson, Bolle Tham, Eric 
Engström, Mårten Nettelbladt, Helene Amundsen, Karolina Nyström, Marcus Andrén, Andreas 
Helgesson, Dennis Suppers, Anton Alvarez

egen karaktär blir något utöver det vanliga.

Byggnadernas nya och fräscha formspråk 
har fasader med rasterverkan som enkelt 

men ändå lekfullt använder skalan som ge-
staltningselement. Förslaget känns modernt 
och spännande och har inom sin enkla strikta 
form utnyttjat möjligheterna att gestalta de 
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Förslaget är väl utvecklingsbart och har möj-
lighet att bli det tillskott till stadsbilden som 
arrangörerna uttryckt. Husens placering på 
tomten tar upp både stadens och Munksjöns 
riktningar med det norra husets vridning och 
bildar därigenom en famn mot Magnus Ladu-
lås plats. Förslaget andas mer hus i park än 
tät stadsmiljö och genom sitt lätta anslag för-
stärker det promenadstråket längs Munksjön.

Inom den kvadratiska formen har lägenhe-
terna lösts redigt och välfungerande med god 
tillgänglighet. Lägenheterna har potential att 
bli ljusa och vackra med utblickar och genom-
sikt. De större lägenheterna har hörnläge och 
två balkonger eller uteplatser.

Ett plus i bostäderna är de stora klädkamrar-
na. De vällösta trapphusen är sensationella 
i sin geometriska enkelhet och skapar ett 
mervärde i boendemiljön. Förslagsställarna 
redovisar en säker och rimlig miljö- och ener-
gilösning med utvecklingspotential för bland 
annat solceller på taken.

Förslaget har en mycket bra lösning på gara-
geinfart som genom att förlägga den till det 
södra hörnet av tomten skapar en attraktiv 
framsida mot Magnus Ladulås plats. Gårdar-
na är luftiga och gröna med en bra avvägning 
mellan offentligt och privat och man har löst 
utrymme för cyklar, barnvagnar med mera i 
byggnaderna och frigör därigenom gårdsyta.
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ENTREPLAN 1:200
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Juryn har observerat att lägenheterna på 
bottenvåningen kommer nära marknivån och 
ställer sig frågan om dessa marklägenheter 
blir attraktiva.Vidare är vissa 1:or helt norr-
vända vilket inte tillskapar ett mervärde för 
just dessa lägenheter. Vid uppmätning av 
balkongerna har konstaterats att djupmåtten 
på balkongerna är något knappt tilltagna och 
skulle vinna på att ökas något för att under-
lätta möblering. Det föreslagna fasadrastret 
med trä i två utföranden känns nytt men 
också inte säkert beprövat och juryn kan i en 
utveckling av projektet tänka sig att andra 
lösningar kan prövas.

Förslaget är det med lägst antal lägenheter 

För att nå sin fulla potential rekommenderar 
juryn att förslaget behöver studeras ytterli-
gare vad gäller material i fasadskikt, balkong-
storlek samt våningsantal.
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MELLAN5
Förslagsställare: Semrén & Månsson genom Magnus Månsson, Adelina Mehra, Johan Ljungqvist, 
Sara Eriksson, Eva Martini, Jakob Örtendahl

Ett förslag med fem huskroppar, en högre 
och fyra lägre som bildar en tät grupp bygg-
nader med siktlinjer emellan. Tätheten gör 
att husgruppen utgör en tydlig fasad mot 
Munksjön förstärkt av gavlarnas avvikande 

tolv våningars höghus bryter förslaget mot 
ramprogrammets vision men juryn bedömer 
att det föreslagna uttrycket trots allt blivit kon-
ventionellt och kunde ha varit högre.

Gårdarna är halvprivata till karaktären och är 
gestaltade med övervägande hårdgjorda ytor 
med inslag av plantering i framför allt ramper 
och slänter. Förslaget har inte cykelförråd i 
husen – bara på gårdarna vilket juryn bedö-
mer som mindre lyckat.

Lägenheterna är i många fall väl lösta med 
-

rianter men inte i alla. Juryn saknar en be-
skrivning och ett resonemang kring tillgäng-
lighet och ”Bättre för alla”.
Några av lägenheterna har svårutnyttjade 

uteplatser mot sjön. 
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vilket inte helt övertygar juryn som grepp. I de 

de som vetter mot söder större men det vore 
bättre med en stor än två små balkonger.

I några av de mindre lägenheterna ser för-
slagsställarna ut att ha placerat klädupp-
hängning direkt i köket, något som juryn inte 
bedömer som en kvalitet i boendet. Gästlä-
genheter saknas.

att lösa antalet parkeringsplatser har valt att 
gräva ned garaget i två våningar, något som 
kan underlätta fördelning av platser mellan 
olika byggherrar men som även medför hög-
re kostnader i fråga om grundläggning och 
konstruktion.
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BRICK
Förslagsställare: Erseús Arkitekter AB genom Peter Erséus, Martin Karlsson, Martin Lafveskans, 
Karl Liljeström, Fredric Scherman, Annie Thulin, Malin Unger

-
lan tegelpartier och glas. Fasadernas bear-
betning känns ny och spännande med ett 
massivt uttryck. Fönstren är utformade som 
spalter i teglet vilket medför ett något slutet 
intryck.

Den slutna karaktären och det massiva ut-
trycket för tankarna mer till en förvaltnings-
byggnad än ett bostadshus. 
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Gårdsmiljöerna är skiljda från Munksjön och 
utförda med hårdgjorda ytor med liten grön-
ska. Gårdarna uppfattas som helprivata och 
inbjuder inte till genompassage eller genom-
blick.

Flera lägenheter har balkonger mot öster 
med utsikt över sjön vilket är ett stort mervär-
de till bostaden. Andra lägenheter ligger mot 
Hamngatan med balkong mot Länsstyrelsens 
byggnad.

Planlösningarna är tillgängliga och med rimli-
ga mått men korridorer i lägenheterna skapar 
svårutnyttjade och mörka passager.
Inga av badrummen har dagsljusinsläpp.
Flera lägenheter riskerar att bli mörka med 
få utblickar och där en del bostadsrum vetter 
mot det inglasade trapphuset. Gästlägenhet 
saknas.
Juryn uttrycker en tveksamhet inför de stora 
trapphusen som kräver mycket uppvärmning 
och som binder ihop de fyra byggnadsvoly-
merna till två större.

taklinje bildar ger inget mervärde till uttrycket 
mot sjön och en hög norrfasad ger tillsam-
mans med garagenedfarten en mindre inbju-
dande miljö mot Magnus Ladulås plats.



Ett tätt och kompakt förslag med ett över-
tygande resonemang om siktvinklar genom 
området. Stadsmässigt passar förslaget väl 
in i bebyggelsemönstret vid Munksjön. De
spännande och ovanliga fasaderna i brons 
sticker ut och ger en tydlig identitet med en 
låg driftskostnad i längden. Ett nytt och djärvt 
grepp. Förslaget har bra lösta bostadsgår-
dar med en väl avvägning mellan hårda och 
gröna ytor. Förslaget kan dock uppfattas som 
slutet mot gångvägen.

Trots att förslagsställarna gått utanför täv-
lingsområdet med utkragande huskroppar 
känns förslaget tätt och trångt och inte helt 
övertygande på platsen. Juryn bedömer att 
fyra huskroppar på denna tomt är för mycket.

Det är i sig yteffektivt men juryn frågar sig 
om de kan fungera fullt ut i praktiken. Juryn 
konstaterar att endast två av trapphusen når 
ner till garageplanet. 

Husen uppvisar många typer av lägenheter. 
Lägenheterna är förlagda över hörn vilket 

Flertalet lägenheter är dock gestaltade med 
komplicerade vinklar och rumssamband vilket 
skapar mycket svårmöblerade lägenheter 
med dåligt utnyttjade ytor. Redovisning av 
resonemang kring tillgänglighet saknas.

MELLAN HUSEN ÖVER GÅRDEN
Förslagsställare: Kjellander & Sjöberg Arkitektkontor 
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UTBLICK
Förslagsställare: Kanozi Arkiteker AB genom Johan Casselbrant, Johan Norén, Lisa Johnsson, 
Luisa Navacerrada, Lea Vanessa Lohr, Vacek Kipszak

Ett förslag med en tydlig bostadsprägel som 
visar skillnad mellan bostadshus och de 
offentliga byggnaderna i området. Förslaget 
har med sitt lätta anslag och sin luftiga ge-
staltning stora kvaliteter men kan kännas väl 

den stadsmässiga prägel som arrangörerna 
efterfrågat utan skulle få en helt egen, annor-
lunda karaktär i staden. Husens anslag för 
tankarna till semesterboende vid Rivieran.

Ett stort plus är de stora vällösta balkongerna 
med bra lägen och plats för många typer av 
möblering. Lägenheterna är lösta med accep-
tabel tillgänglighet men innehåller komp-
licerade vinklar och korridorer som medför 
svårutnyttjade ytor. 

Förslaget har möjlighet att kunna utvecklas 
vidare men känns inte helt färdiglöst eller 
genomarbetat.
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Juryn vill rikta ett stort tack till alla tävlingsdeltagare
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