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INBJUDEN PROJEKTTÄVLING 
Bostads AB VätterHem och Riksbyggen inbjuder till en Arkitekttävling om utformning av nya 
bostäder på Västra Kajen vid Munksjön i centrala Jönköping. 
Bostads AB VätterHem och Riksbyggen är två likvärdiga parter i denna tävling. Av praktiska skäl 
administreras tävlingen av Bostads AB VätterHem. 
 
Tävlingen är öppen endast för de inbjudna arkitektföretag/team som utvalts genom ett öppet 
kvalificeringsförfarande. 
 

 
Tävlingsområdet inringat på karta, foto och modell från Ramprogrammet för Norra Munksjön. 
 
 
SYFTE 
Området Västra Kajen ligger mitt i Jönköping och ingår i det som kallas Stadsbyggnadsvisionen 
för Jönköpings centrum. 
Som byggherrar har utsetts det kommunala bostadsbolaget VätterHem, som bygger hyresrätter 
och Riksbyggen som bygger bostadsrätter.  
Byggherrarna önskar området delat i två ungefär lika delar där varje part har sin egen fastighet 
och sin egen förvaltning. 
 
Syftet med arkitekttävlingen är att på denna unika plats i staden utforma en ny 
bostadsbebyggelse med hög arkitektonisk kvalitet och tilltalande lägenheter med hög 
boendekvalitet.  
Ramprogrammet har angett en bebyggelse i 4-6 våningar. För det aktuella området är det 
illustrerat tre byggnadskroppar bestående av fem våningsplan + en indragen takvåning.  
I tävlingen får även andra volymer prövas om det går att förena med den intilliggande kulturmiljön 
av riksintresse samt helhetsgestaltningen kring Norra Munksjön. 
 

 
Del av Munksjön med tävlingsområdet och med Länsförvaltningens byggnad i vänstra kanten. 
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BAKGRUND 
 
STADSBYGGNADSVISIONEN 
Stadsbyggnadsvisionen för centrala Jönköping är ett levande dokument för bl a Norra Munksjön.  
I ramprogrammet från januari 2002 har exploateringen och skalan angivits på följande sätt: 
 
Jönköpings centrala delar kännetecknas av en måttfull exploatering och bebyggelseskala. I det 
avseendet ska den nya bebyggelsen visa den befintliga respekt särskilt när det gäller 
byggnadernas höjd. Det är dock viktigt att den nya bebyggelsen får ett eget uttryck som präglas 
av dagens tidsanda. Ett förhållningssätt som bör gälla inför arbetet med att utforma bebyggelse 
och miljöer i staden är ”att söka platsens själ och utan nostalgins bedrägliga och lättvunna 
rekvisita med vår tids uttrycksmedel söka dess moderna form”. 
I så gott som alla sammanhang där ny bebyggelse kommer i fråga i attraktiva lägen uppkommer 
idéer om att bygga högt. Den nya bebyggelsen kring Norra Munksjön ska ha ett effektivt 
utnyttjande, men inom stadens nuvarande skala. Högre byggnader än vad de angivna ramarna 
beskriver ska göras föremål för ingående studier och överväganden. 
 
I ramprogrammets illustrationer och text anges även att den nya bebyggelsen ska utformas på ett 
sådant sätt att så många lägenheter som möjligt kan tillgodoräkna sig utsikt och utblickar mot 
vattnet och det omgivande landskapet. Detta har gett till resultat att husens gavlar föreslås 
orienterade mot vattnet så att bakomliggande kvarter kan få tillgång till utsikt och utblickar. 
 
Stadens nuvarande skala är enligt ramprogrammet 4- 6 våningar.  
Länsförvaltningens byggnad i anslutning till Västra Kajen är 8 våningar. 
 
 
FÖRÄNDRINGAR AV RAMPROGRAMMETS FÖRUTSÄTTNINGAR KRING MUNKSJÖN 
Sedan ramprogrammet upprättades 2002 har exploateringen startat upp på Östra och Norra 
Kajen. 
Det attraktiva läget har precis som angivits ovan inneburit att diskussioner och överväganden 
uppkommit om byggnadernas höjd.  
Bostadsbebyggelse på Östra Kajen har nu hushöjder på 7 våningar mot vattnet och 5 våningar 
mot staden i övrigt. 
Affärshuset Atollen har planerats med hushöjder på upp till 7 våningar eller cirka 24 m 
takfotshöjd. 
Ett planerat Rättscentrum söder om Västra Kajen har angivits med en hushöjd på cirka 26 meter. 
 

              
             Östra kajens bebyggelse sedd från Västra Kajen. 
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Västra kajen med från vänster: Polishuset, Hamnstationen, Länsstyrelsebyggnaden och Gamla lantmäteriet 
 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
TOMT / MARKOMRÅDE 
Tomten / markområdet ska delas i två ungefär lika ytor som förvaltas var för sig utan 
gemensamhetsanläggning. Varje part skall på egen tomt svara för det egna behovet av ytor för 
parkering av bilar och cyklar samt för teknisk försörjning.  
Gemensam infartsyta till parkering kan dock med fördel accepteras.  
Tredimensionell fastighetsbildning avses tillämpas om detta medför fördelar för en rationell 
förvaltning. 
I tävlingsuppgiften ingår att visa hur området bör delas och vilken del som kan vara lämpligast för 
respektive part. 
Angöring till tomten skall i första hand ske enbart från norr och i andra hand från norr och väster  
med begränsad angöring från väster.  
 
 
Tomtyta:  Cirka 2 400 m2 .  
 
Gräns för bebyggelsen sammanfaller med  
kvartersgräns / tomtgräns. 
 
Byggnadsgränser framgår av bifogad karta.  
 
 
 
Byggnadsgränserna är: 
 
Söder: 6,0 m norr om Hamnstationens  
norra fasadlinje.                                                                                                  
 
Väster: Gatulinje 12,0 m öster om polishusets 
östra fasadliv. 
 
Öster: 10,0 m från kajkant 
 
Norr: I linje med Länsstyrelsebyggnadens  
norra  huvudfasad.  
                    
 
 
Tävlingsområdet ligger i direkt anslutning till kulturmiljö av riksintresse, vilket framgår av bilagd 
dokumentation ”Norra Munksjöområdet – en historisk dokumentation”. 
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Marknivåer:   
Tomtens västra sida ligger på cirka + 91,0 
Tomtens norra sida ligger på cirka + 90,5 
Tomtens östra sida mot Munksjön har nivåer mellan + 89,4 och + 89,7 
 
Grundvattennivån ligger på cirka + 88,50   
                  
Medelvattennivån på Munksjön är + 88,7.  
  
 
Arkeologiska förutsättningar:  
Tomten / markområdet ligger omedelbart utanför det historiska slottsområde som sedan länge är 
bortrivet och ersatt av andra byggnader och parkanläggningar.  
 
Huvuddelen av tomtmarken är utfylld mark. Den var ursprungligen utfylld för järnväg och hamn. 
Under senare delen av 1900-talet omvandlades ytan till stadsmotorväg. 
 
I arkitekttävlingen finns inga begränsningar av arkeologiska skäl.  
 
 
Grundläggningsförutsättningar. 
Huvuddelen av tomtmarken är som ovan angivits utfylld mark. Geotekniska översiktliga analyser 
avses utföras i samband med detaljplanearbetena. 
 
I arkitekttävlingen finns inga begränsningar av geoteknisk art.  
 
 

 
Vy från slottsbron 
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PARKERING 
Bilparkeringsbehovet för bostäder skall i sin helhet lösas inom den egna tomten. 
 
Parkeringsplatserna skall kunna nås av de boende direkt från eget trapphus. 
 
Bilparkeringskrav:  Bostadsrättsdelen 0,9 plats per lägenhet. 
                               Hyresrättsdelen     8,0 platser per 1 000 m2 bruttoarea 
 

Gästparkering därutöver kan eventuellt tillhandahållas på anslutande yta 
under kvällar och helger. 

 
 
 
BOSTÄDER / GESTALTNING 
Bebyggelsen skall enligt stadsbyggnadsvisionen utformas 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 platsbildningen söder om 

området. 
• bra utnyttjande av sol, ljusförhållanden och utsiktsmöjligheter 

 
Byggnaderna skall ha hög arkitektonisk kvalitet med material anpassade till ett långsiktigt bra 
förvaltande såväl exteriört som inom den egna lägenheten.  
 
De får gärna ges en utformning som gör dem uppmärksammade och omtalade utanför stadens 
gränser. Byggnaderna ska samtidigt ha en hög utnyttjandegrad för boendet och en god teknisk 
och ekonomisk utformning för långsiktigt förvaltande. 
 
Byggnaderna för hyresrätter respektive bostadsrätter får utföras med olika karaktärer. Det skall 
dock kännas att de samspelar med varandra. 
 
 
 

 
Vy från Munksjöbrons östra landfäste. 
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BOSTÄDER / INNEHÅLL OCH LÄGENHETSFÖRDELNING 
Det finns i detta tävlingsprogram inget preciserat krav på antalet bostadslägenheter. 
Det ingår i tävlingsuppgiften att göra en bedömning av vad som är möjligt på denna plats. 
 
Parkeringsbehov och bostadskomplement skall i sin helhet lösas inom den egna fastigheten. 
 
Den uthyrningsbara ytan skall vara ungefär lika stor för respektive part. 
 
Samtliga lägenheter skall vara utformade med tillgänglighet enligt ”Bättre för alla”.  
 
Samtliga lägenheter skall ha egen balkong eller uteplats samt klädkammare och egen 
utrustning för tvätt. 
 
 
Lägenhetsfördelning:Bostadsrättsdelen  
 20% tvåor, 45% treor, 35% fyror varav några femmor 
  
 Hyresrättsdelen 
 10-15 % ettor, 35-40 % tvåor, 30 % treor, 20% fyror varav någon femma. 
 De mindre lägenheterna skall placeras på de nedre våningsplanen 
 
 
 
BOSTADSKOMPLEMENT 
För bostadsrättsföreningen skall utrymme skapas för föreningsträffar och för gästers övernattning. 
Erforderligt behov cirka 25 m2 inkl yta för pentry och hwc 
 
Cykelparkeringskrav:1 plats för en- och tvårumslägenheter                          
                                  2 platser för tre- och fyrarumslägenheter 
 
 Cykelplatser skall kunna nås direkt från eget trapphus eller direkt utifrån.                      
 
Lägenhetsförråd: Lägenheter skall förses med lägenhetsförrådsyta på 4-6 m2  
 
Gårdsmiljö: Gårdsmiljön skall anpassas till byggnadernas karaktär och utformas som  
  gröna gårdar med rik växtlighet. 
  Rofyllda platser för medelålders och äldre generationer skall prioriteras. 
 Mindre yta erfordras för barnbarnslek. 
 
 
 
MILJÖPROFIL / TEKNIK 
Byggnaderna skall utformas med hög energieffektivitet och med goda värmeåtervinningssystem. 
Bebyggelsen skall utformas som lågenergihus med en värmeförbrukning på högst 85 kwh/m2  
 
Sunda material och kretsloppsanpassning av byggmaterial skall eftersträvas i den fortsatta 
projekteringen och i byggprocessen. 
 
Området är bullerstört av trafik på Munksjöbron söder om tävlingsområdet och av trafik på Södra 
Strandgatan norr om tävlingsområdet.  
 
 
 
 
 
 
 
 



ANSLUTANDE YTOR 
 
Gamla Lantmäteribyggnaden och Magnus Ladulås Plats norr om tävlingsområdet 
Gamla lantmäteribyggnaden som uppfördes 1935 är en av Jönköpings vackraste funktionalistiska 
byggnader. Används idag som advokatkontor. Framför denna byggnad avses anläggas ett torg 
som har projekterats och kommer att anläggas under 2009. Platsen begränsas i söder av 
cykelväg i väst-östlig riktning. Ytan mellan denna cykelväg och tävlingsområdet har inte 
projekterats. 
 
Hamnstationen och platsbildningen framför Hamnstationen söder om tävlingsområdet 
Hamnstationen uppfördes 1894. Den är en tidstypisk och den enda byggnad som är kvar från 
järnvägs- och hamnepoken vid Munksjön. Framför denna byggnad avses anläggas en park. 
Som kontrast till den stensatta Magnus Ladulås Plats bör den ges en mer grön och parklik 
utformning. Platsen har ännu inte projekterats. ”Sydväst Arkitektur och Landskap” har skisserat 
en utformning som redovisas på kartunderlaget. 
 
 
Slottskajen / Promenadstråket längs Munksjön 
Ytan utmed kajen skall vara allmän platsmark. Den är ännu inte projekterad.  
Preliminärt skall ytan bestå av en gc-väg 4,6 m bred med en 3,0 m bred zon mot kajkanten och 
minst 2,4 m mellan gc-väg och byggnad. 
 
 
Länsförvaltningen och ytan mellan tävlingsområdet och Länsförvaltningen 
Länsförvaltningens 8-våningsbyggnad uppfördes 1957. Ytan mellan denna byggnad och 
tävlingsområdet består av parkeringsytor för förvaltningens verksamhet och av allmänt tillgänglig 
gatumark för Hamngatan. Gatan är inte projekterad men bör ha en enhetlig utformning med södra 
delen förbi polishuset och nya rättscentrum. Angöring för bostäderna bör kunna ske från denna 
gata. Gatan beräknas ligga på ungefär samma nivå som marken har idag. 
 

 
Tävlingsområdet med Hamnstationen i vänstra bildkanten och Gamla Lantmäteriet i högra bildkanten. 
 
 
 
TÄVLINGSOMRÅDET 
Tävlingsområdet är tomtytan. 
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TÄVLINGSTEKNISKA BESTÄMMELSER 
 
Tävlingsarrangör 
Bostads AB VätterHem och Riksbyggen är två likvärdiga parter i denna tävling. Av praktiska skäl 
administreras tävlingen av Bostads AB VätterHem. 
 
Bostads AB VätterHem 
Att Henrik Möller 
Box 443  
551 16 Jönköping 
036 – 19 94 31 
henrik.moller@vatterhem.se 
 
 
Tävlingens form 
Tävlingen är en inbjuden formgivningstävling i ett steg och genomförs i enlighet med Lagen om 
Offentlig Upphandling. 
 
 
Tävlingsspråk 
Tävlingsförslag ska vara utfört på svenska 
 
 
Deltagarrätt 
Tävlingen är öppen endast för följande inbjudna arkitektföretag/team, utvalda genom ett öppet 
kvalificeringsförfarande: 
 
Erséus Arkitekter AB, Stockholm 
 
Semrén & Månsson Arkitektkontor AB, Göteborg 
 
KANOZI arkitekter AB, Göteborg 
 
Kjellander + Sjöberg arkitektkontor AB, Stockholm 
 
Tham & Videgård Hansson Arkitekter, Stockholm 
 
Jury 
• Kent Sandén, Bostads AB VätterHem 
• Henrik Möller, Bostads AB VätterHem 
• Mats Nilsson, Riksbyggen 
• Claes-Göran Persson, Riksbyggen 
• Ulf Mattsson, Stadsbyggnadskontoret 
• Nils-Erik Wetterbratt, Stadsbyggnadskontoret 
• Gert Wingårdh, utsedd av Sveriges Arkitekter 
•  
Juryns sekreterare är Claes Larsson, Sveriges Arkitekter 
 
Juryn kan komma att tillkalla ytterligare sakkunniga som rådgivare. 
 
 
Tävlingsfunktionär 
Tävlingsfunktionär är  
Arkitekt SAR / MSA Ingvar Selse 
Beckasinvägen 43 
556 25 Jönköping 
Tel 036 – 763 24,  0708 – 62 59 62 
ingvar.selse@comhem.se 
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Tävlingsuppgiften 
Tävlingsuppgiften är att utforma en ny bostadsbebyggelse på denna unika plats. 
Det finns inget preciserat krav på antalet bostadslägenheter, men största möjliga utnyttjande av 
tomten skall eftersträvas. 
Det ingår i tävlingsuppgiften att göra en bedömning av vad som är möjligt på denna plats med 
hänsyn till att parkeringsbehov och bostadskomplement skall lösas inom den egna fastigheten. 
 
Kommunens ramprogram har angett en bebyggelse i 4-6 våningar. För det aktuella området är 
det illustrerat tre byggnadskroppar bestående av fem våningsplan + en indragen takvåning.  
I tävlingen får även andra volymer prövas om det går att förena med den intilliggande kulturmiljön 
av riksintresse samt helhetsgestaltningen kring Norra Munksjön. 
 
Tävlingsförslagen till bebyggelsen skall ha en hög arkitektonisk kvalitet och tilltalande lägenheter 
med god boendekvalitet.   
 
Tävlingsförslagen skall vara ekonomiskt möjliga att genomföra. 
 
 
Programhandlingar 
Programhandlingarna utgörs av detta program samt följande bilagor: 
 

 Ramprogram för Norra Munksjön. 
 Norra Munksjöområdet – en historisk dokumentation 
 Kartunderlag på området runt Norra Munksjön med inlagda fotopunkter 
 Grundkarta i på tävlingsområdet 
 Fasadritningar över angränsade bebyggelse i kv Guvernören och Götaland 
 Ritning på Magnus Ladulås Plats  
 Digitala foton från angivna punkter 

 
Bilagor överlämnas på startmötet 
 
 
 
Startmöte 
Samtliga tävlande inbjuds till ett gemensamt startmöte för visning av området 24 oktober 2008  
kl 10.00. Plats: Stadsbyggnadskontorets sessionssal på plan 1 vid Juneporten intill 
Järnvägsstationen i Jönköping. 
 
 
Tävlingsfrågor 
Begäran om klarlägganden eller kompletterande uppgifter om programhandlingarna ska göras 
skriftligen, genom brev eller e-post till tävlingsfunktionären. Tävlingsfrågor ska vara 
tävlingsfunktionären tillhanda senast 2008-12-11. 
 
Tävlingsfrågor och juryns svar kommer snarast därefter att skickas till samtliga tävlande. 
 
 
Tävlingsförslaget 
Tävlingsförslaget ska vara anonymt. Samtliga inlämnade ritningar och övriga handlingar ska i 
nedre högra hörnet vara försedda med ett motto. 
 
Tävlingsförslaget ska vara monterat på styvt underlag i liggande A1- format, och får omfatta högst 
4 planscher.  
Därutöver ska en omgång av dessa planscher, förminskade till A3-format, lämnas samt en 
omgång digitalt i pdf-format. (Observera att även detta material ska vara anonymt ) 
 
Ev. handlingar utöver dessa kommer att tas undan från bedömning och utställning.  
Modell tas ej emot.  
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Tävlingsförslag ska redovisa följande: 
 Situationsplan i skala 1:500 för hela tävlingsområdet 
 Planer i skala 1:200 
 Representativa fasader och sektioner i skala 1:200 
 Tre perspektiv från föreskrivna punkter i marknivå samt ett perspektiv från flygfotonivå 

 (Kompletterande perspektiv får lämnas in) 
 Detaljer av betydelse för förslaget i valfri skala 
 Redovisning av material och färger 
 Kortfattad beskrivning av förslaget med angivande av cirkaytor BOA och BTA för respektive  

   part. 
 
Inlämning 
Tävlingsförslaget ska vara lämnat till post- eller budbefordran senast onsdagen den 25 februari 
2009, adresserat till den administrerande tävlingsarrangören: 
 
   Bostads AB VätterHem 
   Box 443 
   551 16 Jönköping 
 
Tävlande ska på anmodan kunna styrka inlämningsdag. 
 
Tävlingsförslag kan även, senast samma dag (2009-02-25) kl 17.00, lämnas direkt till den  
administrerande tävlingsarrangörens besöksadress: 
Bostads AB VätterHem, Klostergatan 10, Jönköping 
 
Förslaget ska åtföljas av ett förseglat ogenomskinligt kuvert, märkt med "Namnsedel" och 
förslagets motto. Detta kuvert ska innehålla uppgifter om namn på förslagsställaren och ev. 
medarbetare. 
 
 
Tävlingsarvode 
Varje tävlande som inom utsatt tid inlämnat förslag i enlighet med detta program erhåller ett 
arvode om 150 000 kr exkl. moms. Arvodet utbetalas mot faktura sedan juryn godkänt inkomna 
förslag.  
 
 
Bedömning  
Följande kriterier kommer att ligga till grund för bedömningen. (Utan inbördes ordning eller viktning) 

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

 
Redovisning av bidragen ska ha en sådan detaljeringsgrad att kostnaderna för genomförandet 
kan bedömas översiktligt. 
Bedömningen beräknas vara avslutad i början av maj 2009. Resultatet kommer att meddelas de 
tävlande personligen. 
 
 
Utställning/Publicering 
Tävlingsförslagen kommer efter bedömningstiden att ställas ut genom arrangörens försorg. Tid 
och plats meddelas senare. 
Tävlingsjuryns utlåtande kommer att tillsändas samtliga tävlande senast tre veckor efter det att 
tävlingens resultat offentliggjorts. 
 
All publicering av tävlingsförslag efter avslutad tävling kommer att ske med angivande av 
förslagsställarens namn. 
Sveriges Arkitekter och arrangören äger rätt att publicera samtliga tävlingsförslag på sin hemsida.  
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Äganderätt, upphovsrätt och nyttjanderätt 
Arrangören innehar den materiella äganderätten till tävlingsförslagen.  
 
Förslagsställarna innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag. Direkt 
utnyttjande av förslag, helt eller i väsentliga delar, kan ske först efter avtal med förslagsställaren. 
 
 
Uppdrag efter tävlingen 
Efter avslutad tävling avser arrangörerna att teckna avtal med det vinnande arkitektföretaget för 
framtagande av bygglovhandlingar och entreprenadhandlingar för projektet i sin helhet.  
 
Det åligger därför tävlande att i samband med inlämnande av tävlingsförslaget även ange sitt 
arkitektarvode för färdigprojektering. Detta skall ske i slutet kuvert, vilket öppnas efter det att 
tävlingen avgjorts.  
 
Offerten på färdigprojektering skall uppdelas i två delar.  
 
Del 1.  Arvode för bygglovhandlingar inkl arkitekthandlingar för upphandling av totalentreprenör. 
           Arkitekthandlingar för upphandling av totalentreprenör avser bygglovhandlingar  
  + Teknisk rambeskrivning och Rumsbeskrivning med angivande av kvalitetskrav   
  + Principdetaljer för säkerställande av arkitektonisk kvalitet. 
 
Del 2.  Arvode för färdigprojekteringshandlingar för totalentreprenad. Denna del kommer senare 
att överföras på upphandlad totalentreprenör. 
 
Offerten skall avse hela projektet. De båda byggherrarna gör sedan själva anbudsuppdelningar 
baserade på ytandelen för respektive part. 
 
Arbetstid och utlägg för begärda bearbetningar av tävlingsförslag ersättes separat. 
 
Finner arrangören skäl att frångå juryns rekommendation ska samråd ske med Sveriges 
Arkitekter. 
Om tävlingen efter två år ännu inte har lett till avsett uppdrag för vinnaren tillkommer det denne 
en extra ersättning motsvarande tävlingsarvodet. 
 
 
Tävlingsprogrammets godkännande 
Detta program är upprättat i enlighet med "Regler för svenska tävlingar inom arkitekternas, 
ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält", 1998. Reglerna gäller om inte programmet 
anger annat. 
Program och bilagor är godkända av juryns ledamöter, vilka svarar för tävlingens genomförande. 
Ur tävlingsteknisk synpunkt är programmet granskat och godkänt för de tävlande av Sveriges 
Arkitekters tävlingsnämnd. 
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……………………………………………                       …………………………………………. 
Kent Sandén                                                                       Ulf M Mattson 
 
……………………………………………                       …………………………………………. 
Henrik Möller                                                                       Nils-Erik Wetterbratt 
 
…………………………………………                          …………………………………………. 
Mats Nilsson                                                                       Gert Wingårdh 
 
…………………………………………                        
Claes-Göran Persson 
 
För Sveriges Arkitekters Tävlingsnämnd 
Claes Larsson, tävlingssekreterare 


