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För att få en förståelse av Norra Munksjö-området och dess karaktär samt hitta möjligheter
till utveckling, har tre olika analyser utförts på området. Den första analysen är en SWOTanalys. SWOT-analys (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) är en metod som
utnyttjas t ex för att identifiera svårigheter eller utvärdera och utveckla ett område. Den andra
grundar sig på arkitekturteoretikern Kevin Lynch analysmetod som genom studier av visuella
och upplevelsemässiga förutsättningar skapar en god överblick över området och sätter det
i ett sammanhang med övriga staden. Den sista är en rörelseanalys som grundar sig på en
analys gjord av kommunen och länstrafiken tillsammans, som visar på hur människor rör sig i
olika områden under olika tider av dygnet. De tre analyserna beskrivs under ledorden Identitet,
Helhet och Rörelse.
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Analysmetoder
Identitet

För att tydliggöra planområdets karaktär och identitet
har jag använt mig av en SWOT- analys som beskriver
områdets styrkor, svagheter, möjligheter och hot.
Tillsammans ger dessa fyra punkter en uppfattning om
områdets identitet. Analysen beskriver hur området
upplevs och vad det har för betydelse till staden. Utifrån
denna analys har därför ledordet identitet tagits fram.
SWOT-analys (Strengths, Weaknesses, Opportunities,
Threats) är en metod som utnyttjas t ex för att identifiera
svårigheter eller utvärdera och utveckla ett område.
I en SWOT-analys antecknas områdets starka sidor
(strenghts), svaga sidor (weaknesses), möjligheter
(opportunities) och risker (threaths). Den övre halvan
av analysen beskriver nuläget och inre faktorer, medan
den nedre halvan beskriver framtiden och yttre faktorer.
Till vänster beskrivs det positiva inom ett område, och
till höger det negativa. SWOT-analys kan användas för
analys på både kort och lång sikt. På kort sikt innebär det
ett utmärkt hjälpmedel för att se på dagsläget och kanske
på mindre frågor. På lång sikt är det ett bra hjälpmedel
för den strategiska planeringen och de beslut och
överväganden som måste göras.3
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Helhet

Jag har även tittat på området utifrån olika delar från Kevin Lynch analysmetod.4 Den grundar sig på en analysmetod som genom studier av visuella och upplevelsemässiga
förutsättningar skapar en god överblick över området och
sätter det i ett sammanhang med övriga staden. Analysen
syftar till att beskriva de visuella och upplevelsemässiga
förutsättningarna, så att områdets karaktär kan bevaras,
kännas igen och genom ett projekt därmed förstärkas.
Utifrån denna analys beskrivs området genom ledordet
helhet. De punkter som jag har tittat på utifrån analysen
är följande; gränser, siktlinjer, landmärken, stråk och målpunkter. Med gränser menar Lynch element som fungerar som barriärer mellan två områden. Landmärken är
referenspunkter som observeras på avstånd, vilka stärker
orienterbarheten i staden. Axlar utgörs av siktlinjer som
skapas genom rummet med en viss riktning. Målpunkter
är punkter som har primära funktioner eller attraktioner
som lockar till sig besökare. Stråk är enligt Lynch det
viktigaste elementet, eftersom de är kanaler utmed vilka
observeraren rör sig.
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Lynch, K., 1960

Rörelse

Den sista anlysen består av en rörelseanalys, vilken
grundar sig på en analys gjord av Jönköpings kommun
och länstrafiken5 tillsammans. Rörelseanalysen redovisar
hur människor rör sig i olika områden i centrum på olika
tider under dygnet. Ledordet rörelse valdes pga att
området idag har brist på rörelse, i meningen gång- och
cykeltrafik från centrum till sjön från alla vädersträck.
Det är också brist på rörelse i området under hela dygnet,
vilket gör att staden under vissa tider på dygnet känns
mer otrygg än annars. För att en stadsdel eller ett centrum
ska vara levande, krävs det att det finns människor som
vistas i området dygnet runt. Detta bidrar inte bara till
att göra en stad levande, utan även till en säker och
trygg stad. Eftersom området ligger i direkt anslutning
till centrum, är den största delen av ytan bebyggd med
verksamhetslokaler av olika slag, vilket genererar störst
rörelse under dagstid. För att få ett jämnare flöde av
människor är det ett mål att integrera olika typer av
verksamheter med bostäder.
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Analys
Identitet

Styrkor (S)
Området har ett centralt läge med mycket goda
kollektiv- och biltrafikförbindelser, stort utbud av
serviceverksamheter, kultur och nöje. I närheten
finns även rekreationsmöjligheter i parker och två
sjöar, Munksjön och Vättern. Området vänder sig
mot söder och sluter rummet runt sjön, vilket är ett
varierat rum med olika typer av stadsbebyggelse.
Området har också stor förändringspotential pga
stora omvandlingsbara ytor. Markägoförhållandena är
gynsamma ur då Jönköpings kommun äger marken.

Svagheter (W)
Området används idag enbart som trafikytor.
Munksjön omgärdas av både vägar och stora ytor
som används till markparkering, vilket leder till
hög bullernivå och utsläpp av föroreningar inne
i centrum. Trafiksystemet utgör en barriär mellan
vatten och stad, vilket medför att vattnet inte är
tillgängligt för invånare eller besökare.

Området kan bli en attraktiv stadsdel där de olika
karaktärerna kan bidra till att ge Jönköping en ny
identitet. Invånare och besökare återfår kontakten
med vattnet, med förbättrat gång- och cykelnät.

Det största hotet mot projektet är att
ansökningarna om en ny bro och en utfyllnad
ej går igenom, vilket innebär att projektet ej kan
realiseras .

Jönköping får nya attraktiva lägen för bostäder,
verksamheter och handel, som även kan stärka
stadens
konkurrenskraft
gentemot
externa
handelscentra. Projektet skulle även förbättra
underlaget för service, handel och kollektivtrafik som
även gynnar närliggande områden.

Om ansökningarna beviljas, finns det risk för att
projektet blir svårfinansierat, då mark-priserna
blir dyra vilket leder till att endast en del av
området exploateras. Området står ofärdigt,
då etapperna ej byggs ut under den tidsperiod
som var tänkt.

Möjligheter (O)

Ställningstagande - SWOT
För att utveckla och skapa en attraktiv stadskärnan bör
styrkorna och möjligheterna som analysen visar tas
tillvara. En exploatering längs med sjön kan stärka den
identitet och de karaktärer som området har idag. Viktigt
är dock att trots att utfyllnaden inte har någon historisk
förankring i staden, utfoma och koppla den utfyllda
delen till den befintliga stadskärnan på ett sådant sätt
att området känns som en självklar del av Jönköping.
Även om möjligheterna finns att skapa något spännande
och nytt, ska det ändå höra hemma i staden, och kännas
naturligt.

Hot (T)
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Barriärer
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-----------------

barriärer
utfyllnad

Förändring enligt ställningstagande

barriärer
nytt trafiksystem
utfyllnad

Ställningstagande - Barriärer
Eftersom tillgängligheten och kontakten med vattnet
idag är undermålig, bör trafiksystemet förändras. Genom
att omforma det befintliga systemet och bygga en bro
tvärs över sjön tas den befintliga barriären bort eller
förminskas. Den största delen av trafiken föreslås istället
ledas tvärs över sjön via den nya bron. Omlokaliseringen
av den större delen av trafikmängden ökar tillgängligheten
och kontakten med vattnet för gående och cyklister.
Bullernivån och föroreningar minskar också något i
området. För att bullret från trafiken på den nya bron inte
ska spridas och höras över hela sjön, krävs en utformning
av den tilltänkta bron som förhindrar detta.

Analys
Helhet

---------

Siktlinjer och landmärken

siktlinjer
landmärken
utfyllnad

-----------------

siktlinjer
förlängda siktlinjer
landmärken
utfyllnad

Ställningstagande - Siktlinjer och landmärken
Karakteristiskt för Jönköpings centrum är att gatorna
mynnar ut i vatten, både på den norra och södra sidan
av centrum. Detta skapar siktlinjer genom staden till
vattnet. Genom inventering av området har jag upplevt
vissa siktlinjer över norra Munksjön vara starkare än
andra. Det finns även tydliga landmärken i centrum, bl
a Högskolebyggnaderna och Länsstyrelsens byggnad i
väster, samt Länsmuséets karakteristiska byggnad i öster.
De befintliga siktlinjerna vill jag i mitt fortsatta arbete
förstärka och/eller bevara, eftersom dessa är viktiga för
Jönköpings karaktär. För att komplettera de befintliga
landmärkena föreslås nya inom planområdet.

Förändring enligt ställningstagande
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Målpunkter och stråk
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stråk
målpunkter
utfyllnad

---------

1
2
3
4
5
6
7

Högskolan
Institutionsstråk
Västra centrum
Resecentrum
Piren
Östra centrum
Länsmuseum

Förändring enligt ställningstagande

stråk
målpunkter
nya målpunkter
utfyllnad

Högskolan
Institutionsstråk
Västra centrum
Resecentrum
Piren
Östra centrum
Länsmuseum

Ställningstagande - Målpunkter och stråk
Eftersom området ligger i direkt anslutning till centrum
rör sig mycket folk i närheten i de stråk som leder mellan
de större målpunkterna i staden. På den västra sidan är
målpunkterna mest institutionsverksamhet, högskolan
och handel. Till och från det nybyggda resecentrumet i
norr är det ständigt rörelse. Piren ute i Vättern är väldigt
populär under sommarhalvåret, medan det på öster är
handelsstråket som drar mest männsikor.
De befintliga stråken och målpunkterna inom staden
ska bevaras och förstärkas genom nya attraktioner och
målpunkter intill stråken. Detta för att dra nytta av det
flöde av människor som finns i centrum. Målpunkterna och
de befintliga stråken är en förutsättning för att Jönköping
ska bevara sin attraktivitet som stad och samtidigt vara
konkurrenskraftig till de externa köpcentren.

Analys
Rörelse

---------

Rörelsemönster

dagtid
kvällstid
nattetid
utfyllnad

---------------------------------

dagtid
kvällstid
nattetid
dagtid
kvällstid
nattetid
utfyllnad

Ställningstagande
Utifrån en analys om invånarnas och besökarnas rörelse i
centrum, gjord av Jönköpings kommun tillsammans med
länstrafiken5, har jag tagit fram en karta över det befintliga
rörelsemönstret. För att få levande stadsdelar krävs det att
människor finns i området dygnet runt, vilket hör samman
med hur väl integrerat ett område är med bostäder och
verksamheter, samt var målpunkterna är lokaliserade
och var de befintliga stråken finns. Eftersträvansvärt är
därför att skapa möjligheter för rörelse dygnet runt på
de nytillgängliga markområdena. Detta resultat fås om
området bebyggs av både bostäder och olika typer av
verksamheter. Kartorna intill redovisar det befintliga
rörelsemönstret samt mitt ställningstagande med önskvärt
mönster.

Förändring enligt ställningstagande
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