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PLANFÖRSLAG

Planområdet avgränsas i norr av Hamnkanalen och Smedjegatan, i öster av Östra Strandgatan, 
i söder av den tilltänkta bron  och utfyllnaden, samt i väster av Vallgatan. 

De utgångspunkter som legat till grund för planförslaget är att bevara de utblickar och siktlinjer 
över sjön som idag finns, samt att skapa tillgänglighet och stärka kontakten med vattnet för 
invånare och besökare. Viktigt har också varit att låta marken närmast vattnet vara prioriterad 
för gående och cyklister. En annan utgångspunkt har även varit att skapa offentliga platser 
närmast Munksjön. Förhoppningen är att dessa kan bli nya mötesplatser och målpunkter likt de 
som fanns förr i tiden innan kajerna dominerades av trafik.

Gestaltningen av området har inspirerats av de projekt som studerades i ett tidigare skede och 
har därför använts som förebilder.
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Planförslag

3d-modell över planområdet från sydost
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Planstruktur

Planstrukturen är en fortsättning på den befintliga 
rutnätsstrukturen. På utfyllnaden längst i söder har en 
lite annorlunda och öppnare struktur föreslagits pga 
den speciella formen och läget. Området är välförankrat 
till de övriga stadsdelarna genom rutnätsstrukturen och 
dess nära läge till centrum.  Planförslaget grundar sig i 
hela området på utblickar och sol, vilket har fått styra 
bebyggelsestrukturen. I norr har kvarterstrukturen även 
styrts av Norra Munksjöns äldre historia och i öster 
och söder av bullernivån närmast Östra Strandgatan, 
Museirondellen samt den nya rondellen.

Planförslag
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Planstruktur

P l a n s t r u k t u r
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Bebyggelsestruktur

Kvartersstrukturen i planområdet har utformats efter de 
omgivande kvarteren, och som jag tidigare nämnt, efter 
de siktlinjer som jag upplever som dominerande samt 
solförhållanden. Då utfyllnaden inte har någon historisk 
förankring har de kvarteren utformats lite öppnare, och 
har också styrts av siktlinjer och stråk. Kvarteret med den 
offentliga byggnaden i norr står som fond ifrån väster, 
från Odengatan. Det är denna del och denna byggnad 
som besökare och invånare möts av när de kommer in 
till centrum. Kvarteren runt den offentliga byggnaden 
har styrts av denna siktlinje från väster, och därför har 

kvarteren vikts av mot söder respektive mot norr för att 
skapa sikt även mot vattnet. De kvarter som idag har 
större rivningstomter har bebyggts och läker kvarteren. 
Kvarteren är halvöppna närmast vattnet och mer slutna 
mot gatorna för att stärka gaturummet. Närmast den nya 
nordsydliga gatan i öster mellan de två rondellerna är 
kvarteren mer slutna. Detta dels för att minska bullernivån 
och föroreningarna inne i området, men även för att 
skapa stadsmässighet och stärka gaturummet. De större 
kvarteren för handel är uppdelade av mindre gångar tvärs 
genom byggnadskroppen för att minska känslan av en 
stor volym. 


