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Sol- och skuggstudie
Den nya bebyggelsen har ett våningstal mellan en och
sex våningar. Detta för att skapa en variation i området
men också för att följa ramprogrammets riktlinjer.
Bebyggelsen harmonerar på så vis med intill liggande
befintliga byggnader. På den västra och den östra sidan är
den högsta våningen indragen, för att utnyttja det soliga
läget och skapa möjligheter för altaner med sjöutsikt. I
norr är bebyggelsen lägre för att för att återskapa lite av
den tidigare historiska miljön, samt för att skapa soliga
bryggor intill vattnet. Skuggstudien gjordes enligt bilaga
6 till Byggforskningens T-skrift. Studien är beräknad
efter vårdagjämning klockan 14.00.

Vånings- och skuggstudie, vårdagjämning kl. 14.00, skala 1:5000
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Bilaga 6, Byggforskningens T-skrift, 1976ktivtrafiken, 2002

Planförslag
Bebyggelse

3d-modell över planområdet med omkringliggande bebyggelse, från sydväst
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Västra Stranden
Bebyggelsen på den västra sidan består av lameller som är
placerade med långsidan längsmed gatan och med gaveln
mot vattnet. Detta för att möjliggöra lägenheter med
utsikt över vattnet och skapa soliga gårdar, men också
för att stärka och sluta gaturummet mellan den befintliga
och den nya bebyggelsen. Våningshöjderna på den nya
bebyggelsen ligger mellan 4-6 våningar, vilket stämmer
överens med den omgivande bebyggelsen. Husen är som
högst mot vattnet, varav den högsta våningen är indragen
en bit för att ge möjlighet till välplacerade altaner.
Inom varje kvarter varierar bebyggelsen från fyra till
sex våningar, för att skapa variation. Jag har inspirerats
av bebyggelsen i Eriksberg i Göteborg (se B28, B29)
samt Norra Hamnen i Helsingborg (se B30, B31), där
lamellhusen är placerade med gavlarna mot vattnet, men
även av kvartersstrukturen på Östra Hamnen i Västerås.
Östra Hamnen har även varit förebild till husen närmast
kanalerna. Området framför den gamla järnvägsstationen
har lämnats fritt, dels pga byggnadens arkitektur och
bevarandevärda karaktär, men även för att skapa ett soligt
offentligt rum mellan den nya bebyggelsen. Längst i söder
har en ny byggnad för högskoleverksamhet integrerats
med den befintliga byggnaden. En mindre byggnad
närmast brofästet, även den tillhörande högskolan,
föreslås som fond på tomten. Det slutna parkeringshuset
väster om den nya gatan är placerat på ett idag befintligt
parkeringsdäck.
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Norra Stranden
De befintliga byggnaderna längs Södra Strandgatan
har alla entréer mot gatan. Den nya bebyggelsen är
placerad med långsidan mot Södra Stransgatan för att
stärka gaturummet. Byggnaderna är två våningar höga
med takhöjder anpassade till handelsverksamhet. För
att påminna om Norra Munksjöradens historia byggs
envånings trähus med gaveln mot söder på bryggor ut
i vattnet. Alternativ är någon slags flytande anläggning
som husen placeras på. Förebild till dessa byggnader är
Gåshaga brygga i Stockholm (se B25, B26 och B27).
Tillhörande dessa hus finns träbryggor med placering i
sydväst, vilka kan utnyttjas till uteservering. I kvarteren
norr om Södra Strandgatan läks kvarteren med nya
byggnader med fyra till fem våningar. Mot Smedjegatan
har byggnaden en höjd på tre våningar för att samspela
med den övriga äldre bebyggelsen. Området mellan
Södra Strandgatan och den nordligaste rondellen bebyggs
av tre större volymer, samt en mindre byggnad. De två
närmast gatan är fyra våningar höga med en indragen
femte våning. Volymerna har ett ganska öppet utryck med
mycket glas, och delas upp inuti av gångar, vilket gör att
de inte upplevs så massiva. Förebild till dessa är Aker
Brygges stora volymer. Den offentliga fondbyggnaden i
förlängningen av Odengatan är fyra till fem våningar hög.
Den mindre byggnaden närmast rondellen är en våning
hög med förhöjd takhöjd. Byggnaden består av mycket
glas och ger ett öppet och luftigt intryck.

43

vatten

vs

stad

- ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping

area:
e-tal:
antal lgh:
verksamhetsyta:
p-plats enl norm:
avstånd till centrum:
Östra Stranden
Närmast Östra Strandgatan mellan de två rondellerna
placeras byggnaderna längs gatan som en bullervall för
de intilliggande gårdarna. I dessa byggnader finns det
möjlighet för verksamheter av olika slag att etablera
sig. Dels pga reklamläget, men också för att de har
högre toleransnivå mot buller än vad bostäder har. För
att byggnaderna inte ska upplevas alltför monotona,
bryts fasaderna upp av glaspartier som kan nyttjas till
trapphusen. I Gräsviken, Helsingfors har hus byggts
innehållandes sådan verksamhet som klarar den höga
bullernivån intill de större gatorna med hög trafikmängd.
I kvarteren närmast vattnet byggs lameller för att ge
möjlighet för lägenheter med utsikt över Munksjön och
för att utnyttja det soliga läget. Våningsantalet är två
till sex våningar där den högsta våningen är indragen
för att möjliggöra för altaner i sydöst läge. Förebild
för byggnadernas placering har varit Östra Hamnen
i Västerås och Norra Hamnen Helsingborg (se B28,
B29. För att inte invånarna ska uppleva stranden alltför
privat placeras bebyggelsen cirka trettio meter ifrån
strandkanten. För att ytterliggare motverka en känsla av
privatism, innehåller all bottenvåningarna verksamheter.
Detta gäller både närmast stranden och gatorna.
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Södra Stranden
I söder fortsätter strukturen från norr. Bebyggelsen
är placerad med gavlarna närmast vattnet och med
långsidan mot gatan. Kvarteren är mer slutna i öster
mot trafikrummen, för att minska bullernivån i området.
Den större offentliga byggnaden har fått en plats längst
i söder och ligger strategiskt, nära kommunikationer
och till centrum, samt vackert intill vattnet. Till den
större byggnaden hör en mindre trekantig byggnad som
är en våning hög med förhöjd takhöjd. Den offentliga
bygganden är två till sex våningar hög som delas upp
av smala skivor som går ut mot vattnet. Huset är lägre i
väster och blir högre mot öster. Det högre trekantiga huset
i öster närmast den nya rondellen är sex våningar högt.
Byggnaden är placerad i ett strategiskt läge ur reklamoch kommunikationssynpunkt. Här finns det möjlighet
att utforma ett arkitektonisk utmärkande hus, som t ex i
Bo01, Aker Brygge eller Norra Hamnen (se B32, B33,
B34).
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