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Rummen mellan husen  
och stadens konstruktion
Omslaget visar stadsbyggnadsvisioner över ett 
framtida Jönköping. Denna figure groundkarta 
visar husens fotavtryck, där de olika stads
delarnas skilda stadsbyggnadsidéer och stads
bryn blir tydliga. Här syns Stadsbyggnadsvision 
2.0 med idén om en utvidgad ny innerstad runt 
hela Munksjön och Höghastighetsstationen. 
Den illustrerar också visioner om att bygga 
klart bland staden i stadsdelen Kålgården med 
Edtomten och reparerade stadsrum vid Kungs
gatan med nya södra högskoleområdet.



Arkitekturstrategin har som syfte att skapa en 
 gemensam plattform där k ommunala förvalt-
ningar, n ämnder och  bolag samt bygg aktörer, 
 arkitekter och allmänhet tillsammans kan 
 utveckla och höja den arkitektoniska  kvaliteten 
i alla skalor från stadsbyggnad till b yggnad. 

Strategin är primärt ett dialogverktyg och ett 
kunskapsunderlag som ska b  idra till bättre 
samarbete och bättre gemensamma processer. 

Den beskriver mer hur vi ska tänka än exakt 
vad vi ska göra.
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Förord

De viktiga rummen mellan husen
Jönköpings stadskärna från ovan. R utnätsstaden 
som  kon struktion blir tydlig på natten då de 
gemensamma rummen som gator och stadsrum 
lyses upp. Västra och Östra Storgatan är huvud
stråket som binder ihop stadsväven.

Förord
Ett viktigt grunduppdrag för Jönköpings kommun är 
att se till att vi alla utvecklar vår byggda miljö utifrån 
ett stadsbyggnadsperspektiv. Allt ska hänga samman 
som en harmonisk helhet, för det är vår gemensamma 
livsmiljö som vi alla uppfattar när vi rör oss i staden. 
Genom stadsbyggnadsnämnden och på stadsbyggnads-
kontoret arbetar vi både med arkitektur och stadsbygg-
nadsfrågor. Arkitektur handlar om att hitta rätt balans 
mellan skönhet, funktion och nytta. Den filosofin for-
mulerade romaren Vitruvius redan för 2000 år sedan 
och detta gäller än idag. I det här dokumentet lyfter vi 
fram analys och samverkan som två viktiga begrepp 
för att uppnå högre arkitektonisk kvalitet. För bättre 
samarbete och snabbare och bättre plan- och bygglovs-
processer vill vi tillsammans med alla byggaktörer 
tidigt i våra processer formulerar en arkitektonisk idé, 
analyserar hur projektet samspelar med omgivningen 
och hur det kan bidra till staden.

INNOVATIV EVOLUTION
Arkitekturen ska vara innovativ och vi ska lägga till 
funktioner som saknas i våra stadsdelar, men vi vill 
samtidigt värna och underhålla det befintliga och ser 
vårt gemensamma kulturarv som en viktig resurs för 
att skapa en hållbar framtid. Att bygga en stad är ett 
långsiktigt arbete som kräver kreativitet, samarbete 
och tålamod. 

Arkitekturstrategin bygger på Sveriges nya arkitektur -
politik Gestaltad livsmiljö där hållbarhet och arki -
tektonisk kvalitet är två centrala begrepp. En viktig 
ambition här är att kommunerna ska gå före och 
visa vägen. Detta är en utmaning som bara kan lösas 
genom samverkan. Målet är att strategin ska bli ett  
praktiskt verktyg som hjälper oss att tillsammans 
forma livsmiljön i vår kommun där vår lokala   
identitet och våra stadsdelars olika karaktärer tas   
till vara bättre. 

STADSBYGGNADSVISIONER
Jönköping har landets äldsta stadsprivilegiebrev, från 
1284, och 2020 firade vi 400 år sedan staden flyttades 
och stadsdelen Öster grundlades. Idag är vår kommun 
välkänd för våra stadsbyggnadsvisioner. Stadsbygg-
nadsvision 1.0 sjösattes för 20 år sedan och är nu 
2022 redo att gå i mål med den nya Hovrätten som 
sista pusselbit. Det är ett vinnande koncept när vi i 
våra olika roller i kommun och näringsliv går samman 
och formar en gemensam vision. Vid norra Munksjön 
är det tydligt att med rätt strategi skapar arkitektur 
både nya stora ekonomiska värden och ett mervärde 
både för våra invånare och besökare när vi formar nya 
stadsrum och utvecklar våra strandkanter. 

Nu arbetar vi vidare med vår stadsbyggnadsvision 2.0, 
som handlar att bygga innerstad runt hela Munksjön 
med höghastighetsstationen som en viktig pusselbit. 
I framtiden hoppas vi vidareutveckla detta arbetssätt 
med stadsbyggnadsvisioner för kommande genera-
tioner och på flera platser i vår kommun. Nästa steg 
innebär också att bättre och mer medvetet lyfta det 
 befintliga med våra nybyggnadsprojekt. Det är hållbar-
het på riktigt och lyckas vi kan ett plus ett bli tre.

ARKITEKTUR SKAPAR VÅR LOKALA IDENTITET 
Arkitektur är den byggda bilden av oss själva. Arkitek-
tur skapar vår lokala identitet. Unikt för vår kommun 
är att vi har tre gamla städer; Gränna, Huskvarna och 
Jönköping. Men de har olika karaktärer och detta är 
viktigt att bevara. Vad som passar bra i centrala Jön-
köping passar kanske inte in i trästaden Gränna. Men 
bygger vi nytt med kvalitet, ser till att det samspelar 
med omgivningen och förvaltar våra gamla miljöer 
på rätt sätt, så stärker vi både våra olika stadsdelars, 
tätorters men också hela kommunens identitet och här 
kan vi alla hjälpa till.

Anders Samuelsson 
Stadsbyggnadsnämndens ordförande

Bengt Mattias Carlsson 
Stadsarkitekt
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InnehållsförteckningArkitekturstrategi – Jönköping

Konst och arkitektur på Magnus Ladulås plats
På Magnus Ladulås plats har ett fruktbart samarbete m ellan  
konstnären Linnea Rygaard och Niklas Bosrup på  Sydväst  Arkitektur  
& Landskap, skapat en park och ett kvalitativt och rumsligt konstverk 
timrat i kunglig ek från V isingsö. Konstverket b erättar om  stadens  
historia och ställer frågor om framtiden. Allt är  skapat med en  
medborgardialog som grund. Jönköpings kommun.
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Arkitekturens grundläggande upp-
gift är att skapa tydliga och trygga 
rum i olika skalor.

Strategin uttrycker Jönköping kommuns vilja och 
 ambition med arkitektur och gestaltning. 

Vi vill med detta dokument höja den arkitektoniska 
kvaliteten i det som byggs och f örvalta den byggda 
miljöns kulturhistoriska värden och s ärdrag på ett 
mer långsiktigt och omsorgsfullt sätt. 

Strategin är ett verktyg för att konkretisera och 
 implementera visionen för Jönköpings stadsbygg-
nadsutveckling enligt ö versiktsplanen.
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Inledning

Arkitektur – vad är det och varför 
behövs en arkitekturstrategi?
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 Inledning

Inledning
Arkitekturkultur 

Vi vill genom detta dokument bidra till att vi till-
sammans kan stärka vår lokala arkitekturkultur.  
I våra workshops har vi ställt frågor om hur alla 
 aktörer utifrån sin egen horisont kan bidra till en 
 förbättrad arkitekturkultur. Detta är en viktig fråga  
för att vi ska kunna höja nivån på arkitekturen i 
Jönköpings kommun.  

Arkitekturkultur handlar om att bygga vidare på  
men också utveckla de samverkansprocesser som vi 
redan har i vår kommun. Vi vill skapa fler möjligheter 
till inkluderande processer och arbeta fram gemen-
samma målbilder. 

PARADIGMSKIFTE – FRÅN SEPARERING  
TILL INTEGRERING
De senaste åren har det skett ett paradigmskifte inom 
stadsplaneringskonsten. Det planeringsideal med 
trafik- och funktionsseparering som gällde under andra 
 halvan av 1900-talet har nu mer och mer ersatts av 
ett ideal med trafikintegrering och funktionsblandning 
med den äldre, täta innerstaden som förebild. Båda 
planeringsidealen och variationer av dem kommer 
 fortsätta existera sida vid sida och det är viktigt att 
vara medveten om vilken princip som är rådande 
för ett projekt eftersom arbetsmetoder och målbilder 
skiljer sig åt.

I våra gamla innerstäder som delvis byggdes om efter 
principen om funktionsseparering får vi idag renovera 
stadsrummen. Ett exempel är Vättergatan i centrala 
Huskvarna som tidigare byggts om till genomfartsled 
men som 2021 åter blivit en trädplanterad stads - 
gata med gott om plats för både bilister, cyklister  
och gångtrafikanter.

Gränna som förebild
Flygfoto över den gamla småstaden Gränna som med 
sin blandade bebyggelse och tydliga huvud gata åter
igen blivit en förebild för nya blandstads områden med 
 anledning av paradigmskiftet inom stadsplaneringen. 
En tydlig karaktär. Berget, staden, åkern och Vättern. 
Området är en del av Östra Vätterbranterna.
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Inledning

En levande livsmiljö
Övre bild: En ny blandstad med tydligt 
 formade stadsrum. Norra Munksjön med 
Munksjöbron i kvällsljus. 

Nedre bild: Sommargågatan Trädgårdsgatan 
på Väster i Jönköping.

EN BLANDAD STAD SKAPAR FÖRDELAR
I paradigmskiftet är det de stora städerna i världen som 
gått före eftersom de har mest ont om mark. Förebil-
den för planeringen har åter blivit de gamla europeiska 
stadskärnorna med sina blandade funktioner, integre-
rade rutnät och sina levande gaturum och kringbygg-
da kvarter. Ett starkt motiv för förändringen är att 
blandstaden är ett effektivare sätt att använda marken 
än den funktionsseparerade stadsplaneringen som inne-
bär många outnyttjade och ibland otrygga mellanrum 
i mötet mellan bostadsområden, arbetsområden och 
handelsområden. 

Om vi istället kopplar ihop stadsdelar med gröna  
stråk eller huvudgator som rymmer både bostäder, 
 butiker, verksamheter och kontor får vi tryggare 
 miljöer som används hela dygnet.

Blandstaden innebär också en hållbarhetsaspekt med 
färre transporter och bättre förutsättningar för när-
service och levande stadsrum. 

Dialogverktyg

Arkitekturstrategin är primärt ett dialogverktyg och  
ett kunskapsunderlag som ska bidra till bättre gemen-
samma processer.

Arbetet med arkitekturstrategin inleddes i februari 
2021 efter ett beslut i stadsbyggnadsnämnden och 
har arbetats fram genom en samverkansprocess med 
workshops och samtal med nämnder, andra berörda 
förvaltningar, arkitekter och byggaktörer. En med-
borgardialog genomfördes under hösten 2021. Som 
underlag till arkitekturstrategin har kunskap inhämtats 
från Jönköpings kommuns antagna strategier, policys 
och riktlinjer och inspiration från andra kommuners 
strategier och program rörande arkitektur. Vi vill också 
speciellt tacka Sveriges Arkitekter och lokala arkitekter 
för värdefulla synpunkter till dokumentet.

GESTALTAD LIVSMILJÖ – DEN STATLIGA 
ARKITEKTURPOLITIKEN
Den statliga politiken Gestaltad livsmiljö omfattar 
arkitektur, form, design, konst och kulturarv. Målet 
antogs av riksdagen 2018. Det fastställs att arkitektur, 
form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och 
mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestal-
tade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att 
påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.  
Det ska uppnås genom att:

» hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga 
ekonomiska överväganden

» kunskap om arkitektur, form och design utvecklas 
och sprids

» det offentliga agerar förebildligt
» estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden 

tas till vara och utvecklas
» miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla
» samarbete och samverkan utvecklas, inom landet 

och internationellt.

VARFÖR ÄR KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK 
VIKTIGT
Kommunerna har ett stort ansvar att genomföra och 
tillämpa den statliga arkitekturpolitiken. Det är kom-
munerna som beslutar om bygglov och antar detalj- 
och översiktsplaner och kommunerna har utöver sitt 
myndighetsansvar även ett ansvar att som byggaktör 
agera förebildligt när det exempelvis ska byggas skolor 
eller när kommunala bostadsbolag bygger bostäder.

Tre utmaningar för kommunen:

» Att agera förebildligt som byggaktör.
» Att förbättra den arkitektoniska kvaliteten inom 

de befintliga ekonomiska ramarna. 
» Att skapa strategier och processer så att viktiga. 

arkitektur- och stadsbyggnadsaspekter säkerställs 
redan i tidiga skeden. 

KONSTEN I STADEN
Jönköpings kommuns mål och ambition är att ge  
kommunens invånare och dess besökare tillgång till  
ett varierat, nyskapande och högkvalitativt konstut-
bud. Ambitionen är att utveckla kommunens arbete 
med konst i offentliga rum, bland annat genom att ge 
konsten en framträdande roll i samhällsplanering och  
i utveckling av stad och landsbygd. 
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Inledning

Arkitektonisk kvalitet

Ett mål med arkitekturstrategin  är att höja den arki-
tektoniska kvaliteten på det som byggs i Jönköping. 
För att uppnå detta förutsätter det att både kommunen 
och alla byggaktörer bidrar. Arkitekturstrategin bildar 
en plattform där vi lyfter några olika kriterier för 
arkitektonisk kvalitet. Ett exempel är våra tre strategier 
som beskrivs noggrannare i nästa kapitel. Vad är den 
arkitektoniska idén, hur samspelar projektet med sin 
omgivning och hur bidrar projektet till sin omgivning?

Ytterligare tre förutsättningar som är viktiga att beakta 
för att uppnå arkitektonisk kvalitet är: rätt beställning, 
rätt kompetens och rätt process. 

RÄTT BESTÄLLNING
När man beställer arkitektur är det vanligt att be-
ställningen omprövas och justeras i designprocessen 
när man i olika steg och skalor tar fram projektet och 
ökar detaljeringen. Det är positivt om bygg aktörer i 
kommun och näringsliv samt arkitektkontor också 
utvecklar arbetssätt för att kunna kroka arm med 
intentionerna i arkitekturstrategin. 

RÄTT KOMPETENS
Olika byggprojekt kräver olika kompetens och det är 
viktigt att säkerställa rätt kompetens för projektets 
karaktär. Byggnadsarkitekten, planarkitekten, land-
skapsarkitekten, inredningsarkitekten och bebyggel-
seantikvarien är olika professioner som kompletterar 
varandra. Arkitektkompetens är även intressant 
på  beställarsidan för att säkra den arkitektoniska 
 kvaliteten och effektivisera processer. 

RÄTT PROCESS
Designprocessen kan se lite olika ut men den är i  
 regel inte linjär. Den kan beskrivas som en tratt 
där man  genom loopar går från helhet till detalj 
i  olika  skalor och i medvetna steg, då man först 
med  konceptskisser och sedan genom mer och mer 
 detaljerade ritningar hittar en väl avvägd balans  
mellan olika krav och funktioner. En tidig koncept- 
skiss byggs på och detaljeras efter hand allteftersom 
kunskapen ökar. Kompromisser och förändringar  
kommer behöva göras och en tydlig arkitektonisk  
idé hjälper till att göra rätt avvägningar och renodla 
projektet under  genomförandet

Arkitektonisk kvalitet runt Munksjön
Övre bilden: Kanoter glider fram på vatten ytan framför 
den täta blandstaden runt norra Munksjön i Jönköping. 
Arkitekthuset/Corallen.

Nedre bilden: Den nya prisbelönta Munksjöpromena
den. Ett stråk som knyter ihop flera stadsdelar runt 
sjön och ett bra exempel på samverkan mellan nä
ringslivet och kommunen. I bakgrunden den tidigare 
vattenreningsbyggnaden som öppnats upp och byggts 
om till huvudkontor för Ahlström/Munksjö AB. Tengbom 
Arkitektkontor/ Ahlström/Munksjö AB, 02 Landskap, Sydväst 
Arkitektur & Landskap, Smuab och Jönköpings kommun.



Arkitektur gör skillnad
Arkitektur, form och design skapar stora värden 
för samhället på både kort och lång sikt

Arkitektur har betydelse
för människors identitet och välbefinnande.   
Arkitektur ger möjlighet att känna  
stolthet över sin  livsmiljö och bidrar  
till kommunens varumärke.
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Inledning

ATT ARBETA FÖR ARKITEKTONISK KVALITET I DE 
KOMMUNALA PROCESSERNA
I de kommunala processerna har kommunen möjlighet 
och ett ansvar att säkerställa projektets arkitektoniska 
kvalitet. Ju tidigare och tydligare desto bättre.

Översiktsplan
I översiktsplanen beskrivs kommunens vision för den 
fysiska miljön på en övergripande nivå genom att 
bland annat precisera tätorten, vilka stråk som är hu-
vudstråk, var det finns kulturmiljöområden och vilka 
som är våra sammanhängande grönstråk. 

Planprogram och fördjupade översiktsplaner
Ibland behöver vi se över ett större område. Plan-
programmet är ett dokument som tas fram tidigt i 
planeringsprocessen och som fastslår utgångspunkter, 
riktlinjer och mål för olika framtida detaljplaner  
inom ett programområde. En formulerad stads-
byggnadsidé kommer att ligga till grund för efter-
följande detaljplanearbete.

Detaljplan
Arkitekturstrategin är ett verktyg för att förtydliga 
hur visionen i översiktsplanen ska genomföras för att 
förstärka befintliga värden och skapa nya. Beskriv-
ningen av projektet utifrån arkitektonisk idé eller 
stadsbyggnadsidé, samspel med omgivningen och hur 
projektet ska bidra ska alltid formuleras i samband 
med fram tagandet av detaljplaner och bör ingå i syftet. 
I detalj planer fastställs bland annat vad marken kan 
 användas till, byggnaders placering och volym. Nivån 
av reglering skiljer sig åt beroende på hur känslig 
miljön är som man vill förändra. I kultur miljöer och 
i stads kärnorna krävs oftast mer detaljerade planbe-
stämmelser som till exempel anger fasad- och tak-
material eller hur balkonger ska utformas, för att 
säkerställa befintliga värden och arkitektonisk kvalitet.  

Bygglov
Det är i handläggningen av bygglov som prövningen 
av den arkitektoniska kvaliteten görs mot utformnings-
kraven i Plan- och bygglagens åttonde kapitel och mot 
detaljplan om sådan finns. 

PBL (2010:900) 8 kap. 1 § En byggnad ska:
1. vara lämplig för sitt ändamål,
2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och
3. vara tillgänglig och användbar för personer med 

nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

I markanvisningar
När kommunen äger marken är markanvisningar ett 
sätt att tydliggöra önskad inriktning för byggnationen. 
Kommunen beskriver i en inbjudan vad det är man 
önskar uppnå, och väljer att tilldela marken till den 
byggaktör som skickar in det projektförslag som bäst 
uppfyller kriterierna. 

Det är positivt att utvärderingskriterier lyfts fram  
som teman, till exempel gröna gårdar eller trähus -
bygg nation men arkitektonisk kvalitet bör alltid ingå  
som bedömningsgrund.

Upphandlingar
För att kommunens byggande ska blir föredömligt är 
det viktigt att arkitektonisk kvalitet och stadsbygg-
nadskompetens kravställs i upphandlingen av tjänster. 
Lagen om offentlig upphand ling är inget hinder mot att 
fokusera på kvalitet. Genom utformning av upphand-
lingar finns det stora möjligheter att påverka kvaliteten 
i fråga om arkitektur och i större utsträckning utvär-
dera kvalitet och hållbarhet, där kostnaden sätts i ett 
långsiktigt ekonomiskt  sammanhang.

Arkitektur med framtidstro
Övre bilden samt nedre högra bilden nästa sida: Öster
ängskyrkan, ritad av arkitekten Johannes Olivegren 
färdigställdes 1961. Detaljbilden visar den effektfulla 
textur som uppnåtts genom att gjuta betong mot bräd
form. Kommunen har tagit fram ett planprogram för 
1950talsstadsdelen Österängen för att säkerställa att 
nya tillägg ska bidra och samspela med helheten och att 
stadsdelen ska kompletteras i steg under lång tid. 

Vänstra bilden nästa sida: I Ekhagen har studentom
rådet Träbyn uppförts efter en vinst i en markanvis
ningstävling. Projektet är tydligt gestaltat med fina 
detaljer och mellan husen skapas en gemensam urban 
plats i sluttningen ned mot Vättern. Carmen Izquierdo, 
Esencial/Urban Properties. 
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Förankring på platsen
Bostadshusen samspelar med Bastionsparken i 
centrala Jönköping. Parken är pedagogiskt gestal
tad med tydliga referenser till de äldre fästnings
verk som låg på platsen tidigare. Tham & Widegård/
Riksbyggen/HSB, Sydväst arkitektur och landskap/
Jönköpings kommun.

Vad är arkitektur?

Arkitektur

“Balansen mellan skönhet, 
hållbarhet och funktion”  
 – Romaren Vitruvius

“Estetisk organisation   
av praktisk verklighet”  
 – Elias Cornell

Vätterutsikt från Brahehus

Inledning

Arkitekturbegreppet kan definieras på olika sätt, men 
eftersom arkitekturstrategin omfattar både stadsplane-
ring och byggnader är Boverkets definition av begrep-
pet arkitektur relevant att citera.

”Arkitektur är allt mänskligt byggande och formande 
av den fysiska miljön. Det rör såväl ny bebyggelse som 
befintlig, såväl hus som det gröna och mellanrummen. 
Arkitekturen gestaltar allt från de stora landskapen till 
dörrhandtaget och finns med genom hela processen 
från den övergripande planeringen till genomförande 
och förvaltning.

Arkitektur är ett multidisciplinärt ämnesområde där 
kärnan kan sägas vara balansen mellan funktion, 
upplevelse och robusthet. En viktig dimension av 
arkitekturen är de kulturella, historiska och sociala 
sammanhang i vilken den skapats. Denna grundläggan-
de förståelse om arkitektur är en förutsättning för att 
kunna arbeta med gestaltad livsmiljö.”

Definitionen av arkitektur kommer från romaren 
 Vitruvius begrepp venustas, utilitas och firmitas och 
har under århundradena sen det nedtecknades tolkats 
på olika vis; exempelvis skönhet, funktion och hållbar-
het, där betydelsen är att arkitektur är  balansen mellan 
dessa olika begrepp.

Ett modernt bidrag till definitionen av arkitektur 
kommer från den svenske arkitekturhistorikern Elias 
Cornell och lyder ”estetisk organisation av praktiskt 
verklighet”. Denna definition lyfter fram arkitektens 
arbetsmetod med att organisera komplexa problem 
genom att med en medveten designprocess rita fram en 
praktiskt byggbar ordning där estetiska val formar ett 
projektspecifikt regelverk. 

Centralt för arkitekten är ambitionen att skapa tydliga 
och trygga rum i arkitekturens olika skalor.

SKANDINAVISK ARKITEKTUR 
Skandinavisk arkitektur har vuxit fram ur de förut-
sättningar vi levt under i Norden, vår koppling till 
naturen, ljuset och klimatet. Den baseras på nyckelord 
som trovärdighet, humanism och funktionalitet.

Förutsättningar
Nära naturen
Ljusets betydelse
Klimatet och tydliga årstider 
Det perifera läget
Det glesa det tysta

Nyckelord 
Trovärdighet
Enkelhet ger Skönhet
Funktionalitet
Humanism
Det moderna



Tre strategier för arkitektonisk kvalitet:

formulera en arkitektonisk idé eller   
en stadsbyggnadsidé

samspela med omgivningen

bidra till omgivningen
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Hur får man bäst till en 
medveten designprocess?
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Analys i  
samverkan
Att kunna beskriva vad man vill uppnå är en för-
utsättning för en bra dialog och stärker möjlig-
heten för att ytterligare höja den arkitektoniska 
kvaliteten på det som byggs. Det leder även till 
att processen går snabbare. Med arkitektur-
strategin ställer Jönköpings kommun krav på 
att man i alla projekt som påverkar vår fysiska 
miljö ska kunna svara på tre frågor: Vad är den 
arkitektoniska idén, hur samspelar projektet 
med sin omgivning och hur bidrar projektet till 
sin omgivning? 

ALLA KAN BIDRA I HELA PROCESSEN 
Ett bra slutresultat uppstår bara via ett gott samarbete. 
Från idé till färdigställt projekt sker många möten med 
kommunens olika förvaltningar och avdelningar och en 
väl utförd analys och välformulerad arkitektonisk idé 
är en förutsättning för ett gott samarbete.

Kravet på analys ställs på alla projekt men varierar i 
omfattning beroende på i vilken utsträckning projektet 
påverkar oss. I ett centralt läge eller för en byggnad 
som många har anledning att besöka kommer det 
 ställas högre krav på analysen eftersom resultatet 
påverkar fler.

Formulera en arkitektonisk 
idé eller stadsbyggnadsidé
Arkitektonisk idé ska användas i alla skalor och för 
olika typer av projekt, från stadsdelar till enskilda fast-
igheter, för parker, gator, inredningar och byggnader. 

En medveten designprocess med en tydligt formulerad 
arkitektonisk idé hjälper till att renodla och kvalitets-
säkra projektet. Den arkitektoniska idén följer med ge-
nom hela processen och blir till ett sorts regelverk som 
hjälper oss att göra rätt val och att förmedla projektets 
grundtankar till alla inblandade från start fram till fär-
digställande. Arkitekten fungerar som guide och det är 
en fördel för den arkitektoniska kvaliteten om arkitek-
ten kan delta från början till slut. För ett nytt stadspla-
nearbete är det viktigt att formulera en stadsbyggnads-
idé eller att förhålla sig till en redan  existerande idé, 
om planen är mer begränsad i en befintlig stadsdel.



Olika idéer berikar
På Oxtorgsgatan står Immanuelskyrkan ritad 
av arkitekten Carl Nyrén och det nya student
huset av Arkitekthuset och VBAB mittemot 
varandra. Båda byggnaderna har en tydlig ar
kitektonisk idé. Kyrkan tolkar äldre träarkitek
tur med sina olika fasader runt kvarteret och 
leder in besökaren i sekvenser av rum genom 
en rund förgård. Studenthuset bygger upp en 
fasad med tydliga grunda balkongmoduler 
som bidrar till stadslivet. De visar att betong 
kan vara lekfullt och att moduler inte behöver 
vara statiska. På gatuplanet bidrar kyrkan 
med sina fasader och sitt öppna gårdsrum och 
studenthuset med sin restauranglokal.

TRE STRATEGIER FÖR ARKITEKTONISK KVALITET:

1 Varje projekt ska kunna 
 formulera en arkitektonisk idé 
och / eller en stadsbyggnadsidé
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Samspela med sin omgivning

Alla projekt måste börja med en platsanalys, vilket 
innebär att man läser av dess omgivning. Ett första steg 
är att analysera platsen ur ett stadsbyggnadsperspek-
tiv eller ur ett landskapsperspektiv för att förstå den. 
Viktiga faktorer kan vara det redan byggda, i vilken tid 
och skala de omgivande stadsrummen är skapade och 
vilka material som använts. Men även markförhållan-
den, väderförhållanden, rörelsemönster och kunskap 
om användarna är viktiga parametrar för att verkligen 
förstå var man är. 

Nästa steg är att medvetet beskriva hur projektet för-
håller sig till sin omgivning. Samspela kan man göra 
genom att anpassa skala och arkitektoniskt uttryck men 
man kan också efter en medveten analys välja att bryta 
för att till exempel visa vad som är nytt och vad som 
har lagts till i vår tid. Detta gör staden läsbar då bygg-
nader från olika tider samspelar i stadsrummen. Om det 
finns en stadsbyggnadsidé med en ny plan, eller en tydlig 
idé i en befintlig stadsdel, finns det större anledning att 
anpassa det enskilda objektet. Om det enskilda objektet 
är unikt i sin funktion till exempel ett konserthus eller 
stationsbyggnad finns det större skäl för byggnaden att 
utmärka sig. Vi ser det befintliga i våra miljöer som är 
en resurs för framtiden. Men viktigt är också att olika 
generationer får vara innovativa med sin egen tids arki-
tektoniska uttryck för detta berikar staden.

Samspel
Lilla bilden: Bra markanpassning. Radhusen i sluttning
en på Norrängen i Huskvarna byggdes av arkitekten 
och byggmästaren Eric Sigfrid Persson för HSB på 
 1950talet. Den trappande taknocken följer terrängen 
och placeringen av byggnaden definierar gaturummet.

Stora bilden: Samspel över tid. Två byggnader med  
140 år mellan, där nybyggnaden med sitt avfasade hörn 
och strama fönstersättning samspelar med sin äldre 
släkting. Visby Ark/Handelsbolaget Harpan/Hotell Victoria.



TRE STRATEGIER FÖR ARKITEKTONISK KVALITET:

2 Varje projekt ska kunna 
visa hur det samspelar 
med sin omgivning
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Bidra till sin omgivning

För att veta hur projektet kan bidra finns det mycket 
kunskap och vägledning i Jönköpings kommuns pro-
gram, planer och visioner. Om man kompletterar i en 
redan uppförd bebyggelse krävs förståelse för en annan 
tids arkitektoniska ideal och arkitekturhistoria för att 
veta hur dessa kan stärkas. 

Att bidra innebär att skapa mervärden för alla i våra 
stadsrum. Det kan också vara att lägga till en funktion 
eller kvalitet som saknas i en stadsdel eller i ett stads-
rum. Här ska både enskilda och allmänna intressen 
tas tillvara. Men här kan vi med nya arkitektoniska 
innovationer visa att vår tid bidrar till utveckling i våra 
olika stadsdelar. Att bidra med arkitektur kan vara att 
ett företag som utvecklar bostäder samtidigt bidrar till 
en öppen och inbjudande bottenvåning och en extra 
omsorgsfull torgfasad, att forma en sittbänk i ett soligt 
läge eller att med ett hörntorn eller en tydlig karaktär 
markera en entré till en stadsdel. Det viktiga är att vi 
alla tänker efter så vi kan ge våra stadsrum ett mer-
värde för alla våra invånare och gäster och på så vis 
bidra till stadens eller stadsdelens identitet.

Utvecklad kulturmiljö
Det monokromt faluröda nybyggnaden intill Kroa 
torpet i Huskvarna tolkar de äldre torpens propor
tioner och detaljer genom vår egen tids byggteknik. 
Projektet bidrar till den gamla kulturmiljön genom 
sitt upp glasade entréplan, där tillbyggnadens 
placering skapar en uteplats skyddad från ljud från 
motor vägen, men med utsikten över Vättern intakt. 
 Tengbom/Huskvarna Hembyggdsförening. 



Kajliv i centrala Jönköping
Längs norra Munksjöns vattenspegel finns ett 
långt stråk av uteserveringar i västerläge och 
även möjlighet att slå sig ner på den slingrande 
allmänna bänken. Sydväst Arkitektur och Landskap/
Jönköpings kommun, Arkitekthuset/Corallen

TRE STRATEGIER FÖR ARKITEKTONISK KVALITET:

3 Varje projekt ska kunna 
bidra till sin omgivning
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GODA EXEMPEL:

Ett urbant projekt med skärpa som lyfter hela östra Öster

Bostadskvarteret East
East har ett starkt koncept – en unik gård och blir 
som helhet en stadsmässig förebild. Gården har en 
tydlig arkitektonisk idé, som ett inre torg med stora 
sociala kvaliteter och som i och med sina proportio
ner, sina balkonger och en sparsmakad palett i svart, 
glas och naturträ bär likheter med en teatersalong. 

Omgivningens efterkrigsarkitektur är kvartersstad, 
men saknar det stadsmässiga. Här bidrar detta 
projekt till gatulivet med tydliga, välkomnande och 
genomgående entréer. Huskropparna är också varie
rade och uppdelade så att mötesplatser och plats för 
butikslokaler skapas i kvarterets hörn. 

Fasaderna är utförda med gedigna material, svart 
tegel eller infärgad betong, och har en fin detalje
ring vid takfot och i fasadens bjälklagsband som 
 samspelar med fabriken intill. En förebildligt form
given helhet som visar vägen framåt när Jönköping 
arbetar vidare med att utvidga sin innerstad med 
nya urbana kvaliteter. Enter Arkitektur/Tosito.
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Spira – en offentlig byggnad som får ta plats i stadsrummet

Kulturhuset Spira
Den arkitektoniska idén är en spiralform som bildas av att fasa
den, i vitt, kulört och klart glas, sveper runt byggnaden. Försla
gets form gav namnet ”Spira” i arkitekttävlingen som hölls 2006. 
En annan bärande arkitektonisk idé är det öppna foajérummet 
som likt en urban gata leder publiken in i de olika salarna. 

Spira är effektfullt placerad på en udde i Munksjön. Den 
 samspelar med staden runtomkring genom sin skala samti
digt som den sticker ut, som publika byggnader ska göra. Den 
bidrar genom att den är synlig och utmanande. Även strand
promenaden och konsten bidrar till de offentliga rummet som 
till exempel konstverket Soundflower med fem lurar i på kullen 
mot vattnet.  Kulturhuset Spira är landets första ”gröna” kultur
byggnad med en tydlig miljöprofil. Wingårdhs/Region Jönköping.

GODA EXEMPEL:
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GODA EXEMPEL:

Ny förskola bidrar till ett offentligt rum i trästadsdelen Kungsängen

Stadsdelen Kungsängen
I Jönköpings nya trästadsdel Kungsängen placeras försko
lan medvetet mitt i byn, i anslutning till parken och torget. 
Planen föregicks av en gestaltningstävling som vanns av 
Alma Arkitekteter. Stadsbyggnadsidén är en tolkning av 
småstaden med kvarter i nordsydlig riktning, en små  
skalig fastighetsindelning, flera tydliga mindre torg och 
parkrum och medvetna kopplingar till den omgivande 
ekskogen i norrsluttningen. Genom centrumhusets 
och förskolans centrala placering med fasad direkt mot 
det samlande trekantiga stadsrummet bidrar dessa till 

att  stadsdelen blir en urban miljö. Byggnaderna i området 
samspelar med träfasader i småstadens skala. Det finns 
inga stora parkeringsytor framför förskolan utan e ntré och 
bilangöring direkt från gatan. Detta är ett bra e xempel att vi 
med god arkitektur skapar en god livsmiljö som både bidrar 
till stadsdelen och där våra barn får rätt förutsättningar att ut
vecklas. Arkitekturen vågar utrycka byggnadens centrala plats 
i stadsrummet och annonserar innehållet genom sitt lekfulla 
uttryck. Projektet visar vägen mot en ny generation förskolor. 
Sweco/Jönköpings kommun.
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att  stadsdelen blir en urban miljö. Byggnaderna i området 
samspelar med träfasader i småstadens skala. Det finns 
inga stora parkeringsytor framför förskolan utan  entré och 
bilangöring direkt från gatan. Detta är ett bra  exempel att vi 
med god arkitektur skapar en god livsmiljö som både bidrar 
till stadsdelen och där våra barn får rätt förutsättningar att ut
vecklas. Arkitekturen vågar utrycka byggnadens centrala plats 
i stadsrummet och annonserar innehållet genom sitt lekfulla 
uttryck. Projektet visar vägen mot en ny generation förskolor. 
Sweco/Jönköpings kommun.

GODA EXEMPEL:

GODA EXEMPEL:

En tydlig stadsbyggnadsidé nära naturen

Stadsdelen Norra 
 Grästorp
Flygbild över de Träprisbelönta 
ringarna i Norra Grästorp byggt 
åren kring 1970. Här finns en tyd
lig arkitektonisk idé både i hus, 
privata rum och gränder nära 
 husen, men också i stadsplanen. 
Kvarterens form bidrar med 
tydliga gemensamma gårds
rum och intressant koppling till 
landskapet och med tydliga yttre 
parkrum mellan de runda kvar
teren. Området består av fem 
ringar med 36 småhus i två plan 
på 140 kvm. H usen samspelar 
med naturen med fin terräng
anpassning genom fem olika 
hustyper och där varje ring har 
en specifik accent kulör. Arkitekt 
Carl-Ivar Ringmar.

Blandstad som stadsbyggnadsidé på östra Öster

Nytt grönblått stråk 
binder samman  sjöarna
Idéskiss över möjligheten att 
skapa en blandad innerstads
miljö på Öster i Jönköping som 
en stadsbyggnadsidé. Där Erik 
Dahlbergsgymnasiet ligger idag 
skulle projektet kunna samspela 
med stadsdelen Öster i Jönkö
ping genom att förlänga kvar
tersstaden österut. Här skulle 
ett utvecklingsprojekt kunna 
bidra med att skapa en grön
blå koppling mellan Rocksjön 
och Knektaparken i söder och 
horisonten vid Vätterstranden 
i norr. Skiss av White arkitekter/ 
Stadsarkitekten/Tekniska kontoret/
Jönköpings kommun.



Hela Jönköping genom arkitektur

Staden har sedan 1950-talet byggts ut med o lika 
 separerade områden som en gles arkipelag. Mellan-
rummen är en stor markreserv. Vi behöver nu hela 
staden genom att bygga ihop och binda samman olika 
stadsdelar med nya stråk och gröna kopplingar till en 
sammanhängande stadsväv.

Att hela staden socialt innebär att se till att alla 
 stadsdelar och samhällen har jämlika förutsättningar  
och blandade funktioner.

Vi arbetar med hela kommunen i vår arkitektur strategi. 
Arkitektur och stadsbyggande både i stad och på 
 landsbygden.

Stadsarkitekten har initierat stadsbygnadsnätverket 
”Hela Jönköping-samtalen”. Här vill vi arbeta med att 
gemensamt få fram kloka  tankar om a rkitektur och 
stadsb yggande i J  önköping. Här samarbetar det offent-
liga, akademin och näringslivet. 
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Hur kan man bidra 
till kommunens vision?



Sju viktiga aspekter

Sju viktiga  
aspekter
Jönköping kommuns visioner finns nedtecknade i 
 Vision 2030 och, specifikt för stadsutvecklingen, i 
bland annat översiktsplanen och utbyggnadsstrategin, 
men genomsyrar alla kommunala program och planer. 
För Jönköpings stadskärna har kommunen sedan 
 början av 2000-talet arbetat efter Stadsbyggnads-
visionerna 1.0 och 2.0. För arkitekturstrategin är det 
sju aspekter som särskilt bör beaktas.

Hållbarhet 
– det som byggs ska vara ekologiskt, socialt  
och ekonomiskt hållbart. 

Stadsbyggnadsvisioner 
– visionsdriven stadsutveckling.

Identitet
– det som byggs ska ha en lokal förankring  
och stärka det unika med Jönköping.

Kulturmiljö 
– det befintliga är en resurs.

Läge 
– det enskilda projektet ska alltid ses i hela  
sitt sammanhang.

Stadens beståndsdelar 
– byggnader och offentliga platser ska samspela. 

Byggnaden 
– ska medvetet gestaltas utifrån en arkitektonisk idé.

34



Munksjökajen länkar samman stadsdelar
Denna välgestaltade strandpromenad med eleganta 
detaljer, kontrasterar, kompletterar och lyfter den ro
busta fabriksmiljön till en sammanhållen ny helhet.

Ett pärlband av fint utformade platser och funktioner 
leder oss framåt på kajen. Material med industri 
anknytning skapar dess nya uttryck och medvetna 
gestaltningsgrepp återkommer och bejakar den stora 
skalan. Promenaden kring sjön länkar ihop flera stads
delar och gör sjökanten tillgänglig för alla. Stadsbygg
nadsvision 2.0 får äntligen sin sammanbindande länk. 

Munksjökajen karaktärsfulla utformning bygger vidare 
på Jönköpings DNA som fabriksstad. Projektet belöna
des med kommunens Stadsbyggnadspris 2021.

02 Landskap, Sydväst Arkitektur &Landskap, Smuab och 
Jönköpings kommun.



Sju viktiga aspekter

Hållbarhet

– det som byggs ska vara ekologiskt, socialt och 
ekonomiskt hållbart.

Målet med den statliga arkitekturpolitiken är 
att arkitektur, form och design ska bidra till ett 
hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle 
med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla 
ges goda förutsättningar att påverka utveckling-
en av den gemensamma miljön.

Medveten arkitektur och stadsplanering har 
stor betydelse för bygg- och transportsektorns 
klimatpåverkan och skapandet av ett jämställt 
och jämlikt samhälle.

Hållbarhet innebär ”en utveckling som tillfreds-
ställer dagens behov utan att äventyra komman-
de generationers möjligheter att tillfredsställa 
sina behov”. Ett hållbart samhälle bygger på 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

EKOLOGISK HÅLLBARHET
Ekologiska aspekter på arkitektur och stadsbyggande 
är att använda livscykelperspektiv vid bedömning av 
byggnaders miljöpåverkan, hänsyn till ekosystem-
tjänster i byggande och förvaltning och klimatanpassa 
byggnader. Användning av energi, mark och vatten och 
andra markresurser ska ske på ett effektivt resursspa-
rande och miljöanpassat sätt för att på sikt minska och 
främst använda förnybara energikällor. 

En av kommunens planeringsstrategier är att förtäta 
och omvandla inom befintlig tätort för att utnyttja 
redan existerande infrastruktur och förbättra förut-
sättningarna för gång, cykel och kollektivtrafik. Detta 
kan påverka utformningen av byggnader som behöver 
stå tätare eller bli högre, vilket innebär utmaningar för 
att skapa goda bostäder och arbetsplatser gällande ljus 
och ljud och utemiljöer.

Hur byggnader utformas och placeras hjälper till att 
mildra de negativa effekterna av till exempel höga 
vattenflöden och höga temperaturer samt bidrar till ett 
bättre mikroklimat.

Materialvalen är viktiga för en byggnads klimatpåver-
kan. Byggnaders klimatpåverkan ska ses i ett livscykel-

perspektiv och låga koldioxidutsläpp i produktions-
fasen, goda energiegenskaper i brukarfasen och goda 
förutsättningar för återvinning är viktiga parametrar. 

En annan aspekt av ekologiskt, men även socialt håll-
bart byggande, är att inte riva utan nyttja det befintliga 
som en resurs vilket går hand i hand med värnandet 
om kulturmiljön. Att bygga med omsorg om detaljer 
och bra material ökar viljan att bevara istället för att 
riva och ersätta med något nytt.

SOCIAL HÅLLBARHET
Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt 
samhälle där människor lever ett gott liv med god häl-
sa, utan orättfärdiga skillnader. Människor har olika 
önskemål och behov och det krävs insikt om detta 
för att kunna skapa trygga, säkra, inkluderande och 
tillgängliga miljöer. När vi bygger är det viktigt att ar-
beta för en ökad delaktighet hos målgrupper som inte 
vanligtvis kommer till tals, dels genom att aktivt söka 
upp, men även genom att informera och utbilda. 

Utformningen av vår fysiska miljö har stor betydelse 
för vem som känner sig inkluderad och för hur platser 
upplevs. Lägenhetsstorlekar, närhet till kollektivtrafik 
och grönområden, upplåtelseformer, mötesplatser, be-
lysning, placering av entréer och verksamheter är alla 
viktiga parametrar.

EKONOMISK HÅLLBARHET
Ekonomisk hållbarhet innebär att använda våra 
resurser på rätt sätt. Ett projekt måste utvärderas ur 
ett livscykelperspektiv och ekonomin behöver ses i ett 
längre tidsperspektiv. För att uppnå en omsorgsfullt ge-
staltad livsmiljö fastslår den statliga arkitekturpolitiken 
att det offentliga måste agera förebildligt. Utmaningen 
är att förbättra den arkitektoniska kvaliteten inom de 
befintliga ekonomiska ramarna.

Vårda

Återbruka

Bygga nytt
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Det som byggs ska vara 
ekologiskt, socialt och 
 ekonomiskt hållbart

 

Mellan det urbana och naturen
Kungsängen är Jönköpings nya trästadsdel 
med sin centralt placerade förskola med 
 fasad i v ärmebehandlat trä och direkt kopp
ling till e kskogen och naturområdet bakom 
huset. Sweco/Gata Park Skog Tekniska kontoret/ 
Jönköpings kommun.
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Stadsbyggnadsvisioner

– visionsdriven stadsutveckling

I alla tider har visioner över framtida möjligheter för 
utveckling varit viktiga verktyg för en stad. Det är 
viktigt att vi hela tiden arbetar vidare med att visualise-
ra tankar för vår framtida utveckling genom att arbeta 
med visioner. Här är samarbetet mellan olika aktörer 
avgörande där både kommun, högskola, näringsliv och 
allmänhet bör samverka. 

Jönköping har landets äldsta stadsprivilegiebrev, från 
1284, och 2020 firade vi 400 år sedan staden flyttades 
och stadsdelen Öster grundlades. 

På 1600-talet formades visionen om en kombinerad 
handels- och fästningsstad med rund planform. Den 
utfördes endast i sin norra del och i mindre omfatt-
ning. Tydliga stadsrum kvar idag är Östra Storgatan, 
Hovrättstorget och Östra Torget. På 1800-talets andra 
hälft skapades enligt den tidens ideal med förebilder 
från Paris och Berlin visionen om en ny förstad med 
en strikt rutnätsplan. Det är denna del som idag är 
stadsdelen Väster.

Idag är vår kommun välkänd för våra samtida stads-
byggnadsvisioner. Stadsbyggnadsvision 1.0 sjösattes för 
20 år sedan och är nu 2022 redo att gå i mål med den 
nya Hovrätten som sista pusselbit vid norra Munksjön. 
Det är ett vinnande koncept när vi i våra olika roller 
i kommun och näringsliv går samman och formar en 
gemensam vision. I norra Munksjön är det tydligt att 
med rätt strategi skapar arkitektur både nya stora 
ekonomiska värden och ett mervärde för våra invånare 
och besökare när vi formar nya stadsrum och utvecklar 
våra strandkanter. 

Nu arbetar vi vidare med vår vision 2.0 som handlar 
att bygga innerstad runt hela Munksjön med Hög-
hastighetsbanan som motor. I framtiden hoppas vi få 
vidareutveckla detta arbetssätt med stadsbyggnadsvi-
sioner för kommande generationer och på flera platser 
i vår kommun. Ett exempel är visionen om att utveckla 
en större innerstad i Huskvarna genom stadsdelen 
Rosendala. Nästa steg innebär också att vi också bör 
sträva efter att bli bättre på att mer medvetet lyfta 
 befintliga stadsdelar, stråk eller kvarter med hjälp av 
våra stadsbyggnadsvisioner. 

Sju viktiga aspekter

Zooma ut för att kunna fatta rätt beslut
Övre bilden denna sida: Visionskarta över den runda 
fästningsstaden Jönköping från tidigt 1600tal. Mellersta 
bilden denna sida: Visionsbild från ovan över den nya 
innerstaden i stadsdelen Rosendala i H uskvarna. Nedre 
bilderna denna sida: Visionsdokumenten 1.0 och 2.0. 

Övre vänstra bilden nästa sida: Illustrationskarta som 
visar bebyggelsen relation till mellanrummen i Stads
byggnadsvision 1.0 och 2.0 med svarta hus som befintli
ga. Övre högra bilden nästa sida: Stadsplanevision över 
förstaden Väster i Jönköping från 1870talet. 

Nedre bild nästa sida: Visionsbild över Stadsbyggnadsvi
sion 2.0 över stadsdelen Skeppsbron och en utvidgad ny 
innerstad runt hela Munksjön och en höghastighetssta
tion. Illustration White/Jönköpings kommun.
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Övre bilden denna sida: Visionskarta över den runda 
fästningsstaden Jönköping från tidigt 1600tal. Mellersta 
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innerstaden i stadsdelen Rosendala i  Huskvarna. Nedre 
bilderna denna sida: Visionsdokumenten 1.0 och 2.0. 
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visar bebyggelsen relation till mellanrummen i Stads
byggnadsvision 1.0 och 2.0 med svarta hus som befintli
ga. Övre högra bilden nästa sida: Stadsplanevision över 
förstaden Väster i Jönköping från 1870talet. 

Nedre bild nästa sida: Visionsbild över Stadsbyggnadsvi
sion 2.0 över stadsdelen Skeppsbron och en utvidgad ny 
innerstad runt hela Munksjön och en höghastighetssta
tion. Illustration White/Jönköpings kommun.

 Visionsdriven stadsutveckling



 

Stadsbyggnadsvision 1.0: ny bro gav 
möjlighet till stadsrum med A-läge



 

Från trafikrum till stadsrum
Övre bild, denna och föregående sida: Visionsbild över den 
 Västra kajen med den nya Hovrättsbyggnaden. FOJAB/Castellum. 
Nedre bilder, denna och föregående sida: Jönköping från ovan. 
Genom en ny bro och en ny utfylld halvö i norra Munksjön 
 kunde kajerna utvecklas från ett trafikrum med fyra filer, till en 
attraktiv livsmiljö med strandpromenader och uteserveringar 
direkt vid vattnet. Visionen lade grund till en attraktiv b landad 
innerstad och skapade stora e konomiska värden. 
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Sju viktiga aspekter

Identitet

– det som byggs ska vara lokalt förankrat och 
stärka det unika med Jönköping

Arkitektur är en viktig del i att skapa vår lokala 
identitet. Jönköpings kommun har tre äldre stä-
der med olika karaktär. När vi bygger nytt med 
kvalitet, ser till att det samspelar med omgiv-
ningen och förvaltar våra gamla byggnader och 
stadsrum på rätt sätt, hjälper vi till att stärka 
våra tätorters och stadsdelars identitet.

TRE STÄDER SOM PEDAGOGISKT VERKTYG
Jönköpings kommun skapades 1971 genom en sam-
manslagning av tre städer, åtta landsortskommuner och 
en köping. Speciellt med vår kommun är att vi har tre 
gamla städer:  Jönköping, Huskvarna och Gränna som 
alla har olika karaktärer och olika kvaliteter. Det är 
viktigt att utgå från platsens karaktär när man tillför 
nya hus och nya stadsdelar. Vi ser olikheten i våra tre 
städer som ett pedagogiskt verktyg vid stadsutveckling, 
för det som passar bra i Jönköping kanske inte är rätt 
lösning i Gränna och tvärt om.

Vi vill både vårda och utveckla våra olika gamla städer 
men också kommunens olika stadsdelar där deras 
ursprung från olika tidsperioder ska vara utgångspunkt 
vid förändring. Även kommunens övriga tätorter ska 
utvecklas med grund från sina skilda karaktärer och 
utifrån ett lokalt perspektiv. Vi kan använda begreppet 
innovativ evolution då det vid utveckling är viktigt att 
utgå från ursprunget men också att identifiera vad  
som saknas i en stadsdel för att se vad vi kan tillföra 
för kvaliteter.

Tre stadsplaner
Huskvarna köping från 1906 (denna sida), Jönköpings 
stad från 1906 (övre bild nästa sida). och Grenna stad 
från 1600talet (nedre bild nästa sida).
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Sju viktiga aspekter
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Sju viktiga aspekter

Tre sjöstäder med olika karaktär
Översta bilden föregående sida: Den lilla storstaden. 
Utsikt över  Munksjö bron och stadssiluetten.

Mellersta bilden föregående sida: Trädgårdsstaden. 
Flygbild över centrala Huskvarna med sin karaktäristis
ka esplanad.

Nedersta bilden föregående sida: Trästaden. Huvud
stråket  Brahegatan i Gränna med sitt speciella utseende 
med gata och branta förgårdar i sluttningen. Enligt säg
nen planerade en gång Greve Brahe gatan på 1600talet 
att bli Europas bredaste, men klokt nog behölls naturen 
på Skandinaviskt vis.

Bild denna sida: Vättern är alltid nära. Sandstrand  
och horisont mitt i staden.

Jönköping
Jönköping har landets äldsta stadsprivilegiebrev, 
daterat 1284, och har en tydlig äldre stadskärna 
bestående av de sinsemellan olika stadsdelarna Öster 
och Väster. Jönköpings äldre stadsdelar har både en 
lägre småstadsskala som exempelvis Söder men också 
en högre storstadsskala som i den nya södra inner-
staden Skeppsbron invid Södra Munksjön. Jönköping 
är de små stadsdelarnas stad där de olika stadsdelarnas 
 karaktärer skall beaktas men också vidareutvecklas  
när vi bygger vidare på dessa. 

Stadsbyggnadsvisionerna för centrala staden innebär 
att den nya stationen för höghastighetsbanan place-
ras i Skeppsbron. Vår vision är att utvidga vår gamla 
innerstad genom att bygga tät stad runt hela Munksjön 
med en sammanhängande stadsstruktur med kvarter, 
huvudgator och parkrum. Ett viktigt mål är att knyta 
ihop våra olika stadsdelar med bättre stråk. Ett första 
steg för visionen att bygga runt sjön är Munksjö-
promenaden som binder ihop flera olika stadsdelar  
och tillgängliggör sjökanten för alla medborgare. 
 Genom ett bra samarbete med näringslivet frigörs 
nu kajen där Munksjöfabriken tidigare blockerat 
 stranden, men som nu blir ett nytt kvalitativt stads-
stråk på sjöns västra strand vars utformning belönades 
med 2021 års stadsbyggnadspris.

Huskvarna 
Huskvarna har anor sedan 1600-talet men blev stad 
1911. Denna bruksstad har skapats kring vattenfallen, 
å-rummet och Husqvarna-fabriken. I sina centrala 
delar är den utformad som en trädgårdsstad med 
 Esplanaden som det främsta stadsrummet. Här är det 
en småstadsskala med två till fem våningar med myck-
et grönt i stadsrummen, men också inslag av villastad 
med stadsmässiga gator ordnade i en rutnätsplan. 

Med den föreslagna utvecklingen av stadsdelen Rosen-
dala närmar sig Huskvarna centrum Vättern och 
strukturen från den äldre rutnätsplanen med tydliga 
gröna inslag återkommer. Den nyligen genomförda om-
byggnaden av Vättergatan till stadsgata, med plante-
ring av träd, utbyggnad av cykelbana och gestaltningen 
av Citraplan, innebär också till viss del en återgång till 
idealet om trädgårdsstaden.

Gränna 
Gränna är den klassiska trästaden som grundades av 
Per Brahe 1652. Staden har sin typiska rutnätsplan 
placerad i den sluttande terrängen mellan berget och 
åkrarna med Vätterstranden. Denna 1600-talsstad 
är en turist- och sommarstad, men med sitt stora 
stadsutbud, tydliga huvudgata och tydliga stadsplan 
har den återigen blivit en förebild för nya stadsdelar 
i vår egen tid. Vid utbyggnad av staden bör Grännas 
egna stadsbyggnadsprinciper inspirera nya delar. Vid 
torget har det prisbelönta muséet inpassats i småstads-
skalan. Uppgrenna Naturhus i Gränna visar en modern 
växthusteknik som lånat den klassiska ladans form och 
på så vis inpassats i landskapet. Uppgrenna Naturhus 
visar hur vår tids arkitektur kan svara på samtidens 
stora frågor om ekologi, hållbarhet och gemenskap.
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Sju viktiga aspekter

Våra tre karaktärsdrag
Översta bilden föregående sida: Flygbild över 
sjöstaden Jönköping, Vätterstranden, Piren och 
Munksjön med sina strandpromenader i bakgrun
den. Mellersta bilden föregående sida: Topografin är 
utmärkande för vår kommun, ett par betraktar Hus
kvarna från berget ovan. Nedersta bilden föregående 
sida: Tändsticksområdet, en välbevarad fabriksmiljö 
i Jönköping som idag är en väletablerad plats för res
tauranger och kulturliv. Bild denna sida: Kallbadhus
förslag som vann arkitekttävlingen vid Strandängen. 
White Arkitekter/Vätterhem/Tosito.

TRE KARAKTÄRSDRAG

Sjöstaden som stadsbyggnadsidé
Våra tre gamla städer har alla en tydlig relation till sjö-
arna och vattendragen. I tidigare stadsbyggnadsvisio-
ner har vi beskrivit relationen som staden och sjöarna. 
Genom att lyfta fram begreppet Sjöstaden vill vi nu 
stärka städernas relation till vattnet, vidareutveckla 
våra miljöer som sommarstäder med en utvecklad 
vatten- och badkultur. Badkultur kan vara strandbad, 
kallbad där flera nya badhus är möjliga, eller bastubad 
från nya pirar.

Exempel på projekt är en vision för hela kommunens 
Vätterstrand. Här kan östsidans mer otillgängliga och 
branta karaktär få fler utsiktspunkter, vandringsstråk 
och förbättrade hamnar. Västsidan har ett pärlband 
av små badplatser och gång- och cykelstråk som kan 
utvecklas. Här finns också Kaptensbo med sin karak-
tärsrika båthusmiljö med rälsar och enkla bryggor som 
ska bevaras för framtiden. En förbättrad infrastruktur 
för båtlivet är ett mål där gästhamnar bör utvecklas, 
och alla de tre städernas sandstränder vid Vättern ska 
tas om hand på ett mer medvetet sätt.

Städernas siluett från Vättern skall beaktas och 
hamnarna är viktiga att utveckla både för invånare, 
båtturism och restaurangliv. En ambition är också 
att undersöka förutsättningarna för hur båttrafik för 
allmänheten kan utvecklas i våra sjöar.

Topografin – en möjlighet
Karaktäristiskt för våra tre städer är också topografin 
med höjderna och utsikterna från dessa. Vi bör studera 
möjligheten att med arkitektoniska medel understryka 
landskapets karaktär. För hundra år sedan placerades 

Alphyddan väl synlig från staden i fonden på Oxtorgs-
gatan som går centriskt genom Västra torget. Idag syns 
skidbackar och folkhögskolan på höjderna. Dramatis-
ka utsikter finns även från tåget sydöst i Huskvarna, 
från bilen på Åsenvägen eller E4 från Gränna där man 
längre söderut nästan flyger in över centrala staden.

Kan vi ytterligare förstärka karaktären med den 
dramatiska topografin med medveten arkitektur och 
stadsplanering? Ett område kan vara berget i fonden  
på Esplanaden i Huskvarna.

Fabriksstaden som inspiration
Vi har flera välbevarade fabriks- och  stadsmiljöer från 
olika tidsepoker i vår kommun. Smedbyn i  Huskvarna 
och Dunkehallaravinen i Jönköping tillhör de  äldsta. 
Tändsticksområdet, Södra Munksjöfabriken och Norra -
hammars bruk uppfördes från  1800-talets mitt till 
tidigt 1900-tal och har gestaltats utifrån en  ambitiös 
arkitektonisk tanke. Dessa robusta och detaljrika 
tegelbyggnader har skapat miljöer med stark arkitek-
tonisk karaktär och är idag mycket uppskattade bland 
allmänhet och turister.   

Idag utvecklas nya stadsdelar i anslutning till dessa 
fabriksmiljöer och en ambition är att tillvarata  
kvaliteterna och se byggnaderna som en resurs men 
också att låta det befintliga inspirera gestaltningen  
av nya gaturum och byggnader. En utmaning är att 
med dagens teknik och krav på standard komplettera 
dessa miljöer med tillägg som har samma kvaliteter 
gällande fasadbearbetning och detaljering som fasad-
djup och socklar.
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Sju viktiga aspekter

Kulturmiljö

– det befintliga är en resurs.

Vid stadsbyggnadsanalys är kunskap om vår 
arkitekturhistoria central.

Begreppet kulturmiljö avser de platser vi människor 
har skapat, både på landet och i tätorterna. Det är inte 
bara det äldsta och det mest unika som utgör bevaran-
devärda kulturmiljöer, utan även vardagsmiljöer från 
olika tidsperioder och av olika karaktär. Äldre bebyg-
gelse och kulturmiljöer är identitetsbärande och hjälper 
ofta till att skapa attraktiva stadsmiljöer. Kulturmiljöer 
är ofta miljöer som tilltalar oss, det är platser där vi 
trivs och som vi är villiga att betala för att äga eller 
besöka. Samtidigt är kulturvärden en ändlig resurs. 
Nya värden kommer till succesivt, men de som försvin-
ner kan inte återskapas. Därför är det viktigt att man 
vid ändring eller utveckling av en miljö inte bara tar 
hänsyn till den befintliga bebyggelsens karaktär och de 
kulturvärden som finns på platsen, utan ser kulturmil-
jön som en resurs och utgångspunkt för ny gestaltning. 
Vad vi värderar som god arkitektur varierar över tid. 
Byggnader som tidigare inte bedömdes som bevaran-
devärda kan ett par decennier senare utgöra omistliga 
delar i ett samhälle. Ett välkänt exempel är bostads-
längorna i Smedbyn som tidigare varit en symbol för 
fattigdom och misär, och som idag istället upplevs som 
skönhetsskapande inslag i stadsmiljön och något som 
ger en viktig historisk dimension.

Bruksgata blev kulturkvarter
Smedbyn med låga röda trähus i Huskvarna. Bruksgatan 
har anor från 1600talet och föregångarna till husen var 
ritade av Erik Dahlberg.

VÅRDA BEFINTLIGA VÄRDEN
Ombyggnad av äldre fastigheter under tidigare decen-
nier har ofta utförts med en god ambition att energi-
effektivisera, att få till en mer rationell fastighetsförvalt-
ning och förbättra tillgängligheten eller brandskyddet. 
Utförandet och resultat varierar. Idag finns nya tekniker 
och metoder samt ett bredare produktutbud, vilket ger 
andra möjligheter än tidigare. Nödvändiga tillägg kan 
därför idag göras på ett vackrare eller mer diskret sätt. 
Ett bredare utbud av isoleringsmaterial gör det möjligt 
att tilläggsisolera en byggnad och ändå bevara dess 
karaktär. Ny teknik innebär att  installationer för exem-
pelvis ventilation inte behöver vara lika skrymmande. 
Integrerade solceller kan användas istället för konven-
tionella svarta paneler och det finns en mångfald av 
fönstertillverkare som kan leverera speciallösningar.

STÄRKA GENOM ATT KOMPLETTERA
Omfattande rivningar och oförsiktiga tillägg har ibland 
lett till att kulturhistoriska objekt upplevs som solitärer 
utan sammanhang. Att komplettera kan vara ett sätt 
att ”läka” en miljö. En kompletterande byggnation 
som görs på rätt sätt kan förhöja de värden som finns 
och ge platsen ett mervärde. Detta kan exempelvis ske 
genom att nya byggnadskroppar placeras så att de 
förstärker en kvartersstruktur som delvis gått förlo-
rad. Genom att välja rätt byggnadsmaterial kan man 
framhäva skönheten i ett redan befintligt material. 
Genomtänkt belysning, lämplig markbeläggning och 
välplanerad grönska kan också lyfta en kulturhistoriskt 
värdefull miljö.

Värdeskapande kulturmiljöer
Övre bild nästa sida: Hovrättstorget har behållit sin 
prägel från 1600talet. Hovrätten ritades troligen av 
arkitekt Simon deVallé och gamla Rådhuset av arkitekt 
Erik Dahlberg.

Nedre vänstra bilden nästa sida: På högskolans område 
möter äldre ombyggda fabriksbyggnader ny arkitektur i 
fint samspel. White arkitekter/Högskolefastigheter.

Nedre högra bilden nästa sida: Råslätt byggdes ut 
under slutet av 1960talet som en del av miljonpro
grammet och här pågår nu flera utvecklingsprojekt 
varav utbyggnad av centrum och ett nytt resecentrum 
för kollektivtrafiken är två. På bilden syns resultatet av 
en varsam renovering där byggnadernas ursprungliga 
karaktär har bevarats. Arkitekt Lars Stalin, ombyggnad av 
Tengbom Arkitektkontor/Vätterhem.



 

Det befintliga 
är en resurs
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Sju viktiga aspekter

Läge

– det enskilda projektet ska alltid ses i hela  
sitt sammanhang.

Jönköping har en vision att vara en kommun 
där utveckling sker både på landsbygden och 
i tätorterna. Förutsättningarna skiljer mycket 
beroende på om åtgärden man vill utföra sker 
på landsbygden eller i tätbebyggt område, både 
de faktiska fysiska förutsättningarna men även 
förekomsten av planeringsförutsättningar i 
antagna planer och program. En viktig utgångs-
punkt är att det man vill tillföra ingår i en helhet 
och alltid ska ses i hela sitt sammanhang. Inför 
varje utbyggnad bör första frågan att ställa sig 
vara hur det nya samspelar med sin omgivning.

LANDSBYGD
Vid byggnation på landsbygden är det viktigt att pla-
ceringen av tomt och byggnader sker efter de principer 
som gällt i omgivningen. Byggnaderna ska anpassa sig 
efter landskapet och stora förändringar av marknivåer 
bör undvikas. 

Nya bostadshus bör antingen placeras så att det utgör 
ett komplement till befintliga byggnader, eller på ett 
sådant sätt att byggnaden får stöd i landskapet, exem-
pelvis invid ett skogsbryn, på en höjd eller i närheten 
av en träddunge.

Höga natur- eller kulturvärden eller en värdefull 
landskapsbild kan medföra stora krav på byggnaders 
placering i landskapet och deras utformning. En bygg-
nads utformning kan vara avgörande för om platsen 
kan bebyggas eller inte. I de flesta fall av nybyggnation 
krävs en anpassning både av byggnadens placering, 
dess volym och den övergripande utformningen med 
fönstersättning, val av fasader och tak. Byggnadernas 
proportioner, dess längd, höjd, takvinkel och kulör är 
viktiga karaktärsdrag som syns på långt håll och påver-
kar helhetsintrycket. 

Även utformningen av tomten har stor betydelse för 
upplevelsen av ny bebyggelse på landsbygden. Tomten 
bör vara rymlig och ge plats för både huvudbyggnad 
och fristående komplementbyggnader, rekreation, växt-
lighet och kanske även egna odlingar.

Östra Vätterbranterna
Östra Vätterbranterna är ett unikt område som är utsett 
till biosfärområde av UNESCO. Den kraftigt kuperade 
terrängen ligger till grund för dess höga biologiska, 
kulturhistoriska och estetiska värden. 

Bilden ovan visar en traditionell gårsdbildning i Bruns
torp i Huskvarna där gavlarna placeras tvärs mot slutt
ningen och Vättern. Byggnaderna placeras på olika höjd 
i landskapet och terränganpassas. 

Innovativ arkitektur på landsbygden
Bild ovan till höger: Besöksmål i Kaxholmen som 
 belön ades med Stadsbyggnadspriset 2019. G rafitgrå  
butik och café bidrar till utveckling av samhället och 
 samverkar med andra aktörer för att utveckla lands
bygdsidén ”Äppledalen”. Curt Andersson/ Vipeja fastigheter. 

Bild nästa sida: Uppgrenna Naturhus i Gränna är en 
byggnad för möten och retreat med växthus som lånat 
ladans form. Den har en innovativ arkitektur men med 
sin traditionella form passar den sömlöst in i l andskapet. 
Tailor-Made/Bodil Antonsson.



 

Det enskilda projektet  
ska alltid ses i hela  
sitt sammanhang
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Utmed stadsstråk i centrala delar samt vid stadsdelstorg ska vi eftersträva 
aktiva bottenvåningar i form av lokaler i bottenplan eller möjligheter till 
lokaler i bottenplan. Utmed övriga rörelsestråk och områden där människor 
vistas ska vi sträva efter aktiva fasader med fönster och genomgående entré-
er med entré mot både gatan och gården. 

Vi ska bygga stadsgator istället för trafikleder. Gaturummen ska gestaltas 
med en tydlig rumslighet och på ett sådant sätt att gång- cykel och kollek-
tivtrafik prioriteras samt i strategiska lägen innehålla sociala vistelseytor. 
För att möjliggöra detta måste bilarnas hastighet anpassas till gående och 
cyklande. Stadsgator ska koppla samman områden genom många gena 
kopplingar. Gatunätet ska ha genomströmning och återvändsgator ska i all-
mänhet undvikas. Gaturummen bör också vara multifunktionella så att de 
förutom att lösa kommunikationsfrågan bidrar med ekosystemtjänster. De 
bör vara gröna och i en del fall kan de nyttjas för att omhänderta dagvatten. 

Stadsdelarnas karaktär ska tillvaratas. Stadens entréer, stadens mellan-
rum och mötet mellan stad och natur ska vara medvetet gestaltade med 
utgångs punkt i människors vardagsliv. 

Vi ska planera för goda boendemiljöer med trivsamma och rymliga bostads-
gårdar samt gröna förskole- och skolgårdar med plats och förutsättningar 
för lek. Gårdarna ska utformas för socialt liv. Kommunens invånare ska ha 
god tillgång till varierade park- och naturområden som är rika på upple-
velser. Parker och naturområden ska tillsammans med gröna länkar såsom 
alléer bilda ett sammanhängande och heltäckande nät. Det gröna i staden 
ska bidrar med ekosystemtjänster till staden.

Stadsbyggnads principer
Stadsbyggnadsprinciperna konkretiserar planeringsstrategierna när staden 
växer och nya områden ska planeras eller områden omvandlas. Syftet är att 
skapa en bra livsmiljö för människorna i staden. Stadsbyggnadsprinciperna 
beskriver på en övergripande nivå hur staden och tätorterna ska utformas 
och fungera. Principerna fungerar även som en länk mellan översiktsplanen 
och kommuens arkitekturstrategi som ytterligare preciserar hur stadens 
olika delar och komponenter kan utformas och gestaltas för att kunna ta 
hänsyn och skapa god helhetsverkan samt skapa god form, färg och materi-
alverkan.

Stadsbyggnadsprinciperna kan användas både i den stora övergripande 
skalan och i det enskilda projektet men en anpassning bör ske till den en-
skilda platsen. Stadsbyggnadsprinciperna ska ses som ambitioner som inte 
alltid kan uppnås i varje enskilt fall. I till exempel projekt som handlar om 
förtätning eller komplettering i den redan byggda miljön finns inte alltid 
förutsättningar att uppfylla alla stadsbyggnadsprinciperna. I den uppfölj-
ning som planeras av utbyggnadsstrategin är dock ett av målen att se att 
stadsbyggnadet sammantaget går i den rikting som stadsbyggnadsprinci-
per och planeringsstrategier pekar ut. 

Allt i den byggda miljön ingår i en helhet och ska alltid ses i hela sitt 
sammanhang. Inför varje utbyggnad bör första frågan gälla den nya be-
byggelsens fysiska sammankoppling med befintlig stadsstruktur. Studera 
särskilt skarven mellan befintlig och planerad bebyggelse. Ny bebyggelse 
ska kunna formuler en tydlig arkitektonisk idé, samspela och bidra till sin 
omgivning.

Varje stadsdel ska ha tillgång till ett stadsdelscentrum med lokal service. 
Även tätorterna som ingår i utbyggnadsstrategin är benämnda som stads-
delar då dessa i princip antas vara sammanbyggda 2050. I närheten av 
stadsdelscentrum är det positivt med ny bebyggelse. Stadsstråk ska koppla 
samman stadens delar och utmed dessa bör staden förtätas med en blandad 
bebyggelse. 

Sju viktiga aspekter

STAD
I översiktsplanen för centrala tätorten konkretiseras de 
övergripande målen ner i stadsbyggnadsprinciper för 
att kunna användas när staden växer och nya områden 
ska planeras eller områden omvandlas. Syftet är att 
skapa en bra livsmiljö för människorna i staden. Stads-
byggnadsprinciperna beskriver på en övergripande nivå 
hur staden och tätorterna ska utformas och fungera. 
Stadbyggnasdsprinciperna fungerar som en länk mellan 
översiktsplanen och arkitekturstrategin som ytterligare 
preciserar hur stadens olika delar och komponenter 
kan utformas och gestaltas för att bland annat kunna 
ta hänsyn och skapa god helhetsverkan samt skapa god 
form, färg och materialverkan.

Stadsbyggnadsprinciperna kan användas både i den 
stora övergripande skalan och i det enskilda projektet 
men en anpassning bör ske till den enskilda platsen. 
Stadsbyggnadsprinciperna ska ses som ambitioner som 
inte alltid kan uppnås i varje enskilt fall. I till exempel 
projekt som handlar om förtätning eller komplettering 
i den redan byggda miljön finns inte alltid förutsätt-
ningar att uppfylla alla stadsbyggnadsprinciperna. I 
den uppföljning som planeras av utbyggnadsstrategin 
är dock ett av målen att se att stadsbyggandet samman-
taget går i den riktning som stadsbyggnadsprinciper 
och planeringsstrategier pekar ut. 

Allt i den byggda miljön ingår i en helhet och ska alltid 
ses i hela sitt sammanhang. Utgå från att den redan 
byggda miljön är en resurs. Inför varje utbyggnad 
bör första frågan gälla den nya bebyggelsens fysiska 
sammankoppling med befintlig stadsstruktur. Studera 
särskilt skarven mellan befintlig och planerad bebyg-
gelse. Nya stadsplaner och ny bebyggelse ska kunna 
formulera en tydlig arkitektonisk idé, samspela och 
bidra till sin omgivning.

Varje stadsdel ska ha tillgång till ett stadsdelscentrum 
med lokal service. Kommunens samtliga tätorter kan i 
detta sammanhang till stor del ses som stadsdelar och 
omfattas av stadsbyggnadsprinciperna. I närheten av 
stadsdelscentrum är det positivt med ny  bebyggelse. 
Stadsstråk ska koppla samman stadens delar och utmed 
dessa bör staden förtätas med en blandad bebyggelse. 

Stadsbyggnadsprinciper för 
centrala tätorten: 

Arkitektonisk idé och stadsbygg-
nadsidé, samspela och bidra

Starka stadsdelscentrum 
och huvudstråk

Aktiva bottenvåningar  
och fasader

Multifunktionella stadsgator  
i våra tätorter
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Utmed stadsstråk i centrala delar samt vid stadsdelstorg ska vi eftersträva 
aktiva bottenvåningar i form av lokaler i bottenplan eller möjligheter till 
lokaler i bottenplan. Utmed övriga rörelsestråk och områden där människor 
vistas ska vi sträva efter aktiva fasader med fönster och genomgående entré-
er med entré mot både gatan och gården. 

Vi ska bygga stadsgator istället för trafikleder. Gaturummen ska gestaltas 
med en tydlig rumslighet och på ett sådant sätt att gång- cykel och kollek-
tivtrafik prioriteras samt i strategiska lägen innehålla sociala vistelseytor. 
För att möjliggöra detta måste bilarnas hastighet anpassas till gående och 
cyklande. Stadsgator ska koppla samman områden genom många gena 
kopplingar. Gatunätet ska ha genomströmning och återvändsgator ska i all-
mänhet undvikas. Gaturummen bör också vara multifunktionella så att de 
förutom att lösa kommunikationsfrågan bidrar med ekosystemtjänster. De 
bör vara gröna och i en del fall kan de nyttjas för att omhänderta dagvatten. 

Stadsdelarnas karaktär ska tillvaratas. Stadens entréer, stadens mellan-
rum och mötet mellan stad och natur ska vara medvetet gestaltade med 
utgångs punkt i människors vardagsliv. 

Vi ska planera för goda boendemiljöer med trivsamma och rymliga bostads-
gårdar samt gröna förskole- och skolgårdar med plats och förutsättningar 
för lek. Gårdarna ska utformas för socialt liv. Kommunens invånare ska ha 
god tillgång till varierade park- och naturområden som är rika på upple-
velser. Parker och naturområden ska tillsammans med gröna länkar såsom 
alléer bilda ett sammanhängande och heltäckande nät. Det gröna i staden 
ska bidrar med ekosystemtjänster till staden.

Stadsbyggnads principer
Stadsbyggnadsprinciperna konkretiserar planeringsstrategierna när staden 
växer och nya områden ska planeras eller områden omvandlas. Syftet är att 
skapa en bra livsmiljö för människorna i staden. Stadsbyggnadsprinciperna 
beskriver på en övergripande nivå hur staden och tätorterna ska utformas 
och fungera. Principerna fungerar även som en länk mellan översiktsplanen 
och kommuens arkitekturstrategi som ytterligare preciserar hur stadens 
olika delar och komponenter kan utformas och gestaltas för att kunna ta 
hänsyn och skapa god helhetsverkan samt skapa god form, färg och materi-
alverkan.

Stadsbyggnadsprinciperna kan användas både i den stora övergripande 
skalan och i det enskilda projektet men en anpassning bör ske till den en-
skilda platsen. Stadsbyggnadsprinciperna ska ses som ambitioner som inte 
alltid kan uppnås i varje enskilt fall. I till exempel projekt som handlar om 
förtätning eller komplettering i den redan byggda miljön finns inte alltid 
förutsättningar att uppfylla alla stadsbyggnadsprinciperna. I den uppfölj-
ning som planeras av utbyggnadsstrategin är dock ett av målen att se att 
stadsbyggnadet sammantaget går i den rikting som stadsbyggnadsprinci-
per och planeringsstrategier pekar ut. 

Allt i den byggda miljön ingår i en helhet och ska alltid ses i hela sitt 
sammanhang. Inför varje utbyggnad bör första frågan gälla den nya be-
byggelsens fysiska sammankoppling med befintlig stadsstruktur. Studera 
särskilt skarven mellan befintlig och planerad bebyggelse. Ny bebyggelse 
ska kunna formuler en tydlig arkitektonisk idé, samspela och bidra till sin 
omgivning.

Varje stadsdel ska ha tillgång till ett stadsdelscentrum med lokal service. 
Även tätorterna som ingår i utbyggnadsstrategin är benämnda som stads-
delar då dessa i princip antas vara sammanbyggda 2050. I närheten av 
stadsdelscentrum är det positivt med ny bebyggelse. Stadsstråk ska koppla 
samman stadens delar och utmed dessa bör staden förtätas med en blandad 
bebyggelse. 

Sju viktiga aspekter

Stadsgator och stråk som 
kopplar samman 

Tydliga entréer till staden

Rymliga gröna gårdar ut-
formade för socialt liv

Sammanhängande grönstruktur

Utmed stadsstråk i centrala delar samt vid stadsdel-
storg ska vi eftersträva aktiva bottenvåningar i form 
av lokaler i bottenplan eller möjligheter till lokaler i 
bottenplan. Utmed övriga rörelsestråk och områden 
där människor vistas ska vi sträva efter aktiva fasader 
med fönster och genomgående entréer med entré mot 
både gatan och gården. 

I tätorten ska gaturummet gestaltas med en tydlig 
rumslighet och i strategiska lägen även innehålla socia-
la vistelseytor. Stadsgator ska koppla samman områden 
genom många gena kopplingar. Gatunätet ska ha en 
genomströmning och återvändsgator ska i allmänhet 
undvikas. Gaturummen i våra tätorter bör också vara 
multifunktionella så att de förutom att lösa kommuni-
kationsfrågan är gröna och i en del fall kan nyttjas för 
att omhänderta dagvatten.

Stadsdelarnas karaktär ska tillvaratas. Stadens entréer, 
stadens mellanrum och mötet mellan stad och natur 
ska vara medvetet gestaltade med utgångs punkt i 
människors vardagsliv. 

Vi ska planera för goda boendemiljöer med trivsamma 
och rymliga bostadsgårdar samt gröna förskole- och 
skolgårdar med plats och förutsättningar för lek. 
Gårdarna ska utformas för socialt liv. Kommunens 
invånare ska ha god tillgång till varierade park- och 
naturområden som är rika på upplevelser. Parker och 
naturområden ska tillsammans med gröna länkar 
 såsom alléer bilda ett sammanhängande och heltäck-
ande nät. Det gröna i staden ska bidra med ekosystem-
tjänster till staden.

Illustration från översiktsplanens del 1 
av den centrala tätorten.

Läsanvisning: Översiktsplanen
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Sju viktiga aspekter

Stadens beståndsdelar

– byggnader och offentliga platser ska samspela.

Vem som äger marken och vilka som har tillträ-
de till den har stor betydelse för genomförandet 
av projektet. Staden, den planlagda marken, 
delas upp i kvartersmark och allmän platsmark 
och samspelet mellan dessa har stor betydelse 
för hur stadsmiljön upplevs.

KVARTERSMARK
Med kvartersmark menas mark som enligt detaljplan 
inte är allmän plats eller vattenområde utan främst  
är avsedd för bebyggelse för enskilt ändamål (till 
 exempel bostäder) eller allmänna verksamheter  
(till exempel skola).

Kvarteret
Ett kvarter och dess fastigheter har ofta ett mycket 
längre tidsperspektiv än dess enskilda byggnader. I våra 
äldsta stadsplanerade områden har ofta kvarteren efter 
400 år kvar sin ursprungliga form. Fastigheterna har 
till viss del slagits samman och blivit färre men går ofta 
att härleda till sitt ursprung. Däremot har ofta nästan 
all bebyggelse under årens lopp bytts ut eller fått större 
ombyggnationer och kvar i de ursprungliga kvarteren 
och fastigheterna blandas idag bebyggelse från fyra 
olika århundranden.

Kvarterens storlek är direkt kopplade till framkomlig-
heten i staden genom gatunätets korsningstäthet och 
möjligheten att skapa tillräckligt stora bostadsgårdar. 
Kvarteren bör vara korta nog för att gatunätet ska bli 
tillräckligt gent men långa nog för att gårdarna ska 
bli tillräckligt stora. Även exploatering och byggnader 
påverkar storleken på kvarteret för att skapa goda 
ljusförhållanden. 

Fastigheten
Många av stadens och tätorternas mest attraktiva och 
variationsrika miljöer har gemensamt att de består av 
kvarter med många och relativt små fastigheter. Att 
ett kvarter består av flera olika fastigheter skapar en 
grundförutsättning för att bebyggelsen och  innehållet 
i kvarteren på ett naturligt sätt ska få ett varierat 
uttryck, särskilt med hänsyn till utvecklingen över 
tid. I de fall där det inte finns möjlighet att genomföra 
projekt med flera olika fastigheter inom kvarteret är 

det önskvärt att skapa variation i utformningen, till 
exempel genom att ha flera olika arkitektinsatser inom 
samma fastighet, ökad detaljeringsnivå eller kombine-
rad användning som bostäder och lokal.

Gården
Gården är det privata stadsrum inom enskilt ägda 
fastigheter som innehåller bostäder eller lokaler för för-
skola eller skola. Det kan till exempel vara innergårdar, 
småhusträdgårdar eller skolgårdar. Gården ska bidra 
till att tillgodose behovet av en tillräckligt stor friyta 
för lek och utevistelse. Även om alla inte har tillträde 
till den privata gården bidrar ofta en bra utformad 
gård till att skapa en positiv inverkan på stadsbilden 
genom upplevelsen av exempelvis folkliv och grönska.

Att ha tillgång till grönska nära bostaden är betydelse-
fullt, inte minst för de människor som inte kan förflytta 
sig så långt, som gamla, barn och sjuka. Offentliga 
och privata grönytor behöver komplettera varandra. 
Bostadsgården bör ge möjlighet för socialt liv som 
avkoppling, måltider och samvaro i en mer privat 
utemiljö medan parken kan ge utrymme för det mer 
utrymmeskrävande som till exempel bollek. 

Gränserna mellan det offentliga rummet och bostads-
gården bör vara tydliga. Otydlighet skapar förvirring 
och har samband med otrygghet. Det handlar om att 
skapa inkludering för de boende snarare än att exklu-
dera de övriga.

En levande innerstad kräver variation
Övre bild nästa sida: Fasaderna delar upp kvarteret. 
Bilden visar ett kvarter på Östra Storgatan som är 
indelat i tre fastigheter. Byggnaderna är varierade men 
samspelar. Entréerna mot gatan bidrar till stadsliv. Enter 
Arkitektur/ BRF Tegelbruket. Mittre bilden: Takfot anpas-
sas i höjd till gamla Brandstationen. Illustration på 
nya stadsmässiga fasader och levande bottenvåningar i 
kv. Grävlingen. Tengbom/Castellum, Brandtornet.
 
Nedre vänstra bilden: Gårdsmiljöerna i Trästads delen 
Kungsängen har en rik livsmiljö med odlinglådor och 
mötesplatser. BSV/ Larcia /GBJ.  Nedre högra bilden: 
Park-och gårdsmiljö på Strandängen. Rummen mellan 
husen är generösa och utformade för socialt liv med 
goda ljusförhållanden. Tengbom/Vätterhem.
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Sju viktiga aspekter

Sekvenser av tydliga stadsrum 
 skapar kvaliteter
Övre bilden föregående sida: Vättergatan i Huskvarna 
renoveras till en Stadsboulevard. Här omgestaltades 
gaturummet från en genomfartsled till en stads gata med 
jämlik plats för både bilister, cyklister och gångtrafikan
ter. En detaljrik utformning, platser som Cittraplan och 
träd utmed hela gatan förstärker trädgårdsstaden. WSP/
Jönköpings kommun.

Mellersta bilden föregående sida: Stadsliv längs 
 kajerna. Vid norra Munksjö finns en serie av flera torg 
och kajrum för olika sorters aktivitet. Bauers brygga  
med soltrappor, restaurangstråket på västra sidan med 
den långa bänken för möten och torget Lillsjöplan för 
tillfälliga aktiviter. Sydväst arkitektur och landskap/Jönkö-
pings kommun.

Nedre bilden föregående sida: Sekvens av gaturum och 
parkrum. Idas park på Söder i Jönköping är ett formellt 
parkrum men med plats för spontan aktivitet som till 
exempel loppisverksamhet. Parkrummet förstärks av 
trädrader. Idas skola från sekelskiftet bildar fond från den 
trädplanterade Drottninggatan och Bäckadalsgymnasiet 
från tidigt 1960tal på pelare bildar en port till Friareda
lens stora parkområde nedanför i väster.

ALLMÄN PLATSMARK
En allmän plats är ett område som i en detaljplan är 
avsett för ett gemensamt behov och som inte får stäng-
as av för allmänheten: gator, torg och parker.

Gator, torg och parker är mötesplatser och våra 
gemensamma vardagsrum och utformningen av dessa 
speglar vad Jönköping är. Därför är det är viktigt att 
platserna, utöver sin grundläggande funktion, uppfat-
tas som inkluderande, att de är dynamiska och upp-
muntrar kreativa tillägg och tillfälliga evenemang. Våra 
gemensamma rum ska utformas så att de är tillgängliga 
för alla människor och ska upplevas som trygga under 
dygnets alla timmar och årets alla dagar. 

Belysning är ett viktigt redskap för att uppnå ökad 
upplevd trygghet och för att skapa upplevelsevärden.

I en tätare stad blir utformningen av de allmänna 
platserna allt viktigare och det ställs högre krav då de 
nyttjas av fler och ytorna behöver nyttjas effektivare. 
Materialval har stor betydelse för hur en plats upplevs 
och behöver väljas efter platsens förutsättningar men 
även efter vad man vill uppnå. Högre gestaltningskrav 
ställs på platser som nyttjas av många eller som påver-

kar många människor med anledning av exempelvis 
höga kulturvärden. De allmänna platserna, framför 
allt parken, men även gatan och torget har en viktig 
funktion i att möjliggöra grönska i staden.

Gatan
Gaturummet är en mångfunktionell miljö som utöver 
fordonstrafik ska inrymma många andra funktioner 
och kvaliteter, som plats för promenader, vila, parke-
ring, möten, grönska, vatten, solljus och skugga. För 
att skapa trygga, tillgängliga och säkra gaturum är det 
därför viktigt med en tydlig och genomtänkt utform-
ning med en arkitektonisk idé.

Utrymmet mellan husen är begränsat så vid utform-
ningen av gaturummet behöver det som är viktigt just 
för den platsen prioriteras. Samspelet mellan gatu-
rummet och den omgivande miljön är central för att 
tillvarata platsens kvaliteter.

Torget
Torg är platser för möten och vistelse och ska utformas 
för både vila och aktivitet. Torg ska tåla att använ-
das och kan gärna utformas med avsikt att rymma 
tillfälliga aktiviteter och evenemang. Olika torg har, 
med anledning av sin storlek och sitt läge i staden, 
olika förutsättningar och behöver utformas därefter. 
Omgivande bebyggelse och gator samspelar med torget 
och relationen de emellan är nyckeln till att skapa en 
bra stadsmiljö och för att tillvarata platsens potential 
för att till exempel stärka handeln.

Parken
Tillgången till parker är viktig inte bara för människors 
hälsa och välbefinnande, men även för de ekosystem-
tjänster som växter bidrar med genom att bland annat 
skapa skugga och hantera dagvatten.

Parkerna behöver anpassas för att tillgodose människors 
olika behov och utformningen skiljer sig åt mellan par-
ker för vila, odling, evenemang, sport, vatten och lek. 

I en tätare stad är det viktigt att parkerna har en hög 
standard och att de utformas för att klara en intensiv 
användning samt att de bidrar med kvaliteter under 
årets alla månader och upplevs som trygga under 
 dygnets alla timmar.

Läsanvisning: Stadsmiljöprogrammet
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Sju viktiga aspekter

Byggnaden

– ska medvetet gestaltas utifrån en arkitek - 
tonisk idé.

En byggnad ska samspela och bidra till sin om-
givning. Det räcker inte att den enskilda byggna-
den är väl utformad. Den ska även bidra till att 
höja värdet och upplevelsen av hela den omgi-
vande miljö den befinner sig i. Olika miljöer ger 
olika förutsättningar men även om omgivning-
en kräver en hög grad av anpassning ska nya 
byggnader och tillägg ha en tydlig arkitektonisk 
idé för att ge byggnaden sin egen karaktär och 
kunna spegla den tid den uppfördes i.

En byggnad ska uppfattas som en medveten helhet där 
byggnadens element och delar samverkar och gestaltas 
med omsorg. Det intryck byggnaden gör ska kunna 
uppfattas med samma kvalitet i alla upplevda skalor 
och nivåer. Från att vara en liten del i stadens siluett, 
fasadens struktur och skuggspel i upplevelsen från 
gatan till känslan av att greppa ett dörrhandtag eller  
ta del av dess interiör.

PLACERING
Byggnadens placering i kvarteret har en stor påverkan 
hur det offentliga gaturummet upplevs och används. 
Alla byggnader bör bidra till att skapa tydliga och 
trygga offentliga rum men på olika sätt och i olika grad 
beroende på till exempel bebyggelsens skala och läge.  
I staden och tätorterna placeras byggnaderna i huvud-
sak i gatuliv eller med medvetet utformad förgårds-
mark i nära anslutning till gatan för att skapa en tydlig 
avgränsning av gaturummet. Byggnadernas placering 
ska även skapa förutsättning för en bra utformning  
av fastigheten och kvarterets övriga beståndsdelar som 
till exempel en väl fungerade gård, ytor för parkering 
och avfallshantering.

VOLYM OCH HÖGA HUS
På samma sätt som byggnadernas placering påverkar 
hur gaturummet uppfattas så har byggnadernas höjd 
en stor betydelse för upplevelsen av gatumiljön. Det 
handlar om en balans och förhållandet mellan gatans 
bredd och omgivande byggnaders höjd. Byggnadens 
höjd påverkar ljusmiljön, både inne i bygg naden 
och på gårdarna. Det krävs en bra avvägning mellan 
byggnadshöjd och gårdsytans storlek. Våra befintliga 

stadsmiljöer med måttlig skala har stora kvaliteter som 
ska beaktas vid nybyggnad och påbygg nad och även 
fortsättningsvis råder försiktighet med höga hus i våra 
historiska stadskärnor. De högre bygg naderna och den 
större skalan bör primärt användas i nybyggnads- eller 
omvandlingsområden där helheten och stadsplaneidén 
kan planeras in i en ny stadsmiljö.Byggnader som vä-
sentligt höjer sig över omgivande stadssilhuett kan vara 
aktuella om de genom sin skala och innehåll kan bidra 
till att utveckla en särskilt viktig plats i stadsstruktu-
ren. Det kan till exempel vara en målpunkt som en 
järnvägsstation eller ett stadsdelscen trum. Antalet höga 
byggnader ska vara begränsat för att dess funktion som 
tydliga riktmärken i stadsland skapet inte ska gå förlo-
rad. Det förordas att låta flera arkitektkontor arbeta 
fram parallella gestaltningsför slag för att uppnå en 
grundlig analys av platsen och i förlängningen höja den 
arkitektoniska kvaliteten. Höga byggnader har större 
omgivningspåverkan än övrig bebyggelse och därför 
ska alltid särskilt höga krav ställas på gestaltningen.

FORTSATT FÖRSIKTIGHET MED HÖGA HUS I DEN 
GAMLA INNERSTADEN
Höga byggnader påverkar omgivningen mer, där för 
ska alltid höga arkitektoniska krav ställas. Kriterier för 
höga byggnader i innerstadsmiljö:

• Det måste finnas en tydlig och formulerad stads-
byggnadsmässig tanke med de höga byggnadernas 
placering i staden.

• De höga byggnaderna bör place ras indragna på en 
basdel i omgivande stadsdels skala.

• Höga byggnader bör ha en smäck erhet och ett 
markerat avslut.

Samspel och kontrast i innerstaden
Övre bilden nästa sida: Olika generationers skolor 
samspelar. Talavidskolan i Jönköping. Fasader från olika 
tider och pumpcentralen samspelar med den äldre 
skolan. A-gruppen/ Jönköpings kommun. Arkitekthuset/
Jönköping Energi för byggnaden till vänster.

Nedre bilden nästa sida: Höga hus med en lägre bas 
mot Barnarpsgatan i omgivningens skala. Science 
Park Towers i Jönköping är en plats för möten där bot
tenvåningen, ett öppet gårdsrum och ett inre gatur
stråk bygger vidare på högskolans inomhusgator och 
bidrar till stadslivet. En äldre bevarad sjukhusdel från 
1920 talet berikar. Yellon/JKPG Fastighetsutveckling
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Byggnaden ska  medvetet 
gestaltas utifrån en 
 arkitektonisk idé
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Belönad museibyggnad av Carl Nyrén
Bild föregående sida: Länsmuséets tillbyggnad av den 
kände arkitekten Carl Nyrén, bördig från Jönköping,  
fick 1991 års Kasper Salinpris. Byggnaden samspelar 
med omgivningens skala, men eftersom det är en  
publik byggnad så har den sin egna unika identitet  
och blir tydlig i stadsrummet. De uppdelade taken  
med sina laterniner och sina gavlar leder tanken till 
1600talets smala gavelhus längs med Tyska maden 
söder om Smedjegatan.

PUBLIKA BYGGNADER 
Byggnader som många besöker och som är öppna för 
allmänheten är ofta starkt förknippade med en plats 
eller en stadsdels identitet. Det kan vara skolor, bib-
liotek, konserthus och idrottsanläggningar men även 
privata och kommersiella byggnader som till exempel 
en livsmedelsbutik. Det är byggnader som ska kunna 
ta plats och prägla sin omgivning och därför hanteras 
med särskild omsorg. De publika byggnaderna har ofta 
särskilt viktiga funktionella egenskaper, både inne i 
byggnaden, hur den möter sin närmaste omgivning till 
var den är placerad i stadslandskapet och hur väl den 
utnyttjar och stöder stadens rörelsemönster.

SOCKELVÅNING
Sockelvåningen är byggnadens möte med marken och 
ofta även mötet med den allmänna platsen som gatan 
eller torget. När vi rör oss i staden är det i främst i 
ögonhöjd vi upplever bebyggelsen. Byggnadens neders-
ta våning, eller i vissa fall våningar, är därför den del 
som ger störst och starkast intryck. Förutom att bidra 
med sociala värden bidrar en väl utformad botten-
våning i hög grad till upplevelsen av en varierad och 
omsorgsfullt utformad stadsmiljö. Särskild omsorg och 
platsspecifika lösningar krävs i våra många kuperade 
områden där bottenvåningen behöver delas upp och 
anpassas till omgivningens varierande höjder.

Utmed översiktsplanens utpekade stadsstråk och hu-
vudgator ska sockelvåningarna ges särskild omsorg och 
även ha en stor andel publika lokaler och verksamheter 
eller förberedas med till exempel extra våningshöjd så 
att de kan användas för det i framtiden. Bostäder i bot-
tenvåningen kan med fördel lyftas upp från marknivå 
för att skapa en tydligare gräns mellan det offentliga 
och det privata rummet.

Oavsett om det är en publik byggnad i centrala delar 
eller ett enskilt bostadshus i ett bostadsområde ska 
bottenvåningen bidra till sin omgivning och gatumiljö. 
I de centrala delarna, utmed huvudgator eller vid ett 
stadsdelscentrum kan det vara att skapa folkliv, arbets-
platser, service, nöje och handel. I ett bostadsområde 
ska tydliga entréer mot gatan bidra till en upplevelse 
av befolkade, väl belysta och trygga rörelsestråk under 
hela dygnet. I flerbostadshus kan till exempel funktio-
ner som gemensamhetslokaler, tvättstuga och cykelför-
varing lokaliseras i sockelvåningen mot gatan och med 
en medveten gestaltning bidra till en aktiv sockelvåning 
mot gatan. Hörnlägen i kvarteren är särskilt väl läm-
pade för verksamhetslokaler eftersom de kan ses från 
två håll.

Levande sockelvåning i nya Munk-
sjöstaden 
Cafeliv på litet torg och en förhöjd sockelvåning 
med stora fönster. Bra placerad i ett kvartershörn  
så lokalen bidrar till två gaturum. Arkitekthuset/Tosito.
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Samtida innerstadsfasader med 
 förebildlig djupverkan.
Övre bild: Presentationsbild från en ambitiös mark
anvisningstävling av Smuab i kvarteret Öljetten i nya 
stadsdelen Skeppsbron i Jönköping. Fasaderna bidrar 
med sin upprepade modul, hörntorn, och grunda 
 balkonger innanför ett ramverk vars djup ger ett 
skuggspel likt äldre klassiska fasader. Fojab/Peab.

Mellersta bilden föregående sida: Sockelvåning som 
bidrar till stadsliv. Visionsbild från Science park towers. 
Tydlig pelarmodul med djup och bänkar ger kvaliteter. 
Detta är även en bra metodik då fasaderna är mer 
slutna som här visas i en modul i mitten. Yellon/JKPG 
Fastighetsutveckling.

Nedre bilden föregående sida: Äldre arkitektur att 
 inspireras av. Rikt bearbetad tegelfasad på Tändsticks
området i Jönköping. Studera särskilt sockelvåningen; 
hur fasaden möter marken och hur man uppnått plasti
citet och djupverkan trots avsaknad av fönster.

Bild till höger: Fabriksinspirerad tegelbyggnad på Lilje
holmen. Stora balkonger mot gården men en stadsmäs
sig och stramare fasad mot gatorna. För att dra nytta av 
utsiktsläget har man istället arbetat med stora fönster
partier. BSV Arkitekter/Friends Proporties.

FASAD
Hur byggnadens fasad upplevs avgörs av flera fakto-
rer. En fasad består av flera olika element, till exempel 
sockelvåning, fönster, burspråk och entréer, och dessa 
samspelar för att skapa byggnadens uttryck. De kan 
framhävas i olika grad och i kombination med övriga 
delar skapar de en upplevelse som varierar från olika 
håll, tid på dygnet och årstid. Fasadens djupverkan 
och skuggeffekt bör särskilt uppmärksammas eftersom 
den skapar variation även på slutna fasader som har 
begränsat med fönster och entréer. 

Fasadens ytskikt och färg är kanske det som ger det 
första och mest uppenbara intrycket av en byggnad. 
Fasadens färg och material kan i vissa fall vara samma 
sak, som till exempel tegel eller obehandlad betong, 
vilket ger ett annat intryck än vad en målad fasad ger. 
På samma sätt kan fasadmaterialets struktur vara en 
möjlighet att uppnå olika effekter. Från en grovt hug-
gen sten till en slät puts eller ett blankt skivmaterial. 

En byggnads färgsättning ska alltid göras utifrån sitt 
omgivande sammanhang. Även en helt fristående 
byggnad i naturen eller en tydlig kontrastverkan kräver 

omsorgsfulla och medvetna val. Förutom färgens kulör 
behöver även hänsyn tas till dess ljus- eller mörkhet 
och hur färgen samspelar med det underliggande 
materialet och hur den reflekteras. 

Fasadmaterialet och färgen och har ofta en tydlig 
koppling till den tid byggnaden uppfördes i och är 
därför viktiga egenskaper för att förmedla byggnaders 
kulturhistoriska värden och identitet. Särskild omsorg 
krävs på platser där flera enskilda byggnader skapar 
större sammanhängande miljöer. Det kan till exempel 
vara en hel stadsdel, utmed en gata eller runt ett torg. 
Men det kan även vara ett grupphusområde med ett 
gemensamt uttryck som en viktig del i dess identitet. 

Fönstrens utformning och material är ofta helt avgö-
rande för en byggnads karaktär. Fönstrens placering 
och gruppering bidrar till om vi uppfattar en byggnad 
som horisontell eller vertikal, om den är öppen eller 
sluten. Fönstren är en tydlig koppling mellan det priva-
ta och offentliga och behöver anpassas till sin miljö och 
funktion. En publik verksamhet med generösa fönster 
kan exponera sin verksamhet och bidra till en trivsam-
mare och tryggare gatumiljö medan en bostad som vill 
undvika direkt insyn kanske behöver en högre föns-
terplacering i bottenvåningen och därmed uppfattas 
den som mer sluten. Hur fönstret är placerat i fasaden 
har också en betydelse för uttrycket. Ett djupt sittande 
fönster skapar skuggverkan, vilket kan användas för 
att anspela till listverk och detaljering hos den äldre 
klassiska innerstadsfasaden.



Väl avvägda burspråk kan vara ett sätt att både kunna 
skapa en mer intressant och varierad fasad och att 
skapa en ökad rymd och kontakt med omgivningen 
inne i byggnaden.

Balkongen är ofta en viktig och uppskattad funktion 
i en bostad. Med en genomtänkt utformning kan 
balkonger även bidra positivt till gatu- och gårdsmiljön 
med folkliv och grönska. Balkonger blir ofta ett av 
fasadens mest påtagliga element och behöver därför 
gestaltas med särskild omtanke. I innerstadsmiljöer, 
men generellt sett vid bebyggelse som är placerad i 
fastighetsgräns där balkongen skulle kraga ut över 
allmän plats, gäller återhållsamhet för utanpåliggande 
balkonger. Här passar en indragen balkong, eller en 
kombination av indragen och svagt utanpåliggande för 
att skapa djupverkan i fasaden bäst. Om bygganden 
har förgårdsmark mot gatan kan något större mått 
tillåtas och mot gården kan storleken ökas ytterligare. 
Samma principer som för storleken gäller för balkong-
ens utformning. Öppnare och nättare mot gatan och 
den allmänna platsen och större möjlighet till inglasade 
och slutna balkonger mot gårdssidan.

Fasadskyltar är en del av en levande stadsbild. En skylt 
skapar intresse för byggnadens innehåll och förenklar 
orienteringen. På vissa ställen upplevs skyltar som en 
naturlig del av miljön, medan de på andra platser kan 
upplevas som påträngande. Skyltning och dess utform-
ning är dessutom extra viktig i anslutning till verk-
samheter som industri, kontor och handel där företag 
behöver synas för att locka till sig kunder. 

Precis som skyltar är en del av en levande stadsmiljö är 
lysande och belysta skyltar en självklar del av staden 
om natten. En skylt med bra belysning blir en naturlig 
del av och ett positivt tillskott till miljön, medan en fel-
aktigt belyst skylt kan upplevas som påträngande och 
kan påverka rummet som helhet på ett negativt sätt. I 
vissa miljöer ställs större krav på begränsning av mäng-
den reklam och skyltars utformning. Till dessa hör 
främst kulturhistoriska miljöer och äldre bebyggelse.

TAK
Taket kan både vara en helt integrerad del i fasaden 
eller inte alls uppfattas från den närmaste gatumiljön 
men det är alltid en del i det gemensamma takland-
skapet som i vår kommun ofta blir påtaglig och väl 
exponerat i det kuperade landskapet. Därför är det 

viktigt att beakta val av material och färg så att det 
harmonierar med omgivningen.

Taket kan vara ett effektivt sätt att hantera skalor, till 
exempel genom att takfoten sänks och taklandskapet 
blir två våningar på högre byggnadsvolymer. Även 
takkupor eller en  indragen våning kan göra att en 
byggnad upplevs lägre. Taken kan även möjliggöra in-
stallation av  solceller.  Installationer som ventilationsut-
rymmen och skorstenar ska ha en medveten gestaltning 
och vara en del i den arkitektoniska idén.

INTERIÖR
De flesta byggnader i staden upplever vi främst utifrån 
men en byggnads arkitektoniska värde bestäms inte en-
bart utifrån sin exteriör utan även efter hur insidan är 
gestaltad och ordnad. Samspelet mellan fönstersättning 
och ljusförhållandet i bostäder har ett direkt sam-
band och gemensamma ytor så som trapphus har stor 
betydelse för upplevelsen av en byggnad. Planlösning-
ar bör utöver att uppfylla lagställda krav på en god 
boendemiljö även ta vara på platsspecifika företeelser 
så som kvällsljus eller utsikt över berikande miljöer. 
Skolor, stationshus och idrottsanläggningar är exempel 
på publika byggnader dit många har tillträde. I dessa 
byggnader ställs högre krav på interiören.

Takens arkitektur är extra viktigt 
i det kuperade Jönköping.
Övre bilden nästa sida: Stadsdelen Söder med Kloster
gatan har ett enhetligt taklandskap och en tydlig rut
nätsplan som även inrymmer senare funktionalistiska 
tillägg.  Inredning av vindar tillför boendekvaliteter 
men b ehöver utföras med varsamhet så att områdets 
värden bibehålls.

Inredningsarkitektur som en inre 
stadsmiljö
Två fina exempel på offentliga interiörer. Vänster ne
dre bild nästa sida: Kulturhuset Spiras ljusa foajé med 
generös takhöjd och möbler av småländska tillverkare. 
Höger nedre bild nästa sida: För inredningen av Statli
ga verkens kontorshus på Skeppsbron har man häm
tat inspiration från skogen och jorden. Bilden visar 
entréhallen som erbjuder fantastisk utsikt och funge
rar som en träffpunkt mellan personal och allmänhet.
Spira: Wingårds Arkitektkontor/Region Jönköping.
Statliga verken: Jordbruksverket & Skogsstyrelsen med 
Tengbom som arkitekt.

Sju viktiga aspekter
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Arbetet med arkitekturstrategin inleddes i  februari 
2021 efter ett beslut i stadsbyggnadsnämnden. 
 Strategin har  arbetats fram genom en samverkans-
process med p olitiker, andra berörda förvaltningar, 
byggaktörer och arkitekter. En medborgardialog 
 genomfördes u nder hösten 2021. 

Nästa steg för att implementera arkitekturstrategin 
är att informera, ordna workshops och stödja bygg-
aktörer och förvaltningar att ta fram handledningar 
för praktisk användning.



D
Genomförandeprocess

Hur har arkitekturstrategin 
arbetats fram och hur ska 

arbetet med den fortsätta?
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Genomförandeprocess

Genomförande- 
process
Bakgrund och 
förutsättningar 
Arkitekturstrategins syfte är att implementera 
den statliga arkitekturpolitiken, konkretise-
ra lagkraven som rör gestaltning i Plan- och 
bygglagen och förtydliga hur översiktsplanen, 
kommunens vision om den fysiska miljön, ska 
genomföras för att förstärka befintliga värden 
och skapa nya.

GESTALTAD LIVSMILJÖ
Den statliga politiken Gestaltad livsmiljö omfattar 
arkitektur, form, design, konst och kulturarv och målet 
antogs av riksdagen 2018. Den fastställer att arkitek-
tur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt 
och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt 
gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar 
att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.

PLAN- OCH BYGGLAGEN
I Plan- och bygglagen står att byggnation och planlägg-
ning ska ske med hänsyn till natur- och kulturvärden 
och att den ska främja en estetiskt tilltalande utform-
ning av bebyggelsen, parker, gator och torg. Lämplig 
placering och utformning av bebyggelse och byggnads-
verk ska ske med hänsyn till stads- och landskapsbil-
den, natur- och kulturvärdena och intresset av en god 
helhetsverkan. Byggnader ska ha en god färg-, form- 
och materialverkan. Underhåll, ändring och flyttning 
av en byggnad ska utföras varsamt med hänsyn till 
byggnadens karaktärsdrag och byggnadens tekniska, 
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konst-
närliga värden ska tillvaratas.

ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÖNKÖPINGS KOMMUN
I kommunens översiktsplan fastställs visionen om hur 
kommunen ska utvecklas. Arkitekturstrategin är anta-
gen av kommunfullmäktige och förtydligar hur vi ska 
genomföra översiktsplanen för att förstärka befintliga 
värden och skapa nya.
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Medelhavsliv på sluttningen mot Vättern
Uppgrenna Naturhus i Gränna är en byggnad i ett 
växthus med ett eget kretslopp, byggt för möten 
och med vision att minimera klimatpåverkan. Miljön 
erbjuder växthusliv för allmänheten med fantastisk 
utsikt över Vättern. Naturhus är ett koncept framta-
get av arkitekt Bengt Warne. Tailor-Made/Beställare 
Bodil Antonsson.



Söder är vår intressantaste stadsdel  
enligt medborgarna
En förebildlig och välbevarad stadsmiljö kring 
södra delen av Klostergatan där det är 100 år 
mellan b ilderna. Detta är ett fantastiskt gatu stråk 
som  binder samman flera stadsdelar på Söder. De 
avskurna hörnen bildas fina stadsrum för möten 
och handel i gatukorsningarna. Enkel och robust 
fasadarkitektur i puts med levande bottenvåningar 
och bra caféliv.
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Samverkan

BYGGAKTÖRER
Det är viktigt att Jönköpings kommun är tydlig med 
vilka krav som ställs på byggaktörer. Kommunen vill 
öka förutsägbarheten genom att tidigt och kontinu-
erligt i byggprocessen föra ett samtal om projektet 
utifrån tre frågeställningar: Vad är projektets arkitekto-
niska idé, hur samspelar projektet med sin omgivning 
och med vad bidrar projektet?

Om projektet är omfattande eller påverkar många 
människor kommer högre krav ställas på platsana-
lysen och på den arkitektoniska idén, och anlitad 
arkitekt bör därmed kopplas in i ett tidigt skede och 
delta genom hela processen. Arkitekttävlingar är ett 
bra sätt att lyfta kvaliteten och används med fördel 
då  projekten har ett stort allmänt intresse. Det kan till 
exempel gälla höga hus som syns på långt håll, byggna-
der för publik verksamhet så som bibliotek och badhus 
eller projekt som förändrar de centrala delarna av våra 
tätorter – platser som många har en relation till.

DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN
Stadsbyggnadsprojekt är komplexa och pågår under 
lång tid. Många olika delar av den kommunala för-
valtningen är inblandade och en tydlig beskrivning av 
projektet utifrån arkitektonisk idé, samspel med om-
givningen och vad projektet kan bidra med säkerställer 
att förändringar blir förbättringar.

Utöver att ställa krav på analys och beskrivning av 
andras projekt i markanvisningar, detaljplaner och 
bygglov så ska kommunen verka föredömligt i sina 
egna, när vi anlägger torg eller bygger kommunala 
verksamhetslokaler som skolor och äldreboenden. 
Analysen tydliggör när det ställs högre krav på gestalt-
ningen vilket innebär att beställande förvaltningar får 
mer konkreta förutsättningar att planera sin tid och 
budget efter.

Kommunen har även möjlighet att skapa goda 
förutsättningar för innovation via till exempel mar-
kanvisningar där specifika önskemål kan ställas och 
anpassningar göras för att utveckla trähusområden 
eller annat.

ALLMÄNHETEN
Arkitektur engagerar människor och under framtagan-
det av arkitekturstrategin gjordes en medborgarunder-
sökning där man fick svara på vilken byggnad eller 
stadsdel man gillar men också varför man gillar den. 
Arkitekturstrategin vill arbeta för att fördjupa samtalet 
och öka kunskapen om vad arkitektur är. 

Utdelningen av stadsbyggnadspriset och stadsvandring-
ar är bra forum för att prata om arkitektur utifrån det 
goda exemplet. Tillfällig arkitektur gör att vi får upp 
ögonen för vad arki tektur kan åstadkomma. Arbetet 
med sommar gågator men även marknader förändrar 
platser och väcker tankar.

Medborgardialogens förebildliga 
byggnader.
Allmänhet lyfter fram det relativt nya kulturhuset Spira 
men också många historiska byggnader, våra skolor 
som Per Brahegymnasiet, Brandstationen, och Gamla 
Rådhuset. Även gamla fabriker som Tändsticksom
rådet lyfts fram. Flera förslag har tagits med som bildil
lustrationer i denna strategi. Stadsdelen Söder som är 
på bilderna på detta uppslag var också den miljö som 
fick flest röster vad gäller våra stadsdelar.
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Verktyg

PLANER OCH BYGGLOV
Gestaltningsfrågor är en viktig del av  handläggandet  
av detaljplaner och bygglov. I ärendehanteringen kom-
mer analys efterfrågas och samtal föras om projektet 
 utifrån arkitektonisk idé, stadsbyggnadsidé, sam-
spel med omgivningen och hur det bidrar. Här kan 
 kommunen och byggaktörerna i samverkan förtydliga 
dessa strategier.

OFFENTLIGT BYGGANDE SOM FÖREDÖME
Jönköpings kommun och de kommunala bolagen 
skapar genom sitt eget byggande omsorgsfullt gestal-
tade livsmiljöer som bidrar till ett hållbart, jämlikt 
och mindre segregerat samhälle. Det offentliga har ett 
ansvar att agera förebildligt vad gäller arkitektonisk 
kvalitet och även visa vägen mot ett ekologiskt, socialt 
och ekonomisk hållbart byggande.

MARKINNEHAV OCH MARKANVISNINGAR
Kommunen arbetar strategiskt med markförvärv och 
via markanvisningar skapas möjlighet att nå de mål 
och den samhällsutveckling som kommunen önskar. 
Eftersom kommunen äger marken bör arkitektonisk 
kvalitet alltid vara ett av utvärderingskriterierna i en 
markanvisning. Att i olika markanvisningar lyfta fram 
särskilda teman är positivt. Ett bra exempel är området 
Kungsängen där en av målsättningarna varit att öka 
kunskapen och erfarenheten av trähusbyggnation. 

ARKITEKTTÄVLINGAR
När det gäller byggnation i centrala lägen i känslig 
kulturmiljö, eller för verksamheter som berör många 
människor är det i många fall lämpligt att hålla en 
gestaltningstävling för att ta fram och jämföra flera 
förslag, både för att säkerställa den arkitektoniska 
kvaliteten men även för att involvera allmänheten. 
Vår ambition är att underlätta genomförandet av 
 arkitekttävlingar genom att ta fram riktlinjer som  
stöd för detta.

TILLFÄLLIG ARKITEKTUR
Att arbeta med tillfällig arkitektur belyser hur mång-
facetterad och dynamisk vår stadsmiljö är. Det är  
också en bra form för att testa nya idéer och lyfta  
fram arkitektoniska kvaliteter. Sommargågator,  
torghandel och ljusinstallationer är några exempel  
på tillfällig arkitektur.

STADSBYGGNADSPRIS OCH UTMÄRKELSER
Utdelningen av stadsbyggnadspriset är ett årligt åter-
kommande tillfälle att föra ett offentligt samtal om 
arkitektur och lyfta fram det goda exemplet. Stads-
byggnadspriset har delats ut sedan 1994 och delas ut  
i tre klasser: god byggnadsvård, god livsmiljö och  
god arkitektur.

KONSTEN I STADEN
Genom att konsten tar del i samhällsplanering och i 
utveckling av stad och landsbygd anknyter arbetet till 
den helhetssyn på utformningen av livsmiljöer som 
betonas i politiken för Gestaltad livsmiljö. Jönköpings 
kommuns mål och ambition är att ge kommunens 
invånare och dess besökare tillgång till ett varierat, 
nyskapande och högkvalitativt konstutbud. Ambitio-
nen är att utveckla kommunens arbete med konst i 
offentliga rum, bland annat genom att ge konsten en 
framträdande roll i samhällsplanering och i utveckling 
av stad och landsbygd. 

Kommunen ska arbeta såväl med permanent som 
temporär konst, för att tillgodose både långsiktigt 
omsorgsfullt utformade livsmiljöer och ett föränderligt 
och intressant stadsrum.

Jämställd stadsplanering och offentlig 
konst stärker Råslätt
Övre bilden: Har du drömt om att dansa under en stor 
lila keps? Nya dansbanan i Råslätt har tagits fram i en 
gemensam process med flera inblandade och lyfter 
fram unga kvinnors plats i det offentliga rummet. Den 
är formgiven av konstnärskollektivet Mycket i samver
kan med den lokala dansskolan Mix Dansers Academi, 
Vätterhem och Jönköpings kommun.

En postmodern ikonbyggnad
Nedre bilden: Kapellet på Södra Vätterbyggdens folk
högskola med sin fina förgård är ritad av den kände 
Jönköpingsfödde arkitekten Carl Nyrén. Kapellet har 
en speciell funktion då det kombinerar ett kyrkorum 
och en förbindelsgång för skolan. Unikt är att samma 
 arkitekt under fyra decennier ritat många byggnader  
i olika stilar, ofta med experimentell karaktär, på Södra 
Vätterbyggdens folkhögskola, som varit en visionär 
beställare av arkitektur av hög klass.
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UPPHANDLINGAR OCH RAMAVTAL
När Jönköpings kommun upphandlar tjänster bör 
krav ställas på arkitektonisk kvalitet och att konsulter 
med rätt typ av kompetens kopplas till projektet. När 
vi bygger blandstad blir uppgifterna mer komplexa 
och konsulterna behöver redan i tidiga skeden kunna 
 hantera både arkitektur- och stadsbyggnadsfrågor 
inom sina organisationer. 

Vid utformning av gator bör kompetenser inom både 
trafikplanering och landskapsarkitektur finnas med 
tidigt i projektet.

Antikvarisk kompetens behövs för att beskriva och 
värna kulturhistoriska värden och är även viktig när 
det ställs större krav på återbruk. Inredningsarkitekter-
nas speciella kompetens om material och detaljer ska 
också beaktas.

RÄTT KOMPETENS INOM KOMMUN OCH 
NÄRINGSLIV.
Vi har en brist på arkitektkompetens i regionen och 
därför är det viktigt att samverka med vår högskola 
men även med arkitektskolorna ute i landet. Att stärka 
vår lokala arkitekturkultur och arbeta aktivt för att 
erbjuda praktik platser gör att kommunen blir en in-
tressant och attraktiv arbetsplats. 

Det är viktigt att vi som kommun arbetar för att möta 
och ta emot de krav som ställs i arkitekturstrategin 
 genom att ha rätt kompetens. När vi nu går mot  
200 000 invånare bör vi också redan nu undersöka 
möjligheten att utveckla strategisk kompetens inom 
flera kunskapsområden inom arkitekturen.

UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH 
STADSVANDRINGAR
Det är viktigt att dra lärdom av genomförda projekt. 
Platsbesök med deltagare från hela processen ökar 
förståelsen och kunskapen om stadsplaneringens kom-
plexitet och leder till förbättrade processer och ökad 
arkitektonisk kvalitet i pågående och framtida projekt. 
Stadsvandringar är också ett bra forum för information 
och samtal om stadsmiljö och arkitektur.

KROKA ARM MED ARKITEKTURSTRATEGIN
Det är positivt om arkitektkontor och byggaktörer 
utvecklar egna arbetssätt och strategier som krokar 
arm med detta dokument, så att vi arbetar för frågorna 

tillsammans. Om vi ska få full kraft i en lokal arkitekt-
kultur krävs det att vi var och en funderar på hur vi 
kan bidra till att höja den arkitektoniska nivån på det 
vi bygger. Då kan vi stärka våra gemensamma stads-
rum och vår lokala identitet.

HELA JÖNKÖPING-SAMTALEN
Hela Jönköpingssamtalen är ett nätverk mellan det 
offentliga, näringslivet och akademin som syftar till 
fördjupa samtalet om arkitektur och stadsbyggande. 
Det är en mötespunkt där kloka tankar och samarbete 
kan växa. Stadsbyggnadskontoret och Sveriges arkitek-
ter Jönköping Kronoberg är sammankallande.

Publika och unika byggnader från olika 
tider bidrar till stadsrummet
Skisser från gestaltningstävlingen för kvarteret Hälsan 
och Science park som illustrerar den arkitektoniska 
idén med förslaget samt hos ett urval av Jönköpings 
viktigaste byggnader. Tornen på Science park markerar 
hög skolans plats i staden. Skisser Thomas Hansen Yellon.



 

Ett vårdträd ger karaktär till  
gårdsrummet
Väl bearbetad gårdsmiljö på stadsdelen Kålgården  
i Jönköping. Trots att gården är underbyggd med  
garage har man med innovativ planering lyckats skapa 
förutsättningar för ett stort vårdträd som bidrar. 
 Tengbom/ Larcia/ HSB 
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Blandstad på Östra Storgatan
Övre bilden föregående sida: Sommargågata på Öster.  
Sommaren 2021 p rovades tanken att förlänga Östra  
Storgatans gågats karaktär förbi Kristine kyrka som en  
tillfällig sommargågata. 

Nedre bilden föregående sida: Välbevarad kulturmiljö runt 
Kristine kyrka med varierade fasader i puts och trä är ett fint 
exempel på Jönköpings tidigare småstads karaktär.

Illustrationer denna sida: Illustration som visar de planer och 
program som har tydligast koppling till arkitekturstrategin.

Hur arkitekturstrategin 
förhåller sig till andra 
dokument

Arkitekturstrategin konkretiserar likt andra tematiska 
planer och underlag översiktsplanens övergripande 
mål och strategier inom det särskilda temat. Exempel 
på andra tematiska planer är grönstrukturplanen, 
naturvårdsprogram, kulturminnesvårdsprogram och 
pågående arbeten som hållbarhets program.

Arkitekturstrategin förtydligar hur kommunen kan 
tillgodose Plan- och bygglagens krav på bland annat 
god helhetsverkan samt skapa god form, färg och 

materialverkan för den byggda miljön. Till skillnad 
från översiktsplanen eller ett planprogram ger arkitek-
turstrategin inte vägledning för specifika geografiska 
områden som utan gäller allmänt för bebyggd miljö 
inom hela Jönköpings kommun. Däremot kan arkitek-
turstrategin ge riktlinjer för särskilda bebyggelsetyper 
eller bebyggelseelement.

Arkitekturstrategin fungerar även som ett huvuddo-
kument för ytterligare fördjupningar som behandlar 
särskilda delar av den byggda miljön. Det kan till 
exempel vara Stadsmiljöprogrammet som omfattar alla 
områden i kommunen som är allmän platsmark eller 
fördjupade riktlinjer för bebyggelse på landsbygden, 
stadens gator eller för höga byggnader.
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Sockelvåning med djup
Fasad i tegel med trappande pelare ger fin skugg  
 verkan på Jönköpings stationsbyggnad/resecentrum. 
Interiören väntsal har karaktär av ett inre gaturum 
och är utförd med gedigna material. Det är en stor 
volym men den andra våningen har delvis byggts 
in. Här skulle rummet vinna på att återfå sin   öppna 
 restaurangbalkong med fin utsikt mot Vätterns h orisont 
genom de stora l unettfönsterna. Nya Höghushotellet 
bakom stationsbyggnaden. Nyréns arkitektontor/ 
Jernhusen, Enter/Skanska.

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/arbetssatt/arkitekturstrategi/vagledning-arkitekturstrategier/
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