
SKEPPSBRON
Skeppsbron vid Munksjön i Jönköping har en 
historia som en av stadens tidiga och viktiga 
platser för industri. Mellan 1910 och 1960 
växte här fram ett tättbebyggt industriområde 
med relativt småskalig karaktär. Kvarvarande 
tegelarkitektur i området vittnar om den tidigare 
användningen. 

Strandparken har idag många kvaliteter och 
används som promenad-, rekreations- och 
träningsstråk av ett stort antal människor som 
bor i centrala Jönköping. Slingan runt Munksjön 
har varierande karaktär i olika stadsdelar, och vid 
Skeppsbron präglas karaktären av naturlig grönska. 
Kvaliteten i området ligger i en mer fritt utvecklad 
strandkant, vegetation varvas med fria utblickar. 
Längs sträckan finns många uppvuxna träd. 
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tegel som bärande material, används i murar och objekt gångfartsområde med gångvänlig grön mittzon esplanad med grönzon i mitten materialbehandling som berättar om områdets historia gågata som övergång till kaj eller park vasspark som del av ett parkstråk lekskog med gångvägar bland träden
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Förslaget i sex punkter:
• den stadsnära naturen sätts i främsta rummet
• en strandpark med skiftande innehåll som 

sträcker sig utmed Munksjön
• tegel blir ett bärande material som används i 

olika delar av projektet
• en mur bildar en tydlig gräns mellan stad  

och natur
• områdets huvudgator bildar gångvänliga  

gröna stråk
• kvartersparker med kontrasterande utformning 

och innehåll

Vårt förslag till utformning arbetar aktivt för att 
bevara de positiva upplevelsevärden som idag finns 
i grönområdet. Strandparken ska fortsätta vara 
stadsnära natur för alla Jönköpings invånare.
Den nya bebyggelsen anläggs en meter högre än 
parknivån. Den nya stadsdelen slutar i en stödmur 
som tar upp höjdskillnaden mot grönområdet. 
Tegelmuren blir en rak gräns som förtydligar mötet 
mellan stad och natur. Placeringen av muren, nära 
bebyggelsen, möjliggör en bred parkremsa. 
Gatan utmed parken, Skeppsbrogatan, fungerar 
som en balkong med utsikt och koppling mot 
parken och vattnet.
Muren får även en avskärmande effekt mot 
trafiken på Jordbrovägen. Ljud och visuella intryck 
från trafiken stängs ute och naturupplevelsen höjs. 
Muren integreras i Strandparkens funktioner och 
kan bli bakgrund till vattenlek eller en klättervägg. 



Strandparken är en del av Munksjöpromenaden. 
I anslutning till den nya bebyggelsen vid 
Skeppsbron får det befintliga grönområdet 
ett delvis nytt och koncentrerat innehåll. Nya 
delar och funktioner blir en naturlig del av 
Munksjöpromenaden.
Mötet mellan Strandparken och den nya 
stadsdelen sker i Skeppsbrogatan. För att undvika 
översvämningar vid höga vattennivåer i Vättern 
och Munksjön kommer den nya bebyggelsen 
höjas i genomsnitt en meter. Nivåskillnaden 
mellan Skeppsbrogatan och Strandparken tas upp 
med en stödmur av tegel. Ramper och trappor i 
gallerdurk leder ner till parken. Skeppsbrogatan 

regleras som gågata, endast behörig fordonstrafik 
är tillåten, tex räddningsfordon och sopbilar. 
Markbeläggningen utgörs av platsgjuten 
betong som anspelar på områdets historia som 
industriområde. Järnvägsspårens gamla sträckning 
redovisas i gatan. 
Innanför Skeppsbrogatan löper Oskarshallsgatan 
som en grön ryggrad genom det nya området. 
Gatan är genomgående trädplanterad och trafik 
sker på de gåendes villkor. Förhöjda korsningar 
med avvikande markmaterial och trängre 
passager med upphöjda planteringar håller nere 
hastigheterna. Mittdelens kör- och rörelseytor 
har ett gemensamt golv med ett genomgående 

markmaterial. Oskarshallsgatans mittdel kan 
utformas och användas på olika sätt, tex som 
marknadsplats i något kvarter. I mittdelen kan 
man röra sig och vistas, sittmöjligheter finns.
Tallahovsesplanaden knyter ihop parken med 
stationsområdet. Den börjar som en torgbildning 
i anslutning till den nya tågstationen. Här 
finns öppna ytor som tar emot resenärer och 
besökare. I nästa kvarter övergår torget till en 
modern esplanad med asymmetriskt placerade 
trädgrupper som leder ner mot Strandparken. 
Den gröna mittdelen fungerar som ett parkstråk 
med gångvägar under träden. Ett siktstråk hålls 
fritt mot byggnadernas solsida. I mötet med 

parken får muren en bred öppning och pelare på 
ömse sidor. Esplanadens markbeläggning löper 
över Oskarshallsgatan.
Nere i Strandparken är Tallahovsesplanaden 
utformad på parkens villkor med svaga slänter i 
gräs som tar upp höjdskillnaden. 
Träden i esplanaden är genomgående av 
olika sorter och arter. Detta ger större 
biologisk mångfald och skydd mot eventuella 
trädsjukdomar, och ger samtidigt en variation av 
färger och former. Särskilt på hösten ger de olika 
träden sig till känna med gröna, gula och röda 
bladnyanser.
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Sektion A-A Skeppsbrogatan, 1:200 (A1)

Sektion B-B Tallahovsesplanaden, 1:200 (A1)

Sektion C-C Oskarshallsgatan, 1:200 (A1)

Vid Skeppsbrogatan möter den nya stadsdelen Strandparken. Skeppsbrogatan regleras som gågata. En tegelmur tar 
upp höjdskillnaden och ger en tydlig gräns mellan bebyggelsen och parken. Mindre platser med sittmöjligheter skapas. 
Murens placering maximerar parkytan. En ramp i gallerdurk löper längs muren och förbinder gata och park.

Tallahovsesplanaden utformas med en bred parkliknande mittdel. En bred trädzon leder från stationen ner till Strand-
parken. Nödvändig angöringstrafik sker i anslutning till byggnaderna, mittdelen är fotgängarnas zon. Här finns upphöjda 
planteringar och möjlighet för uteserveringar. Restauranger och verksamheter längs esplanaden kan också nyttja fasad-
zonen och flytta ut på gatan, tex uteserveringar och foodtrucks. 

Sektion D-D Tallahovsesplanaden, 1:400 (A1)
Tallahovsesplanaden löper från torget vid den nya stationen ner till Strandparken. En bred, assymetriskt placerad trädzon knyter ihop Tallahovsesplandens 
olika delar, från torgbildning till park. Tegelmurens förhöjda pelare visar på övergången till Strandparken. I Tallahovsesplanadens förlängning löper en brygga, 
med sittlandskap och båtplatser, ut i Munksjön.
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Oskarshallsgatan regleras som gångfartsområde där trafiken sker 
på de gåendes villkor. Utmed fasaderna löper upphöjda gångbanor, 
bredare på södersidan för möjliga uteserveringar. Mittdelen är ett 
gemensamt trafikrum, en trädallé och upphöjda planteringsytor 
hjälper till att hålla hastigheten nere. 
Mittdelen utformas och möbleras på olika sätt, läget i stadsdelen 
och de nya kvarterens innehåll spiller ut på Oskarshallsgatan. I 
anslutning till den nya Galleriparken anpassas gatans utformning för 
tillfälliga utställningar, i närheten av Tallahovsesplanaden möjliggörs 
för marknadsstånd. Vid Perennparken utformas gatans mittdel som 
en parkzon.
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STRANDPARKEN
Strandparken är ett grönområde för flera kategorier av användare. Den vänder sig såväl till invånarna i stadsdelen 
som till invånarna i hela Jönköping. Har man tid mellan tex tågbyten, kan även tillfälliga besökare och resenärer 
lockas hit via Tallahovsesplanaden.
Munksjöpromenaden bevaras och olika parkdelar och funktioner blir till nya attraktiva tillägg. Längs promenaden 
kommer man till:

1)  en lekplats för yngre barn i anslutning till en ny förskola, temalek tåg, befintlig räls inordnas i parken
2)  vattenlek integrerat i tegelmuren, gör vattnet tillgängligt för stora och små
3)  bryggor med vassträdgårdar och näckrosträdgårdar låter Strandparken sträcka sig ut i Munksjön
4)  stor solbelyst brygga med ett generöst sittlandskap och angöring för båtar
5)  en större öppen gräsyta möjlig för evenemang och större folksamlingar
6)  ett aktivitetshus med kafé, cykelköket och kanotuthyrning, industrikaraktär på befintlig byggnad bevaras
7)  aktivitetsyta med parkour-lekplats och klättervägg
8)  ängsytor som lockar insekter och stödjer djurlivet
9)  lekskog som gynnar den biologiska mångfalden, genom skogen löper upphöjda gångar i gallerdurk
10) yta möjlig för stadsodling
11) brygga för roddbåtar
12) möbler för utsikt och väderskydd 
13) platsbildning där park övergår till brygga

De befintliga träden utmed Munksjöpromenaden behålls i så stor utsträckning som möjligt. Strandparken 
kompletteras med solitära exoter såsom valnötsträd och ginkgo. På valda sträckor planteras vildvin som kan klättra 
på muren.
Befintlig belysning bedöms kunna bevaras, befintliga bänkar justeras i läge och kompletteras. För att skapa en 
attraktiv park även kvällstid belyses muren på olika sätt på olika platser.
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Vy över Tallahovsesplanaden Lekskogen i fågelperspektiv Uppe bland träden!
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PERENNPARKEN
Den västra parken får en mer sluten utformning 
och är tänkt att fungera som områdets finpark. En 
tydlig inspiration har varit engelska perennparker 
med mjukt böljande gångvägar. 
En avgränsande låg tegelmur ger ett tydligt 
innanför och utanför. Inne i parken är tempot lite 
lägre än på omgivande gator. Här kan man slå sig 
ner och ta det lugnt, kanske läsa en bok i solen. 
Parken byggs upp av öppna gräsytor med 
blommande solitärträd. Utmed murarna breder 
rejäla perennplanteringar ut sig. Planteringarna 
kompletteras med lökväxter och ger en 
växtsäsong från tidig vår till sen höst. Under 
vintern står vippor från prydnadsgräs kvar. 
Blommande växter stödjer djur- och insektslivet 
i staden. Mot kvarteret i norr planteras en häck 
som skärmar av vind och insyn. Öppningar i 
häcken ger kopplingar mellan parken och 
bostadsgården.

GALLERIPARKEN
Den östra kvartersparken, Galleriparken, får 
en öppen och inbjudande utformning med 
uppstammade björkar i fria gräsytor. Parken 
bevarar och lyfter fram platsens tidigare struktur. 
En bevarad industribyggnad, nya tillägg i tegel och 
stål anknyter till områdets industrihistoria.
Det enkla golvet av grus och gräs, och den fria 
insynen skapar en park för alla, såväl boende som 
tillfälliga besökare.
Den bevarade tegelbyggnaden står i en grusyta, 
öppen mot omgivningen. Förslaget är att 
byggnaden kan fungera som kafé och galleri. Viss 
ombyggnad, tex uppglasning av söderfasaden 
stödjer tänkt användning. Byggnaden kan förses 
med texten “Galleripark” i stora vita bokstäver. En 
grupp träd i två tydliga rader tar sin form från en 
tidigare byggnad.
Parken får öppna men ändå tydliga rum som knyts 
ihop med kafé- och galleriverksamheten. Här 
kan anordnas konstkurser som fyller parken med 
målande människor och staflier. 
Galleriparken används till konstutställningar 
med måleri och skulptur, ljusinstallationer och 
trädgårdskonst mm. Här kan blomsterlökar forma 
en tavla. Vid behov kan parken delas av i mindre 
rum med tillfälliga skärmar. 
Lekfulla objekt i kulört färgat stål ställs ut i parken. 
Dessa konstrasterar mot grönskan och väcker 
nyfikenhet att ta sig in i parken. Objekten kan vara 
sittmöbler, ställningar till konst- 
upphängningar mm.
En ny tegelmur i den östra delen av parken 
tar upp placeringen av en annan tidigare 
industribyggnad. Muren skapar en rygg mot gatan 
i öster och kan fungera som bakgrund till olika 
framträdanden mm. Muren och grusytan används 
då som scen, på gräsytan framför sitter publiken. 
En öppning i tegelmuren skapar spänning och 
lockar in människor.

tegelmur som bakgrund för scen mm låga tegelmurar i rundade former omger perennparken böljande gångvägar och frodiga perennplanteringar skapar ett lugnt grönt rumuppstammade träd och klippt gräs bjuder in kulörta objekt i stål kontrasterar mot grönskan konst i park - parkkonst

Galleriparken i fågelperspektiv Perennparken i fågelperspektiv

Galleriparken, tegelmur och stålobjekt

scen - föreställning

kafe - uteservering

konstutställning

Galleriparken, plan 1:500 (A1)
Perennparken, plan 1:500 (A1)
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