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1. Syfte, mål och visioner

Arrangör

Östersunds kommun i samarbete med Sveriges Arkitekter, anordnar en inbjuden 
projekttävling för fyra tävlande arkitektteam om gestaltning av ”Nya kommunhuset” 
i Östersund.Teknisk förvaltning är upphandlande förvaltning. Tävlingen och projektet 
genomförs i samarbete med förvaltningen samhällsbyggnad. 

Bakgrund

I Östersund fi nns ett praktfullt rådhus från 1912 med tillbyggda kontorsbyggnader 
från 1970-talet. Byggnaderna från 1970-talet, hus B,C, D och E evakuerades 2015 
på grund av mögel och ska nu rivas (se illustration på sidan 3). Uppdragsbeslutet att 
påbörja detaljplanearbete beviljades av kommunfullmäktige den femte september 
2017. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till nybyggnation inom det 
aktuella kvarteret i en planprocess. På grund av den kulturhistoriskt känsliga miljön 
utlyses en arkitekttävling för att hålla en fortsatt hög nivå på gestaltningen i områ-
det. 

Prekvalifi cering och deltagarrätt

Beställarens urvalsgrupp har efter prekvalifi ceringsprocessen beslutat att fyra intres-
senter bjuds in att delta i tävlingen. Endast dessa har rätt att delta. 

Syfte med tävlingen

Syftet med tävlingen är att få fram ett väl gestaltat förslag till ett nytt kommunhus 
med hög arkitektonisk kvalitet och genomförbarhet. Förslaget ska ligga till grund för 
det fortsatta planarbetet. Syftet är även att efter genomförd tävling utan föregående 
annonsering förhandla med vinnande arkitektteam om uppdraget att projektera den 
nya kommunhusbyggnaden med tillhörande utemiljö.

Mål

Övergripande mål sammanfattade av samverkansgrupp bestående av förvaltningsche-
fer från förvaltningar som kommer att fl ytta in i det nya kommunhuset

Byggnaden ska: 
- ha innovativ gestaltning med hög attraktionskraft
-            vara en arbetsplats där medarbetarna kan få arbetsro
-  främja och stimulera till samverkan
- signalera hälsosam arbets plats 
- vara generell och tåla förändring och utveckling 
- stödja ett digitalt och mobilt arbetssätt  
- hålla hög miljöklass (se kap. 6)
- underlätta hållbara val i vardagen avseende t.ex. cykelpendling, se kap. 4.
             
Utemiljön/parkmiljön ska:
         
- ha offentliga rum med hög kvalitet såväl i detaljer som i ytbehandling.
-            ha miljövänliga samt naturliga material 
- underlätta hållbara val i vardagen (cykelparkeringen t.ex.)

Gestaltningen av ny bebyggelse och utemiljö ska utformas som ett tillägg till kvarte-
rets redan höga kulturmiljövärden och byggnadsminne samt utveckla rörelsestråk och 
vistelseytor i anslutning till byggnadens entré.

Förslagets bärande gestaltningsidé ska framgå tydligt såväl i utformning av byggna-
den som i den kringliggande parkmiljön. Plats ska utpekas för konstnärlig gestalt-
ning, interiört/exteriört. 

Det är viktigt att förhålla sig respektfullt till rådhuset och biblioteket samtidigt som 
det nya kommunhuset ska vara något nytt och välkomnande som berikar kvarteret 
och omgivningen. Ett uttryck för vår tids arkitektur. Det nya kommunhuset är en av 
stadens märkesbyggnader och ska inramas av attraktiva platser och stråk. 

Tävlingsuppgiften

Uppdraget är att gestalta en byggnad som rymmer 760 personer på ca 11 500 kvm.
Verksamheten kommer att drivas med aktivitetsbaserat arbetssätt.

Tävlingsuppgiften består av att ta ett helhetsgrepp om hela kvarteret och utarbeta ett 
förslag där utvecklingen av kvarteret tillför värden som både stärker och utvecklar 
platsen i staden och lyfter fram Östersunds kommun som välkomnande plats för både 
medborgare och anställda. 



Vision

Citerat från visionsdokument framtaget under workshop med utvalda nyckelpersoner 
under våren 2016. Detta grundarbete kom fram till riktlinjerna för Östersunds framti-
da kommunhus: 

”En attraktiv, kreativ och hållbar arbetsmiljö designad för alla – för ett bättre Öster-
sund”

Attraktiv- Den attraktiva arbetsmiljön skapar både trivsel och stolthet över att 
jobba i Östersunds kommun. Utveckling är något attraktivt för Östersunds kommun 
och lokalerna ska skapa förutsättningar för att medarbetare i Östersunds kommun 
utvecklas i sin yrkesroll, vilket blir en attraktionsfaktor. Den attraktiva arbetsmiljön 
är också estetiskt tilltalande, med bra ljud-, ljus- och luftförhållanden, och vår fysiska 
arbetsmiljö ska vara en av pusselbitarna i att kunna rekrytera framgångsrikt. 

Kreativ – Vi tror på en arbetsplats som bidrar till kreativitet, och kreativitet menar 
vi föds i mötet med varandra och närheten. När vi ses och ser varandra får vi hand-
läggare en helhetsbild av vår organisation. Vi får vara specialister, men tillsammans i 
givande samarbete med varandra och med samsyn. 

Hållbar – Hållbarhet för människor miljö och ekonomi. Våra lokaler ska främja ett 
hållbart arbetsliv. De smarta lösningarna i vårt kommunhus gör det smidigt att vara 
på jobbet och lätt att göra rätt – göra ekonomiskt och miljömässigt hållbara val. 
Hållbarhet innebär långsiktighet – vi skapar ett fl exibelt kommunhus som lätt kan 
anpassas till framtidens behov. 

Designad för alla - Våra lokaler är anpassade efter vad våra verksamheter och med-
arbetare behöver för att göra sitt jobb på bästa sätt. Kommunhuset är tillgängligt och 
inkluderande. Östersunds kommun är en arbetsplats och mötesplats för alla. 

För ett bättre Östersund – Vi fi nns till för alla i kommunen. Våra lokaler hjälper 
oss att ge god service och jobba effektivt. För att vi ska kunna nå våra tillväxt- och 
hållbarhetsmål behöver framtidstro och innovativt tänkande synas tydligt. Det ska 
genomsyra vårt kommunhus och märkas tydligt för såväl medarbetare som andra i 
kommunen att Östersunds kommun vågar utmana och tänka nytt om arbetsplatslös-
ningar, arbetssätt och förtroende för medarbetarna. 

Visionerna och riktlinjerna gäller även för utemiljön som ska vara attraktiv och väl-
komnande. Utemiljön ska innehålla fl era rum som kan skapa kreativa uteplatser.
En hållbar grön utemiljö är partikelsamlande och vidmakthåller djurliv. Den är till-
gänglig, tilltalande samt inkluderande och markerar en tydlig och välkomnande entré.

Östersunds kommun ser kvalitativa gröna miljöer som en tillväxtfaktor och vill se 
ett förslag som höjer nivån på jämtländsk trädgårds- och parkstruktur med det nya 
kommunhuset som föredöme. 



2. Tävlingsområdet



JÄMTLANDS GYMNASIUM

RÅDHUSGATAN

ARTILLERIGATAN

GUSTAV III TORG

AHLBERGSHALLEN

TURISTBYRÅN

EVENTUELL
FÖRTÄTNING

UNIVERSITETET



Stadsbild

Utsikten över Storsjön och fjällen är ett viktigt karaktärsdrag i stadsbilden. Var-
helst du befi nner dig i staden kan du vila blicken långt bort. Hela staden sluttar mot 
Storsjön. Varje kvarter i stadsstrukturen tar upp en våningshöjd. Östersund är byggt i 
sydvästsluttningar. Sydvästläge är gynnsamt för solinstrålning , vilket också bidrar till 
att kalluften minimeras i dalgångarna. 

Östersunds stad omfattas av riksintresset för kulturmiljö och där ingår bland annat 
att skydda stadens siluett. På grund av detta bör det nya kommunhuset underordna 
sig Rådhusets höjd. Den ökade digitaliseringen och globaliseringen gör också att det 
i större grad är viktigt att värna och utveckla det unika för att behålla eller skapa 
attraktion. 

Pågående förändringsprocesser i området

Genom ett parallellt uppdrag har gestaltningsförslag tagits fram för kvarteret som 
idag innehåller busstation och Gustav III torg.  Idag består torget av busstation.

Utredning pågår om de öppna ytorna på Gustav den III torg kan förvandlas till täta-
re bebyggelse med en blandning av kulturhus/bibliotek och hotell/bostad i kombina-
tion med mindre, offentlig torgyta. Uppdrag för detaljplan fi nns ännu inte. En öppet 
skriven markanvisning om möjlig exploatering inom området fi nns. Se karta föregå-
ende sida.

3. Befi ntlig arkitektur och stadsbild

Staden är byggd i sydvästsluttningar 

mot Storsjön, och fjällen i bakgrunden.

Stadssiluetten sedd från Storsjön

Detaljplan

Parallellt med arkitekttävlingens start skickas programförslag för detaljplan ut. 
Programmet utgår från detta dokument. 

Programförslaget kommer att fi nnas på :

http://www.ostersund.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplaner-och-detaljplaner/plan-
processen.html#samrad

Detaljplanearbetet fortskrider efter korad vinnare med samråds- och  gransknings-
skede.



Rådhuset (byggnad A)

Kvarteret är bebyggt med rådhuset som är ett byggnadsminne och som uppfördes 
1909-1912. Arkitekten Frans Bertil Wallberg har ritat såväl byggnaden som all 
inredning. Rådhuset är uppfört i fl era sammanfogade volymer med två fl yglar på 
framsidan och ursprungligen två mindre på baksidan. Byggnadskropparna täcks med 
branta valmade tegeltak med fönsterkupor och skorstenar som dekorationer. Fasaden 
är klädd med mörkt Helsingborgstegel och Gusta kalksten från Brunfl o. Olof Ahlberg 
står för utsmyckning av portalerna.  I mitten reser sig det massiva tornet med klock-
spel och lökkupol och under det, rådhusets huvudentré. Ståtliga trappor och balustra-
der leder upp till entrén.

Den dominerande lökkupolen associerar till jämtländska klockstaplar. Interiören 
består av traditionell svensk byggnadskonst där svensk form och material skapar en 
kärv stämning med doft av granskog, fjäll och sjöar. Den aktuella nationalromantiska 
stilen uttryckte ett modernt samhälle, som vilade på en stark jämtländsk tradition. 
Bygget blev en viktig symbol för framtidstro då staden växte snabbt. Rådhuset är en 
symbolbyggnad med arkitektoniska och konstnärliga kvaliteter och utgör sedan över 
hundra år stadens huvudsakliga siluett. Rådhuset består av motsvarande 3600 kvm 
kontor varav trapphus och stora mötessalar upptar en stor andel. 

Det nya kommunhuset förväntas få en stark identitet utan att konkurrera med 
rådhuset. Det nya kommunhusets höjd ska underordna sig rådhuset. Kommunhusets 
byggnadshöjd ska ta hänsyn till skalan på bostadsbebyggelsen på Södra gröngatan 
och det gaturum som skapas i samband med det nya byggnadsförlaget. I första hand 
bör rådhuset friställas för att skapa möjlighet för rörelsestråk kring byggnaderna i 
markplan. Dock ska väderskyddad koppling mellan rådhuset och det nya kommun-
huset fi nnas. Man ska kunna röra sig torrskodd mellan det nya kommunhuset och 
rådhuset. 

Gamla kommunhuset (byggnad B,C,D,E)

Tillbyggnad av nämndhuset 1970 medförde rivning av rådhusets södra fl ygel. På 
dess plats uppfördes den byggnadsdel (hus B) som nu klassas som sjuk byggnad och 
som binder samman rådhuset med resten av kommunhuset som nu ska rivas. Kom-
munhusets utformning och placering mellan rådhuset och länsbiblioteket uttryck-
er rationalitet och effektivitet. Hus B uppfördes med arkitekturfanan högt hållen 
medan byggnadskropp, C, D och E håller lägre standard både avseende materialval 
och fönsterplacering. De representerar liksom rådhuset självt, ett uttryck för sin tids 
värderingar. De uppfördes en tid då omvandlingen i stadskärnorna gick fort och ofta 
genomfördes med mycket liten hänsyn till äldre bebyggelse. 

Byggnadskropp B, C, D och E rivs i sin helhet på grund av att de klassas som sjuka. 
Platsen lämnar utrymme för ett nytt kommunhus inom kvarteret.

Rådhuset 



Biblioteket 

Ritad av Arkitekt Bo Cederlöf 1958, tillbyggnad ritad av Wiman arkitekterna 
1979–82. Biblioteksbyggnaden är en särskilt kulturhistoriskt värdefull byggnad 
som har ett arkitektoniskt, miljöskapande, pedagogiskt och samhällshistoriskt värde. 
Byggnaden är uppförd i två etapper, tillsammans bildar de en arkitektonisk helhet 
med genomtänkta detaljer samt högkvalitativa materialval. Nordfasaden från 1958 
har mycket höga arkitektoniska kvaliteter. Den är välkomponerad med ett stort föns-
ter med träraster och de båda asymmetriskt placerade mindre fönstren på sidorna. 
I övrigt präglas huset av en avskalad tegelfasad, gedigna material och ett platt tak. 
Byggnaden har hög kvalitet med mycket ljus, luft och rymd, och utgör ett mycket gott 
exempel på modernism kring 1960. 

Biblioteket som är kommunalt ägt, fungerar som ett landmärke i staden och har en 
tydlig koppling både historiskt och kulturellt i ett strategiskt rörelsestråk mellan 
Rådhuset, universitetet och Jämtlands gymnasium med tillhörande byggnader. Det har 
generösa ytor runtikring som låter betraktaren avläsa kulturen, den lokala identiteten 
och historien kring det offentliga livet. Biblioteket är en profi lbyggnad i Östersund 
som fungerar som ett kluturellt nav i staden. Östersunds kommuns biblioteksbyggnad 
är i stort behov av renovering interiört, då underliggande svällskiffer orsakar sprickor 
i grunden.

Lagboken 4 (Hus F)

Lagboken 4 ritades av arkitekt Gustaf Berglund och uppfördes 1913. Byggnaden är 
särskilt kulturhistoriskt värdefull och bedöms vara värdebärande för riksintresse för 
kulturmiljövården. Byggnaden är ett påkostat fl erbostadshus i jugendstil vid paradga-
tan Artillerigatan. Huset är ett exempel på de stora stenimiterande hus som byggdes 
i början av 1900-talet med ambitioner om Östersund som stenstad i samband med 
stadens andra expansionsfas. Byggnaden har ett stadsmässigt uttryck och nästan 
kubiska volymer. 

Fastigheten omfattas ej av tävlingsuppgiften. Den avyttras från kommunens ägo med 
syfte att användas som bostad eller kontor. 

Biblioteksverksamheten har vuxit ur byggnaden och önskemål/planer fi nns på att 
fl ytta biblioteksverksamheten till ett framtida kulturhus. Politiskt beslut saknas. 

Länkbyggnad till biblioteket E rivs och biblioteket kommer att visa ett nytt ansikte 
där bibliotekets gårdsmiljö i u-form blottas på plan två. Det är en icke-publik gård 
som ej omfattas av tävlingsuppgiften.     

Uppfart till bibliotekets entrétorg

Hus F



Utblick från bibliotekets läsesal

När hus E rivs har vi fri sikt till Rådhuset från

 Artillerigatan. 

Anslutning

Kring biblioteket fi nns karaktäristiska och tidstypiska växter att 
bevara och kanske utveckla. 

Den nuvarande entrén ligger anonymt längst bort på vänster sida i 
bilden. En gång var det här en gata...

Hus F  och E från Gröngatan.

Bibliotekets ”baksida”

 betyder att rivning krävs



Södra Gröngatan

Utmed RådhusgatanMitt i kvarteret

Rådhuset från BiblioteksgatanParken, norr om Rådhuset



Populära gångstråk och rörelsemönster idag.

Campus, mittuniversitetet

Jämtlands Gymnasium

Stortorget

Frösön

Badhusparken

Centrum,
butiker

restauranter

Busstorg, 

stadsbussar
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4. Kommunikationer

Gång och cykel

Det tidigare kommunhuset har haft en för staden anonym entré med ett sparsamt 
antal cykelparkeringsplatser och en stor öppen gräsyta. Cykel- och promenadstråk 
har inte upplevts öppna för allmänheten. 

Det nya kommunhuset ska ha entré och välkomnande entréplats väl kopplat till 
cykel- och gångstråk. Entrén ska synas från Rådhusgatan. Det ska fi nnas  gång- och 
cykelvägar inom tävlingsområdet som kopplar till omgivande kvarter. 

Kollektivtrafi k

Stadsbussarnas centraltorg kommer att fi nnas kvar i någon form på Kyrkgatan, ett 
kvarter från den befi ntliga kommunhusentrén precis nedanför Gustav den III torg.  
Idag fi nns länsbussarna på Gustav den III torg, vilket ligger granne med tävlings-
området. Eventuellt fl yttar länsbussarna till ett mer stationsnära läge inom en tidspe-
riod på tio år. 

Tävlingsförslagen kan med fördel utveckla innovativa lösningar som stimulerar håll-
bara val i vardagen. Det ska vara lätt att göra rätt. 

Förhållande till p-norm

Trots ett ökat antal arbetsplatser i det nya kommunhuset jämfört med det som rivs 
så kommer det inte att genereras många fl er parkeringsplatser enligt kommunens 
parkeringspolicy.
 
60 arbetsplatsparkeringar ska fi nnas i garage under det nya kommunhuset. Ytterlig-
gare 20 besöksparkeringar samt erforderligt antal parkeringsplatser för rörelsehind-
rade ska utgöras av markparkeringar. 

De 20 markparkeringsplatserna som fi nns bakom rådhuset (Hus A) kan stå kvar eller 
omfördelas till andra platser inom kvarteret. 

Biblioteket ska ha kvar sina parkeringsplatser där de fi nns idag.

Laddstationer för elbil ska fi nnas för minst 20 % av platserna. 

Parkeringsgarage är varken inräknat i budgeten eller i lokalprogram. Enligt p-policyn 
är markparkering lämpligt om det inte strider mot övriga intressen. Grönytor ska pri-
oriteras framför markparkering. P-policyn baseras på bruttoarea. Eventuellt kommer 
fl er arbetsplatsparkeringsplatser att fi nnas att tillgå på annan fastighet. 

Cykelparkering

Cykelparkeringsplatser krävs för både för tjänsteanvändning och arbetsplatsparke-
ring. Det nya kommunhuset genererar arbetsplatsparkering och besöksparkering för 
250 cyklar.  10 lådcykelplatser bör tillskapas.  Samtliga cyklar ska kunna parkeras 
lättillgänglingt nära entré. Cykelparkeringarnas placeringar ska vara trygga och 
säkra. Även p-behovet för cyklar baseras på bruttoarea. Rådhuset (hus A) genererar 
ytterliggare 125 parkeringsplatser. Även dessa ska planeras in. 

Ett klimatanpassat (+ 5 grader) och yteffektivt cykel p-hus för de anställdas cyklar 
uppmuntrar till vintercykling.  Det ska fi nnas möjlighet att låsa fast cykelns ram, 
fi nnas belysning och naturlig övervakning med god insyn från omgivningen. Utomhus-
parkeringar bör vara väderskyddade för att underlätta snöröjning och de ska passa 
in i miljön. Vid val av utformning bör även möjlighet till rengöring och snöröjning 
beaktas. 

Cykelparkeringens utformning ska integreras i kvarterets gestaltning. Östersunds 
kommun ser gärna förslag på yteffektiva parkeringsmöjligheter för cykel och andra 



5. Utemiljö

Lokalklimatet

Vindens riktning varierar under året. April-juli är nordvästlig vindriktning vanligare 
och mellan augusti och mars är vinden oftare sydlig i Östersund. 

Klimatet är fuktigare och upplevs kallare innan isen på storsjön har lagt sig. Innan 
Jämtlands snörika vinter 2017/2018 har de senaste vintrarna varit isiga och snöfat-
tiga i Östersund.

Att förtäta med jämnhöga byggnader förbättrar mikroklimatet. Stor variation i 
byggnadshöjder kan öka turbulens och förstärka kalla vindar. Naturligtvis påverkas 
Östersundsborna av en lågt liggande sol och lite dagsljus under vinterhalvåret. 

Vårvintern är en välkomnad årstid i Jämtland efter långa vintrar, då värmer solen 
men det är fortfarande kallt i skuggan. 

Växtzon 6

Grönstruktur/Vitstruktur

Stadens grön- och vitstruktur är en viktig del för att skapa ett bra lokalklimat. Vit-
struktur handlar om vårt hanterande av snö. Önskemålet är att skapa en robust och 
hållbar miljö. Materialen ska vara av god kvalitet, tidlösa naturmaterial, anpassade 
till platsen och som inte belastar miljön negativt.

Utemiljön ska vara trygg och orienterbar med platsbildningar och gångstråk som 
knyter an till det aktivitetsbaserade arbetssättet, utfl yttat till offentligheten. Inom 
kvarteret önskas utemiljöer planerade för möten, delaktighet, sociala vistelser eller 
upplevelser. 

Gestaltningen ska ta tillvara på platsens befi ntliga kvaliteter och skapa ett kvarter 
med en tydlig identitet som också erbjuder nya rumsligheter. Parkmiljön ska fungera 
både över dygnet och över årstiderna.

Vidare önskas människovänliga gröna miljöer att nyttja och använda både för möten 
och stillhet samt oaser för återhämtning vid arbetsplatsen, men också mer offentliga 
platser för allmänheten att passera och vistas på. Kommunen önskar sig en park an-
passad till jämtländskt klimat med väderskyddade utemiljöer och platsbildningar eller 
upplevelser. Det är viktigt att bevara solbelysta platser, skydda yttre rum från vind och 
även skapa sittplatser i skugga. Utemiljön ska tillåtas utvecklas med tiden då trädens 
kronor breder ut sig och tar plats. Tåliga perenner trivs utmärkt i vårt klimat.

Utpekade karaktäristiska och tidstypiska växter i anslutning till biblioteket ska beva-
ras/fi nnas. Flera av de nuvarande träden kommer att drabbas i samband med rivning 
av det gamla kommunhuset. Uppvuxna träd som särskilt ska värnas är björkraden 
från rådhusgatan upp mot den befi ntliga entrén samt de sex rönnarna på baksidan 
rådhuset. Dessa är skyddade i miljöbalken. Då dispensansökan från länsstyrelsen 
krävs för fällning behövs väl motiverade förslag av utformning om dessa träd berörs. 

Östersunds kommun ser positivt på ett öppet hanterande av dagvattenfördröjningar 
och rening med metoder som förskönar utemiljön. Utebelysningen vintertid är vital på 
grund av vinterns korta dagar.

Vid utformning av byggnad såsom vid utformning av parkmiljö ska snöröjning, snö-
upplag och avrinning beaktas.



6.. Byggnad/Innehåll

Lokalprogram

Samtliga siffror angående ytor är ungefärliga. Gemensamma ytor totalt 2372 kvm, 
varav Publiken 1060 kvm, Navet 380, övriga 332.

Uppdraget är att gestalta en byggnad som rymmer 760 personer på ca 11 500 kvm.
Verksamheten kommer att drivas med aktivitetsbaserat arbetssätt.

Publika delar ska innehålla restaurang samt aula och kompletterande möteslokaler. 

Det nya kommunhuset ska fungera så att både interna och externa möten ska kunna 
ske, antingen inom eller utanför säkerhetszoner, dvs inom gemensamma ytor eller 
inom arbetsytor i lokalprogrammet.

I de publika ytorna ska kommuninvånarna kunna få information om kommunens 
verksamheter och möjlighet att ta del av planer och visioner för framtiden. Här ska 
det fi nnas en välkomnande reception. Restaurangen ska vara en öppen mötesplats 
för medarbetare och medborgare. Den ska fungera som en stor icke-kommundriven 
restaurang. Delar av restaurangen ska ha bokningsbara bord för större sällskap och 
möjligheter att skärma av. Till exempel större sällskap vid möten i aulan. Aulan ska 
fungera både internt och externt vid stora sammankomster. Detta publika utrymme 
behöver vara tätt kopplat till A-huset som även det ska kunna nyttjas för externa 

möten.

Publiken möjliggör för tjänstemän och politiker att möta invånare och samarbets-

partners utan att behöva ta in besökare i de interna arbetsytorna. 

 

Publiken 1060 kvm

320 kvm      Reception/ entréyta  besår av 3 arbetsytor vid en mottagningsdisk. 
                   I en avdelad sektion för sekretessärenden ska man kunna anmäla sitt  
                   ärende utan risk för överhörning.  Tre säkerhetsklassade mötesrum, I 
                   anslutning till receptionen ska det fi nnas möjlighet för receptions
                   personalen att arbeta ostört i ”backoffi ce”. Receptionen behöver direkt
                   anslutning till bakomliggande kundcenter.  I entrén ska det fi nnas 3 st 
                   RWC toaletter, lekrum/lekhörna, innefattar utställningsyta och förråd.

80 kvm        Mötesrum, ca 4 st a 20 kvm. Alla externa möten ska hållas här.  Inga 
                   besökare ska tas in i de interna arbetsytorna. Alla externa möten samt 
                   interna större möten ska ske i aula eller denna mötes/konferensdelen 
                   för att minimera störning i arbetsytorna. Utöver externa möten ska ytor
                   na kunna användas för evenemang och konferenser.  Mötesrummen ska 
                   ha minst två skärm-/whiteboardväggar.

200 kvm      Aula/samlingssal. För största möjliga fl exibilitet tror vi att denna ska 
                   ha upphöjd scen och utdragbar läktare. Den ska ev kunna användas 
                   som kommunfullmäktigesal. Salen ska vara indelad i tre zoner med 
                   förtroendevalda, tjänstemän och media/åhörare i varsin del. Salen ska 
                   utrustas för röstning och med hörselslinga. Salen ska vara tillgänglig 
                   även när resterande delar av stadshuset har stängt. 

460 kvm      Restaurang (inkl tillagningskök, mottagning,  avfallshantering, 
        toaletter. Ca 240 kvm kvar till restaurang.  1,2 kvm/person. Dvs 200 
                   gäster. Ska kunna användas när resten av stadshuset är stängt. 
                   Transportfl öden för matvaror och avfall ska beaktas. Godsmottagning,
                   inlastningsrum, återvinningsrum, soprum och liknande servicefunktioner.
                   Önskvärt att restaurant har tillgång till uteplats. 

Aulan och de externa mötesrummen ska placeras nära receptionen. För att komma 
till konferenscentret passeras en säkerhetsgräns.  Besökare i aula och mötesrum ska 
kunna använda sig av kapprum/foajé och toaletter i anslutning till entré.

Navet 380 kvm   

320 kvm            Matsal, för medhavd mat. Ca 260 sittplatser.  

60 kvm             Köksdel (diskmaskin, diskbänk, kyl, frys, microugn, skafferi)

Navet är en enda stor mötesplats för medarbetarna. Nyckeln för ett fungerande ak-
tivitetsbaserat arbetssätt. Det är en samlingssal/matsal. Man kan dröja kvar här och 
ha öppna jobbdiskussioner, eller hitta ett hörn där man kan jobba och fi ka samtidigt 
tillsammans med kollega. Det är ett rum som ska stimulera till gemenskap och sam-
arbete. Matsalen ”Navet” och restaurangenen ska ligga vägg i vägg och det ska vara 
möjligt att öppna upp däremellan. Du kan köpa mat i restaurang och äta den med 
kollegor i matsalen.

Publiken 1060 kvmn

320 kvm      Reception/ entréyta  besår av 3 arbetsytor vid en mottagningsdisk. 
                   I en avdelad sektion för sekretessärenden ska man kunna anmäla sitt 
                   ärende utan risk för överhörning.  Tre säkerhetsklassade mötesrum, I
                   anslutning till receptionen ska det fi nnas möjlighet för receptions
                   personalen att arbeta ostört i ”backoffi ce”. Receptionen behöver direkt
                   anslutning till bakomliggande kundcenter.  I entrén ska det fi nnas 3 st 
                   RWC toaletter, lekrum/lekhörna, innefattar utställningsyta och förråd.

80 kvm        Mötesrum, ca 4 st a 20 kvm. Alla externa möten ska hållas här.  Inga
                   besökare ska tas in i de interna arbetsytorna. Alla externa möten samt 
                   interna större möten ska ske i aula eller denna mötes/konferensdelen
                   för att minimera störning i arbetsytorna. Utöver externa möten ska ytor
                   na kunna användas för evenemang och konferenser.  Mötesrummen ska
                   ha minst två skärm-/whiteboardväggar.

200 kvm      Aula/samlingssal. För största möjliga fl exibilitet tror vi att denna ska
                   ha upphöjd scen och utdragbar läktare. Den ska ev kunna användas
                   som kommunfullmäktigesal. Salen ska vara indelad i tre zoner med 
                   förtroendevalda, tjänstemän och media/åhörare i varsin del. Salen ska
                   utrustas för röstning och med hörselslinga. Salen ska vara tillgänglig
                   även när resterande delar av stadshuset har stängt.

460 kvm      Restaurang (inkl tillagningskök, mottagning,  avfallshantering,
        toaletter. Ca 240 kvm kvar till restaurang.  1,2 kvm/person. Dvs 200
                   gäster. Ska kunna användas när resten av stadshuset är stängt.
                   Transportfl öden för matvaror och avfall ska beaktas. Godsmottagning,
                   inlastningsrum, återvinningsrum, soprum och liknande servicefunktioner.
                   Önskvärt att restaurant har tillgång till uteplats. 

Aulan och de externa mötesrummen ska placeras nära receptionen. För att komma
till konferenscentret passeras en säkerhetsgräns.  Besökare i aula och mötesrum ska
kunna använda sig av kapprum/foajé och toaletter i anslutning till entré.



Arbetsytor
Antal personer: 760
15 kvm /person inklusive allt inklusive gemensamma ytor exklusive parkeringsgarage 
och skyddsrum. 

Eventuellt skyddsrum skulle kunna inrymma gym eller andra utrymmen som skulle 
kunna tillföra ytterliggare attraktionskraft för Östersunds kommun som arbetsplats.

Förvaltningarna som kommer att nyttja byggnaden är indelade i två zoner utifrån 
samarbetsfördelar som fi nns mellan dessa förvaltningar och utifrån att de har
liknande  lokalbehov: 

Arbetszon 1
Summa LOA 2820 kvm
Totalarea per arbetsplats 9,8 kvm
- Barn och utbildningsförvaltningen
- Serviceförvaltningen
- Socialförvaltningen

Arbetszon 2
Summa LOA 3550 kvm
Totalarea per arbetsplats: 12,0 kvm
- Samhällsbyggnadsförvaltningen
- Kommunledningsförvaltningen
- Vård- och omsorgsförvaltningen
- Kultur och fritidsförvaltningen

Två av de större mötesrummesrummen ska ligga i anslutning till varandra för att 
fungera som ett större mötesrum/krisledningsrum. Det ska inrymma 28 personer. 

Samtliga arbetsplatsytor ska vara fl exibla i den meningen att de ska vid behov gå att 
omjustera mellan de olika zonerna kreativ zon, mellanzon respektive lugn zon. 

Möjlighet till variation av funktioner behöver fi nnas där cellkontor kan vara ett stöd 
för den sjukskrivne att komma tillbaka. Möjlighet till detta kommer att fi nnas i A-hu-
set. Cellkontor ska alltså inte ritas in som alternativ i den nya kommunhusbyggnaden

Samtliga siffror angående ytor är ungefärliga.

300 kvm        Internservice i anslutning till entré.(vaktmästeri, posthantering, städ,    
                     godsmottagning, sophantering) 

30 kvm         Daglig verksamhet. En mindre kontorsyta. Bör sitta i nära anslutning
                    till internservice och entre.

240 kvm       Kundcenter/ Callcenter. Kan inte jobba aktivitetsbaserat, mycket
                     samarbete med reception.

100 kvm        Omklädningsrum inklusive duschar (herr, dam, neutralt, inkl toaletter,  
                     förråd, varselkläder osv) Det ska vara lätt att göra rätt. Har du cyklat
                     till jobbet och behöver inleda arbetsdagen med en dusch så kan du göra
                     det här. 

Säkerhetsklassade utrymmen som används av socialförvaltningen 

180 kvm     mötesrum med säkerhetsklassning 15 st inkl. 2 fl yktvägar/rum kopplat 
                  till kundcenter, soc och överförmynderiet, innefattar utställningsyta och 
                  förråd. Säkerhetsklassad toalett ska fi nnas i anslutning. 

45 kvm        3 st barnsamtalsrum som ska vara s vänliga för barn att öppna upp sig,    
                   säkerhetsklassade och användas av Soc.

30 kvm Säkerhetsklassade rum med skiljeväggar och möjlighet att prata genom glas.

Övriga ytor (som varken är arbetsytor eller gemensamma ytor) 450 kvm

400 kvm       teknikrum, (fördelat i hela huset)

50 kvm         serverrum, aggregat

Det nya kommunhuset ska fungera så att både interna och externa möten ska kunna 
ske, antingen inom eller utanför säkerhetszoner.

Säkerhetsklassade utrymmen som används av socialförvaltningen

180 kvm     mötesrum med säkerhetsklassning 15 st inkl. 2 fl yktvägar/rum kopplat 
                  till kundcenter, soc och överförmynderiet, innefattar utställningsyta och 
                  förråd. Säkerhetsklassad toalett ska fi nnas i anslutning.

45 kvm        3 st barnsamtalsrum som ska vara s vänliga för barn att öppna upp sig,   
                   säkerhetsklassade och användas av Soc.

30 kvm Säkerhetsklassade rum med skiljeväggar och möjlighet att prata genom glas.

300 kvm        Internservice i anslutning till entré.(vaktmästeri, posthantering, städ,   
                     godsmottagning, sophantering)

30 kvm         Daglig verksamhet. En mindre kontorsyta. Bör sitta i nära anslutning
                    till internservice och entre.

240 kvm       Kundcenter/ Callcenter. Kan inte jobba aktivitetsbaserat, mycket
                     samarbete med reception.

100 kvm        Omklädningsrum inklusive duschar (herr, dam, neutralt, inkl toaletter,  
                     förråd, varselkläder osv) Det ska vara lätt att göra rätt. Har du cyklat
                     till jobbet och behöver inleda arbetsdagen med en dusch så kan du göra
                     det här.

Övriga ytor (som varken är arbetsytor eller gemensamma ytor) 450 kvm

400 kvm       teknikrum, (fördelat i hela huset)

50 kvm         serverrum, aggregat

Det nya kommunhuset ska fungera så att både interna och externa möten ska kunna
ske, antingen inom eller utanför säkerhetszoner.



en stimulerande arena för
 samhällsutmaningsdrivna

 projekt

Aktivitetsbaserad arbetsmiljö

Målet med ett aktivitetsbaserat arbetssätt är ett ökat samarbete mellan olika enheter 
och förvaltningar samt att bättre nyttja varandras kompetenser.  Även ökad kreati-
vitet , bättre resursanvändning, ökad känsla av samhörighet inom kommunen samt 
slutligen ökad stolthet över sin arbetsgivare eftersträvas.
 
Aktivitetsbaserat arbete kan öka koncentrationen i och med att arbetsuppgifter 
kopplas samman med specifi ka platser. När allt arbete ska utföras på ett och samma 
ställe kan det vara svårare att koncentrera sig på en uppgift i taget. Vidare uppmanar 
aktivitetsbaserat arbetssätt till rörelse under dagen och att medarbetarna blir mindre 
stillasittande. Kreativ zon, mellanzon, lugn zon är begrepp som används. Aktivitets-
baserat arbetssätt är inte samma sak som kontorslandskap. Aktivitetsbaserat betyder  
att du själv väljer från dag till dag och från aktivitet till aktivitet hur och var du vill 
arbeta.

KREATIV ZON        MELLANZON           LUGN ZON

Garage med utrymme för motsvarande 60 bilar är ej inräknat varken i lokalprogram-
met eller i budgeten. Inte heller en innovativ och effektiv cykellösning för 375 cyklar. 
Förslag på möjliga yteffektiva lösningar för bil och cykel ingår i uppgiften. Garagelös-
ning tas ej med i kostnadsbedömningen av förslagen.



7. Miljö

Hållbarhet/Miljö

För att uppfylla hållbarhetsmålen inom projektets ekonomiska ramar ska hållbarhets-
målen beaktas och inarbetas från start och vara en naturlig komponent i projektet. 

Östersunds kommun är miljöcertifi erad enligt ISO 14001 och EMAS registrerad. Det 
innebär ett åtagande att göra bra miljöval i de beslut som fattas för att minimera miljö-
belastningen utifrån vad som är ekonomiskt och tekniskt möjligt.

Kommunens mål
”Ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund. ”
- De fossila koldioxidutsläppen ska minska med 100 % till 2030, 
- Energiförbrukningen ska minska med 20 % till 2030 jämfört 2010. 
- Kommunen ska i all sin verksamhet sträva mot en giftfri miljö. 

Kommunhuset ska utformas med en god fl exibilitet, så att byggnadens installationer 
och rumsindelning på ett enkelt sätt kan förändras. Byggnaden ska vara klimatsmart 
och tekniksystem ska vara innovativa samt energieffektiva avseende såväl klimat och 
fastighetsdrift som säkerhet/passage, IT och AV-teknik. Ambitionen är att byggnaden 
har förutsättningarna att bli minst så energieffektiv att den uppfyller Boverkets kom-
mande Nära-noll energiregler för byggnader. Energiförbrukningen ska minimeras och all 
utrustning ska ha en låg ekonomisk livscykelkostnad. Befi ntlig fjärrvärme ska användas. 

Östersunds kommuns Miljöpolicy:

http://www.ostersund.se/bygga-bo-och-miljo/halsa-och-miljo/kommunens-miljoarbete/
miljoledningssystem.html 

Teknisk förvaltnings energipolicy:

http://www.ostersund.se/download/18.19f0810a153ad-
94b3ea66042/1459512480345/energipolicy_tf-fastighet.pdf

Teknisk förvaltnings miljökrav för projekt:

http://www.ostersund.se/download/18.19f0810a153ad-
94b3ea66040/1459512461006/miljokrav-projekt-tf-fastighet.pdf

Design för allas sju grundprinciper

I Östersunds kommun tillämpar vi ”design för alla”, se bilaga. Genom att 
använda dessa sju steg i designprocesser säkerställs att miljöer, produkter 
och tjänster skapas utifrån en mänsklig mångfald. Det gör att alla människor 
behandlas lika och behovet av särlösningar minskar eller försvinner. Det inne-
bär ochså att alla människor ges möjligheten att vara självständiga och bli 
inkluderade i samhällslivet. 

1. Lika möjlighet till användning
Miljön, produkten eller tjänsten missgynnar eller brännmärker ingen använda-
re. Det behövs ingen speciell åtgärd för att kunna ta del av en miljö, produkt 
eller tjänst.
 
2. Flexibel användning
Miljön, produkten eller tjänsten är anpassad till varierande och individuella 
preferenser och förmågor.

3. Enkel och självklar användning
Miljön, produkten eller tjänsten ska vara lätt att förstå oavsett användarens 
erfarenhet, kunskap, språkförmåga eller koncentrationsförmåga för tillfället.
 
4. Information som går att uppfatta
Den information som miljön, produkten eller tjänsten ska förmedla går fram 
effektivt oavsett förhållanden i omgivningen och användarens uppfattningsför-
måga.
 
5. Tolerans mot misstag
Miljön, produkten eller tjänsten ser till att eventuella fel eller misstag vid 
användandet inte leder till allvarliga konsekvenser.

6. Låg fysisk ansträngning
Miljön, produkten eller tjänsten kan användas effektivt och bekvämt med ett 
minimum av ansträngningar.
 
7. Utrymme för komma intill och använda
Det måste fi nnas tillräckligt utrymme för att användarna ska kunna komma 

fram till, nå och använda en miljö, produkt eller tjänst.

 



8. Tekniska förutsättningar

Geoteknik

Det befi ntliga kommunhuset har ännu inte utrymts och rivits och av säkerhetsskäl har 
man ännu inte börjat borra för en geoteknisk undersökning. Biblioteket inom samma 
kvarter har problem med underliggande skiffer som sväller i kontakt med syre. Tro-
ligtvis fi nns svällskiffer även under andra delar av kvarteret. 

Befi ntliga ledningar under mark

Försörjning av huskropparna A, F samt biblioteket pågår. Exakt placering av led-
ningsstråk är inte fastställd. 

Dagvatten

Östersunds kommun eftersträvar att ej hårdgöra mer än nödvändigt. Dagvattnet ska 
i största möjliga mån lösas genom LOD. Det ska fi nnas goda möjligheter att fördröja 
dagvattnet genom planteringar och val av takmaterial. På så sätt kan riskerna för 
översvämning i ledningsnätet minimeras.

Allmänna utrymmen och kontorslokaler

Installationssystem ska utformas så att rumsbildningar är fl exibla och kan ändras 
över tid. De tekniska systemen och tekniklösningarna ska kunna anpassas till nya 
funktionskrav och uppgraderingar, medge en säker och optimal fastighetsdrift samt 
tillhandahålla ett gott inomhusklimat för de människor som arbetar i eller besöker 
byggnaden. 

Fastighetsdrift

Utrymmen för fastighetsdrift såsom elcentral, värmecentral, fl äktrum och liknande 
ska vara lätta att nå. Transportöppningar ska fi nnas, alternativt förberedas för fram-
tida utbyte av större komponenter som t.ex delar av ventilationsanläggning.

Tekniska utrymmen

Nya och tillkommande tekniska utrymmen för vatten, värme, pumpar, kyla, ventilation 
och el/tele placeras företrädesvis inomhus och i källarplan. Placering och utformning 
ska ta hänsyn till risk för lukt, buller och stomljud. 

Speciella förutsättningar

Kommunens krisledning ska fungera självständigt vid spänningsbortfall en längre 
period och behöver därför förses med reservkraftförsörjning som matar system och 
tillhörande utrymmen. En ny nätstation kan komma att behövas för att försörja det 
utbyggda kommunhuset. Placering av denna löses i senare skede. 

Krisledningsrummet består av två ihopslagna mötesrum i arbetsplatszon, dvs inom 
säkerhetszon



9.Tidplan och budget

• Meddelande till utvalda team att de bjuds in att tävla: april 2018
• Startmöte tävling uppdrag: maj 2018
• Inlämning av tävlingsförslag: september 2018 
• Bedömningsarbete/utvärdering okt-nov 2018
• Resultat november 2018
• Detaljplan antagen vår  2019
• Bygglov 2019
• Nya kommunhuset ska/kan uppföras etappvis med planerad första infl yttning  2022
   och planeras stå helt klar, inklusive utemiljö 2023      

Tidplanen är preliminär och kan komma att justeras.

Budget: 250 miljoner.  Byggherre och projekteringskostnad ingår. Garage och cykel-
garage ingår i tävlingsuppgiften men är ej budgeterade.

10. Tävlingstekniska bestämmelser

Tävlingsarvode

Tävlingsdeltagare kommer vardera att ersättas med ett arvode om 300 000 SEK 
exklusive moms efter korrekt inlämnat och av juryn godkänt tävlingsförslag i enlighet
med tävlingsprogrammet.

Tävlingens form och antal tävlande

Tävlingen genomförs som en projekttävling enligt 18 kap. i lagen (2016:1145) om 
offentlig upphandling (LOU). Efter en öppen prekvalifi cering har 4 arkitektteam valts 
ut att tävla. Efter avslutad tävling avser arrangören att förhandla, utan föregående 
annonsering, med vinnande förslagsställare om fortsatt uppdrag.

Tävlingsregler

Tävlingen följer ”Byggsektorns gemensamma tävlingsregler för svenska tävlingar 
inom arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält” från 2016. 

Sekretess 

Tävlingen kommer att följa Sveriges Arkitekters rekommendation kring sekretess 
vid arkitekttävlingar. Sekretess gäller för upphandlingen. Att uppmärksamma för 
tävlingsdeltagare:

De tävlande uppmärksammas på att de förbinder sig att inte röja sitt deltagande i 
arkitekttävlingen i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 19 kap 3§ 2 
stycket om absolut anbudssekretess, vilket gäller fram till dess att tilldelningsbeslut 
har delgivits. Sekretessen bryts efter tilldelningsbeslut, det vill säga efter beslut om 
vinnare i projekttävlingen. 

Tidplan för tävlingen

• Frågor och svar lämnas löpande
• Sista dag för frågor i samband med tävlingen: 18-08-20
• Sista dag för svar i samband med tävlingen: 18-08-30
• Sista dag för inlämning av tävlingsförslag: 18-09-20
• Tillkännagivande av juryns beslut: 18-11-15

Tidplanen är preliminär och kan komma att justeras.

Tävlings- och projektspråk

Projektspråk är svenska. Tävlingsspråk är svenska. Juryns utlåtande kommer att ges 
på svenska. 

Allt inlämnat material, såväl digitalt som analogt, ska vara rensat på all spårbar 

information om upphovsman och liknande för att garantera full anonymitet.



Jury

Tävlingsförslaget kommer att bedömas av en jury bestående av 9 personer, dels re-
presentanter från arrangören samt två ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter:

• Lisa Rönnberg, landskapsarkitekt, chef samhällsbyggnad
• Maria Boberg planeringsarkitekt, stadsarkitekt
• Arkitekt, kulturmiljöfrågor
• Kommunalråd
• Kommunalråd
• ordförande miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
• kommundirektör
• Per Bornstein, utsedd av Sveriges Arkitekter
• Josefi na Nordmark, utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryn kommer i förekommande fall att rådfråga ytterligare sakkunnig expertis avse-
ende frågor som tex kalkyl.

Adjungerad: Anna Synderå arkitekt SAR/MSA, representant för arrangör

Jurysekreterare: Julia Hertzman arkitekt SAR/MSA, Sveriges Arkitekter

Tävlingsfunktionär: Anneli Frid

Frågor gällande tävlingen
Frågor gällande tävlingen ska ställas till tävlingsfunktionären via Tendsign senast 
2018-08-20. Svar på frågor delges samtliga tävlande via Tendsign senast 
2018-08-30. All kommunikation ska ske via Tendsign. 

11. Programhandlingar

Bilagor:

1. Lokalprogram
2. dwg- underlag: grundkarta
3. pdf- ritningar underlag byggnader inom tävlingsområdet.
4. Flygfoto 1,2,3,4,5,6
5. Ortofoto
6. Foto för montage perspektiv från anvisad plats
7. Fotografi er från platsen

Länkar:
Östersunds kommuns pågående detaljplaner:
http://www.ostersund.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplaner-och-detaljplaner/de-
taljplanering/detaljplaner-pa-gang.html

Östersunds kommuns miljöpolicy:
http://www.ostersund.se/bygga-bo-och-miljo/halsa-och-miljo/kommunens-miljoarbete/
miljoledningssystem.html

Teknisk förvaltnings energipolicy:
http://www.ostersund.se/download/18.19f0810a153ad-
94b3ea66042/1459512480345/energipolicy_tf-fastighet.pdf

Teknisk förvaltnings miljökrav för projekt:
http://www.ostersund.se/download/18.19f0810a153ad-
94b3ea66040/1459512461006/miljokrav-projekt-tf-fastighet.pdf

Kulturmiljöprogram:
http://www.ostersund.se/download/18.2acaf8221584532b660b5a-
da/1479983828562/Kulturmiljoprogram+etapp+1.pdf

Ett Östersund för alla:
http://www.ostersund.se/download/18.186f97a-
815361281f824e25d/1458047840258/Strategi+Ett+%C3%96s-
d+f%C3%B6r+Alla_antagen.pdf

http://www.ncsu.edu/ncsu/design/cud/pubs_p/docs/udffi le/chap_3.pdf

Parkeringspolicy:
http://www.ostersund.se/download/18.186f97a815361281f82c
1b7/1465910088938/Parkeringspolicy.pdf



Tävlingsförslag - redovisning

Tävlingsförslaget ska vara anonymt. Allt inlämnat material, även det elektronis-
ka, ska vara rensat på spårbar information om upphovsman mm för att garantera 
anonymitet. Samtliga planscher ska vart och ett i nedre högra hörnet vara försedda 
med förslagets motto och märkta med nummer 1-6. Fysisk modell/digital volymstu-
die skall märkas/namnges med motto samt skala.  Samtliga handlingar ska märkas 
med förslagets namn och motto. Handlingar utöver dem som begärts in enligt punkt 
1-19, kommer att undantas från bedömning. Bidragen skickas in tillsammans med 
ett slutet kuvert med en namnsedel där förslagsställaren redovisas (med namn, titel, 
kontaktuppgifter samt medarbetare och deras roll i projekt).

Tryckt format

Tävlingsförslagen ska presenteras på planscher i stående A1-format och får omfatta 
högst 6 planscher, numrerade 1 – 6 och monterade på styvt underlag. Planscherna 
kan komma att ställas ut för allmänheten.

Digitalt format

Samtliga planscher och namnsedel ska även lämnas in digitalt via Tendsign. Plan-
scherna ska tillhandahållas i två versioner, en med hög upplösning och en för webb-
publicering. Varje fi l består av en fl ersidig PDF, namngiven med förslagets motto. 
Den ena ska kunna skrivas ut i full skala, och i A3 till juryn. Observera att maxstor-
lek på dokument som kan laddas upp i Tendsign är 50 MB. 

Den andra PDF-fi len ska fungera för webbpublicering och vara max 15 MB. 

12. Inlämningskrav

Tävlingsförslaget ska vara anonymt. Samtliga inlämnade handlingar ska vara försed-
da med ett motto. 

Tävlingsförslag skall redovisa följande:

1 Situationsplan, skala 1:800
2 Planer, skala 1:200, gemensamma ytor ska lösas. 
3 Typmöblering för arbetszon, skala 1:50
4 Längd- och tvärsektioner, skala 1:200 (visar även utemiljö)
5 Fasader, skala 1:200. Fasadmaterial ska framgå
6 Park/utemiljö skala 1:200
7 Redovisning av analys av lokalprogrammet – valfritt antal fi gurer/diagram/
              volymstudier
8 Redovisning av analys över området – valfritt antal fi gurer/diagram/volym
             studier
9 Perspektiv över området – fl ygfoto
10 Perspektiv från anvisad plats - från Frösön med rådhuset i fonden.
11 Minst 2 st ytterligare valfria perspektiv, varav ett interiört
12 Kortfattad beskrivande text som tydligt beskriver förslaget och motiverar  
             val av gestaltning samt hur visionen uppfylls både vad gäller byggnad och
             utvändig miljö.
13 Kortfattad teknisk beskrivning.
14 Enkel rumsbeskrivning gällande ytskikt.
15 Kortfattad beskrivning av hur miljökrav uppnås.
16 Sammanställning ytor BYA, BTA, LOA och BIA. 
17 Redovisning av  förslag till placering av konstnärlig gestaltning.
18 Hållbarhetskoncept ska redovisas i text samt eventuellt i illustration och 
             beskriva hur tävlingsförslaget uppfyller projektets hållbarhetsmål inklusive
             övergripande beskrivningar av lösningar för, respektive val av, byggnadstek
             nik och byggnadsmaterial.
19 Fysisk modell i skala 1:500 eller volymstudie i sketchup med motsvarande
             detaljeringsnivå. 



13. Bedömningskriterier

Förslagen kommer att bedömas utifrån följande kriterier, utan inbördes ordning, samt 
utifrån de krav och önskemål som ställts i programmet och dess bilagor: Gestaltning, 
Funktion, Utvecklingsbarhet, Genomförbarhet och förvaltning samt Hållbarhet.

Inlämning

Tävlingsförslag och ifyllt namnsedelformulär ska lämnas in elektroniskt via Tendsign 
senast 18-09-20 för att tas upp till bedömning. Som stöd för bedömningen ska täv-
lingsförslag och namnsedel även skickas i fysiskt format via post eller budbefordran 
samma dag som anbuden lämnas in via Tendsign, det vill säga med poststämpel se-
nast 18-09-20.  Förslag som postats senast denna dag men som ankommer tävlings-
funktionären mer än fem dagar senare tas inte upp till bedömning. Tävlingsförslagen 
ska skickas/lämnas till nedanstående adress:

Anneli Frid
Teknisk förvaltning
Hyggesvägen 15
831 48 Östersund

Även för leverans med bud används denna adress mellan kl 8 och 16. Behöriga tjäns-
temän att ta emot anbudshandlingar är kommunens registrator Elisabet Lundgren 
och Anneli Frid. 

Gestaltning

Hur väl förslaget förmår förvalta och lyfta fram platsens befi ntliga kvaliteter. Hur väl 
förslaget förhåller sig till rådhusets och bibliotekets kulturhistoriska värden. Hur väl 
förslaget överensstämmer med kommunens visioner om positiv utveckling, innovativt 
tänkande, kreativa och hälsosamma arbetsmiljöer samt ett hållbart arbetsliv. 
Hur väl den fysiska och sociala skalan fungerar interiört såväl som exteriört. Hur 
väl byggnaden samspelar med omgivningen och hur väl de grundläggande idéerna för 
gestaltning, komposition och materialitet fungerar. Hur väl förslaget lyckas skapa en 
variation av platser i utemiljön anpassat till förutsättningarna och rörelsestråken. 

Funktion

Hur väl förslaget fungerar avseende rumssamband, stråk, utblickar, funktioner och 
innehåll. Hur väl övergripande logistik och orienterbarhet hanteras inom och utanför 
byggnaden och i kvarteret. Hur väl förslaget skapar förutsättningar för samverkan 
inom ramen för ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Hur väl samband och funktioner 
stödjer verksamheten.

Utvecklingsbarhet

Hur robust den arkitektoniska idén och konceptet är. Hur väl det arkitektoniska 
förslaget går att utveckla inom ramen för den grundläggande gestaltningsidén. Hur 
väl konceptet klarar ökningar/minskningar av programmet. Hur väl förslaget visar 
potential till utbyggnad, generalitet och ändrad användning. Hur väl förslaget kan 
anpassas till olika konstruktionsmetoder. 

Genomförbarhet och förvaltning

Hur väl förslaget bedöms kunna uppfylla långsiktig hållbarhet med avseende på ma-
terialval och tekniska system. Hur väl förslaget bedöms kunna klara krav på dagsljus. 
Hur väl förslaget med bibehållet koncept, bedöms kunna byggas inom ramen för 
angiven budget. 

Hållbarhet

Hur väl förslaget bedöms uppnå samma nivå som angiven miljöpolicy eller högre. 

Som del av bedömningen av genomförbarheten kommer kostnadsbedömningar att 
göras. Som underlag kommer ytangivelser, ritningar samt beskrivet hållbarhetskon-
cept användas.



14. Publicering och äganderätt

Utställning och publicering

Tävlingsförslagen kan under bedömningstiden komma att ställas ut, anonymt, av 
arrangören. Juryns utlåtande kommer att publiceras i samband med att tävlingsre-
sultatet offentliggörs. Resultatet av tävlingen offentliggörs på Sveriges Arkitekters 
hemsida, www.arkitekt.se, samt i upphandlingsdatabasen Tendsign samt på 
www.ostersund.se samt i pressmeddelande lokalt. 

Sveriges Arkitekter och arrangören äger rätt att publicera samtliga tävlingsförslag på 
sina hemsidor samt i tidningarna Arkitekten och Arkitektur. 

Ägande, nyttjande och upphovsrätt

Östersunds kommun innehar den materiella äganderätten till tävlingsförslagen. För-
slagsställarna innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag. 
Direkt nyttjande av förslag, helt eller i väsentliga delar, kan ske först efter avtal mel-
lan förslagsställarna och arrangören/byggherren. Östersunds kommun har dock rätt 
att i projektet dra nytta av det samlade tävlingsresultatet och idéer från samtliga täv-
lingsförslag förutsatt att det inte strider mot svensk lag om upphovsrätt. Östersunds 
kommun och Sveriges Arkitekter äger rätt att publicera förslagen i tryckt form och 
digitalt samt för utställning utan särskild ersättning. All publicering efter anonymite-
tens brytande kommer att ske med angivande av förslagsställarens namn, innan dess 
med förslagets motto.

Returnering av förslaget

Förslagen kommer inte att returneras

Uppdrag efter tävlingen

Arrangören avser att, utan föregående annonsering, förhandla med förslagsställarna 
av vinnande förslag om uppdraget att ta fram fullständiga arkitekthandlingar för Öst-
ersunds nya kommunhus. Finner arrangöraen skäl att frångå juryns rekommendation 
skall samråd ske med Sveriges Arkitekter. Om tävlingen efter två år, trots att erfor-
derliga beslut fattats, inte har lett till projekteringsuppdrag eller inledda förhandling-
ar med vinnaren, tillkommer det denne ytterligare en ersättning om 300 000 SEK.

Tävlingsprogrammets godkännande

Detta program är upprättat i enlighet med byggsektorns gemensamma ”Tävlings-
regler för svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas 
verksamhetsfält, 2016”. Programmet och tillhörande bilagor är godkända av juryns 
ledamöter. Ur tävlingsteknisk synpunkt är tävlingsprogrammet granskat och godkänt 
för de tävlande av Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd. 


