
NYA KOMMUNHUSET ÖSTERSUND

Det Nya Kommunhuset ska förstärka kopplingar mellan det gamla och nya och framförallt öppna upp och 
välkomna både besökare och anställda. Ett nytt helhetsgreppet och nytänkande av utomhusområdena som 
både visar vägen men också knyter ihop och stärker förhållandet till de historiska grannarna såväl som 
staden som helhet. Förslagets fyra volymer har placerats förskjutna efter noggranna studier av komposition, 
solförhållande och funktion. Ett respektfullt tillägg till det för Östersund så identitetsgivande Rådhus men 
som också vågar sticka fram näsan och markera sig i stadsbilden och i Rådhusparken. En ny samlande 
mittpunkt för alla strategiskt placerad mellan Stadskärna, Universitet och Boende, men där man även hittar 
sin egen plats i solen, inne såväl som ute. En ny form av organisering säkrar de bästa arbetsplatserna och 
ger nya möjligheter för att samarbeta och bryta ner gränser. Det är också en byggnad som kopplar ihop inne 
och ute och där man kan känna och se årstidernas skiftningar. Välkommen till Mitt Östersund. 
 
Östersunds nya plats drar in den omkringliggande naturen in i hjärtat. Tidigare upplevdes parksidan 
mot Rådhusgatan som en barriär man inte gärna korsade. Vi öppnar med det nya helhetsgreppet för 
landskapet upp nya förbindelser och möjligheter att gå och cyklar på upptäcktsfärd i området och vidare 
mot Universitet och övrig stad. Här visas Jämtlands speciella natur fram med stolthet och synliggör 
platsens kvaliteter i en ny inbjudande och demokratisk entréplats till kommunhuset. På så sätt skapas ett 
tillhörsförhållande och gemenskap som överbryggar tomtgränser och som tar kontext och kulturhistoria 
allvarligt. 
 

En del av den urbana visionen för Östersund

Nya kommunhuset möter skalan och silhuetten i Östersund 

Östersunds nya siluett

Perspektiv över området

EN RESPEKTFULL AVGRÄNSNING EN RATIONELL BYGGNAD FÖRBÄTTRADE FÖRBINDELSER & PERMEABILITET ETT SAMMANHÄNGANDE LANDSKAP

Kommunhuset kompletterat den ikoniska trion av 
kultur- byggnader på platsen. Det nya Kommunhuset 

träder tillbaka från Rådhusgatan för att ge plats till sina 
historiska grannar och reser sig från landskapet utan att 

överskugga sina grannar.

Volymen bryts ner i fyra lika stora volymer med 
varierande höjder baserat på ett  modul på 7,2 meter 
optimerat till kontorsplanerna. Som i övriga Östersund 
blir Kommunhuset en komposition av byggnader i flera 

lager, separata men också förbundna.

Volymerna förskjuter sig tillbaka från Rådhuset och 
Biblioteket men fram för att möta staden mot 
Rådhusgatan. På så sätt skapas nya vägar och 

förbindelser genom området att gå på upptäckt i.

Ett sammanhängade landskap binder ihop projektet och 
kopplar ihop byggnad, landskap coh stad. Byggnadens 

placering gör att alla tre parkområden förenas i ett 
helhetsgrepp inspirerat av den Jämtländska naturen. 
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ANPASSNING I SKALA

Kommunhusets tak referar till det historiska taklandskapet i 
Östersund och skalar ner mot landskapet och omgivningarna för att möta 
den mänskliga skalan och Naturen som flätar sig in mellan det gamla och 

det nya. En nytolkning av Östersund.

Ett nytt stadrum förlänger sig från parken via Nya Kommunhuset och 
förbinder upp till Rådhusgatsnivån med Södra Gröngatan i 

Entré- volymen. Ingångar finns från alla sidor vilket skapar en demokratisk 
arkitektur som är tillgänglig för alla.

LÄRA AV ÖSTERSUND

Östersund är på många sätt en unik stad med dess placering nära fjällen. Livet i och omkring Östersund han-
dlar om Naturen. Stadens många skikt och lager upplevs när man ankommer från Frösön och kulminerar med 
Rådhustornets spira. Från Staden har ser man Storsjön och vidare mot fjällen. Kommunhuset respekterar sina 
omgivningar i skala och arkitektur genom att gå ner i skala mot Rådhuset och Biblioteket och refererar både 
till deras formspråk och materialitet. 

En ny ensemble: Kommunhuset kompletterar den ikoniska trion av byggnader på Rådhustomten. Det Nya 
Kommunhuset placerar sig borta från Rådhusgatan för att ge plats till sina historiska grannar.

Nya förbindelser: Volymen skalas ner i fyra lika medlemmar som förskjuter sig i olika riktningar för att möta 
staden och omgivningarna och för att skapa nya gröna förbindelser genom området och landskapet.

Mötet med kontexten: Volymerna förskjuter sig också i höjdled för att tala samman med och möta Rådhuset, 
Biblioteket och de omgivande bostadshusen.

Fasader: Rådhusets röda Helsingborgstegelfasad och Biblioteket med sin vackra likaledes röda tegelfasad och 
trälameller kallar på något som förtolkar dessa material till samtiden. T.ex. lameller av jämtländsk kalksten 
som tillför en lätthet till området men samtidigt knyter an till historien och traditionen. Lamellerna vinklas och 
densiteten varierar för att optimera utsyn och skydd mot solinstråling.

Landskap: Formspråket i landskapet inspireras av fjällets horisontala ytor som sträcker sig in i parken med till 
synes slumpmässiga sprickor där naturen får grogrund och kan etablera rötter. 

MÖTET MED KONTEXTENEN FÖRLÄNGNING AV STADSRUMMET INOMHUS

Nya Kommunhuset förskjuter sig både i plan och i höjd för att respektera 
sina omgivningars skala och arkitektur. Det refererar både till Rådhuset och 

Bibliotekets formspråk och materialitet. 
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ENTRÉPLAN 1 & 2 KOMBINERAT MED PARK & UTEMILJÖ
1:200 MITT ÖSTERSUND



KREATIV
OCH

MELLAN

BES¨OKARE

ALLA MEDARBETARE

ARBETSZON 1

ARBETSZON 2

CYKLAR

BILAR

GODS

SOB
MALLAN

OCH
LUGN

FIKA
OCH

SYNERGI

KREATIV
OCH

MELLAN

BES¨OKARE

ALLA MEDARBETARE

ARBETSZON 1

ARBETSZON 2

CYKLAR

BILAR

GODS

SOB
MALLAN

OCH
LUGN

FIKA
OCH

SYNERGI

KREATIV
OCH

MELLAN

BES¨OKARE

ALLA MEDARBETARE

ARBETSZON 1

ARBETSZON 2

CYKLAR

BILAR

GODS

SOB
MALLAN

OCH
LUGN

FIKA
OCH

SYNERGI

KREATIV
OCH

MELLAN

BES¨OKARE

ALLA MEDARBETARE

ARBETSZON 1

ARBETSZON 2

CYKLAR

BILAR

GODS

SOB
MALLAN

OCH
LUGN

FIKA
OCH

SYNERGI

KREATIV
OCH

MELLAN

BES¨OKARE

ALLA MEDARBETARE

ARBETSZON 1

ARBETSZON 2

CYKLAR

BILAR

GODS

SOB
MALLAN

OCH
LUGN

FIKA
OCH

SYNERGI

KREATIV
OCH

MELLAN

BES¨OKARE

ALLA MEDARBETARE

ARBETSZON 1

ARBETSZON 2

CYKLAR

BILAR

GODS

SOB
MALLAN

OCH
LUGN

FIKA
OCH

SYNERGI

Personalentré

Parkering för medarbet ree
60 styck

140 cyklar

3.1
Teknikrum

2.3
I.S.

1.5
Toaletter

Utsikt till Fjällplatsen

Utsikt till Fjällplatsen

Utsikt till den
gröna promenaden

Utsikt till stadshuset

1.1
Restaurang

1.1
Restaurang

NAVET

Städ

3.1
Teknik

Utsikt till sjön

1.1
Kök

Godsmottagning

2.3
Gods

2.3
Post

2.3
Sop

1.1
Gods

Entré restaurang

Huvudentré

Hiss till
Aula

4.2.6
Städ
och
tvätt

central

2.8
Omkl.
Toalett

2.8
Omkl.
Toalett

1.1
WC

1.1
Sop

PUBLIKEN

Mötesplats

1.1.1
Kök

A
A

B B

5.2.10
Möte

5.2.10
Möte

5.2.8
10p

konfrum

4.2.11
Möte

4.2.11
Möte

4.2.9
10p

Konf.rum

4.2.10
Mötesrum

4.2.10
Mötesrum

4.2.10
Mötesrum

4.2.10
Mötesrum

5.2.9
Mötesrum

5.2.9
Mötesrum

4.2.9
10p

Konf.rum4.2.10
Mötesrum

4.2.9
10p

Konf.rum4.2.10
Mötesrum

4.2.10
Mötesrum

5.2.10
Möte

5.2.10
Möte

4.2.10
Mötesrum

4.2.10
Mötesrum

4.2.10
Mötesrum

5.2.9
Mötesrum

5.2.9
Mötesrum

4.2.9
10p

Konf.rum

5.2.8
10p

konfrum

4.2.11
Möte

4.2.11
Möte

Synergizon

Fika

Synergizon

Mellan zon

Städ

4.2.10
Mötesrum

4.2.14
Tel

Touch down

4.2.14
Tel

Fika

5.2.2
Pers.
förv.

4.2.3
Fika

Fika

ARBETSPLATSZON 1

5.2.11
Fokus

5.2.10
Möte

ARBETSPLATSZON 2

4.2.16
Skrivar-

rum

Utsikt

Utsikt

Utsikt

Utsikt

Lugn zon

Lugn zon

Lugn zon

Lugn zon

3.1
Tekn.

3.1
Tekn.

Lugn zon

4.2.12
Fokus

Dubbelhøg

Dubbelhøg

Dubbelhøg

4.2.10
Mötesrum

Kreativ zon

Kreativ zon

Mellan zon

Lugn zon

4.2.10
Mötesrum

Mellan zon

Mellan zon

5.2.13
Tel

4.2.10
Mötesrum

4.2.10
Mötesrum

Kreativ zon

Touch down 5.2.13
Tel

Kreativ zon

5.2.9
Mötesrum

Lounge

A
A

B B

Utsikt

Lobby

Lågt tak

150 pers.
Hiss till reception

och restaurang

1.5
WC

Utdragbar
läktareScen KONFERENS

1.2
Aula / samlingssal

Lågt tak

1.3
Mötesrum

Lågt tak

A
A

B B

ORGANISATION

Kommunhusets organisering är tydlig med en klar publik entrévåning mot parksidan. Ett nytt hjärta som kompletterar 
och förbinder stadsrummet framför med det innanför men också binder ihop parken mot väster med staden mot öster. 
Ett demokratiskt hus som inte stänger sig mot någon sida. Parksidans dubbelhöga rum är husets sociala och gröna 
ryggrad som utnyttjar det gynnsamma läget mot park, stad och de ikoniska historiska grannarna. 

Restaurangen blir en öppen mötesplats för medborgare och medarbetare med möjlighet att dröja kvar lite extra med 
sin kaffe på sittplatåerna. Inom Restaurangen finns det möjlighet att ordna avskiljda områden. I förlängning av Restau-
rangen ligger Navet som vid behov kan öppnas helt upp mot restaurangen eller stängas av. 
Närmast Navet på mezzaninvåningen ligger de mest kreativa arbets- områdena tänkta till workshops och samarbeten 
på tvärs av förvaltningar och kulturer. 

Entré- och receptionsområdet binder ihop med utställningsområdet där man på ett naturligt sätt blir informerad i vad 
som händer i Östersund. Det är också ett vackert rum att låta blicken gå på upptäcktsfärd i medan man väntar på att 
komma in i mötesområdena. Bakom kulisserna kan de anställda arbeta effektivt och ostört i backoffice och kundservice 
för att säkra den bästa möjliga servicen till Östersundsborna. 

Ovanför ligger de välkomnande arbetsplatserna där vi har jobbat med att dra Östersundskvalitéer in i huset, både via 
generösa fönster som säkrar utblickar och dagsljus men även i atrierna som flätar sig upp igenom  huset. Vi föreslår att 
som kronan på verket lägga aulan högst uppe i entrévolymen för att ge hela Östersund  möjlighetet att möta sina 
kommun och se sin vackra stad från höjden. Tänk att hålla ett medborgarmöte, reception eller konferens här med 
utsikten ut över den gamla staden, Storsjön och över mot Frösön och fjällen i fjärran! 

ETT SAMARBETANDE OCH VÄL FÖRBUNDET KOMMUNHUS

Vi tror på att arkitekturen genom att främja både visuella och fysiska samband understöttar en ny form av 
arbetssätt i Östersunds Kommun. Genom att vi ser varandra och vad huset har att erbjuda underlättar det 
också nyttjandet av husets funktioner men inte minst varandras kvalifikationer. Samtidigt ska det 
understödja mångfald genom att tillhandahålla varierade arbetsmiljöer. Det är inte fråga om att något är 
bättre än något annat utan att vi alla fungerar på olika sätt på olika dager och tider, också i vårt arbetsliv.  
Huset strävar också efter att förbinda till naturen, en kvalitet som behövs i det moderna samhällets 
effektivitetsjagande. 

Skapar en arkitektur som främjar informella möten mellan och inom 
avdelningar, anställda och besökare.

Från enskilt arbete i cellkontor till ökat samarbete över enhets- och 
förvaltningsgränser. Ökad samhörighet och kompetensutnyttjande.

Vi leder naturen in i huset för att skapa den bästa inomhusmiljön både med 
hänsyn till fysisk, visuell och mental komfort. Vi tror på att en förstärkt 

koppning till naturen förbättrar både välmående och prestation.

VISUELLA SAMBAND
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ARBETSPLATSER: FLEXIBLA, EFFEKTIVA & ATTRAKTIVA

I en aktivitetsbaserad arbetsmiljö är organiseringen av de olika zonerna viktig. Vi graduerar från den mera 
kreativa och extroverta funktionerna mot väst, där även de öppna atrietrapporna finns, mot mellanzonerna i 
husets mitt till de lugna områdena i östra delen. Variation är en ledtråd, både i fysisk utformning men också 
i arbetslivet. Husets organisering gör det möjligt att organisera förvaltningarna vertikalt eller horisontalt tack 
vare strategiskt placerade kommunikationsstråk. Oavsett var i huset man sitter är arbetsplatsen attraktiv. 
De informella men ack så viktiga mötena finner naturligt plats dels i entrévåningens sociala funktioner men 
också under dagen omkring fikaplatserna då de är medvetet placerade vid kommunikationsvägarna.

Flöden
För att underlätta och stödja, men inte störa, det aktivitetsbaserade arbetssättet har kontorsplanerna ett 
klart huvudkommunikationsstråk på den västra sidan av funktionsryggraden. Detta kopplar sig till de sociala 
mötesplatserna med utblickar över Rådhusparken och säkerställer maximal ro i de mera koncentrerande och 
fördjupande arbetsplatszonerna mot öster.

Husets funktionsryggrad        
Strategiskt placerade i den mindre ljusa delen av planen ligger husets tekniska försörjningar, den vertikala 
kommunikationen samt stödfunktioner som toaletter och förråd. Detta ger en effektivitet och en logik som 
gör användningen av arbetsplatszonerna mycket flexibla och framtidssäkrade.

ENTRÉPLAN 2, SÖDRA GRÖNGATAN PLAN 4PLAN 3 PLAN5 PLAN 6

Perspektiv från Aula / Samlingssal

Perspektiv från arbetsplatser

ENTRÉPLAN 1, PARK
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LANDSKAP

Jämtlands mångfaldiga natur och Östersunds många aktivitets- och sportmöjligheter kombineras i de många 
vandringsturer området erbjuder. Här uppstår en frihet i nära kontakt med naturen, som implementeras i 
vardagslivet omkring det nya kommunhuset. Därför arbetar naturen sig helt in i byggnaden och skapar ett 
starkt fundament för folkets möte med kommunen.
På utvalda platser med goda möjligheter för uppehåll läggs en yta av lokal offerdalsskiffer som markering av 
vandringsturens pausrum. Här finns plats till fika och det möbleras med mjuka behandlade träbänkar som 
refererar till ett träd som blåst omkull i vinden som naturens egna bänk. Önskar man att uppehålla sig andra 
ställen är platsen möblerad med flyttbara Östersund-stolar som tillmötesgår allas behov. På så sätt bjuds 
in till demokratiskt användade av stadsrummet mellan Kommunhuset, Rådhuset och Biblioteket som ger 
rekreationsvärde och inflytande tillbaka till staden.

HÅLLBARHET
Det Nya Kommunhuset och hela kvarteret öppnas upp för att göra det 
mer välkomnande och stimulera gång- och cykeltrafik, allt för att under-
lätta de enkla hållbara valen i vardagen. Byggnadernas ganska 
kompakta form och genomtänkta orientering i förhållande till sol- och 
vindförhållanden skapar ett bra fundament för det fortsatta arbetet. 
Genomtänkta konstruktionslösningar och sunda, hållbara material 
såsom KL-trä bidrar till att skapa ett sunt inomhusmiljö och minimera 
CO2 påverkan. Om möjligt väljs så lokalt som möjligt.
Attraktiva dagsljusförhållanden kompletterade av energieffektiv 
belysning tillsammans med en kombination av naturlig och mekanisk 
ventilation via atrier och ovanljus säkrar en sund arbetsmiljö. Solceller 
integreras på södervända takytor för lokal elproduktion.

I KONTAKT MED NATUREN ÅRET RUNT 

Man ska kunna känna de skiftande årstiderna och kunna välja att flytta 
arbetsplatsen utomhus när vädret tillåter. Att ha tillgång och känna kon-
takt till naturen skapar en attraktiv arbetsmiljö.

BYGGNAD 0CH LANDSKAP  INSPIRERAD AV NATURENEN NATURLIG PLATS I ÖSTERSUNDS HIEARKI INGA BARRIÄRER

Byggnad hämtar inspiration från och refererar till naturen i sitt 
vertikala fasaduttryck och rytm som påminner om trädens stammar 

och rent bokstavligt genom att föra naturen in i byggnaden.

Fjällen, Storsjön, sydvästsluttningar, Rådhuset. Nya Kommunhuset 
placerar sig naturligt i stadsbilden och dess typiska karaktärsdrag där 
man alltid kan vila blicken långt borta, men nu även nära, naturen.

För att kunna öppna upp landskapet och göra det tillgängligt för alla 
krävs ett starkt helhetsgrepp. Vi bevarar de träd som går men det är 
viktigt att området blir inbjudande och erbjuder de bästa siktlinjerna 

och upplevelserna, för alla. 

FASAD MOT ÖSTER
1:400

Perspektiv från den Gröna Promenaden

DAGVATTEN OCH LOD
Regnvattnet behandlas som en resurs och leds från tak och 
beläggningar ner i fördröjningsmagasin. Det överskjutande vattnet 
slutar i underjordiska vattenmagasin som sedan kan återanvändas till 
att vattna med. LOD-systemet, Lokalt Omhändertagande av 
Dagvatten, är uppbyggt så det följer vattnets naturliga väg utan behov 
för mekanik. De gröna sprickorna i beläggningen är mottagare för det 
lokala regnvattnet och smältvattnet som rinner den lättaste vägen till 
växtrabatten och förser samtidigt träd och växter med vand. Sprickor 
och växtrabatter kombineras med ett underjordiskt sammenhängande 
LOD system. Systemet kan skaleras upp eller ner - också i framtiden 
genom att utöka den underjordiska volymen. 

INFILTRERING INFILTRERING INFILTRERING INFILTRERINGINFILTRERINGVATTENMAGASINUTLOPP TILL KLOAK

EVAPORATIONEVAPORATIONNEDERBÖRD NEDERBÖRD NEDERBÖRD

FÖRDRÖJNINGFÖRDRÖJNING VATTENMAGASIN UTFLÖDE

SOLCELLER-

integrerade på takytorna för lokal 

el-produktion

NATURLIG VENTILATION

NEDERBÖRD

Sommar Höst Vinter Vår

LODLOD

SOLCELLER-

integrerade på takytorna för lokal 

el-produktion
SOLCELLER-

integrerade på takytorna för lokal 

el-produktion

NATURLIG VENTILATION

ENERGIEFFEKTIV BELYSNING

ATTRAKTIVA DAGSLJUSFÖRHÅLLANDEN

MATERIALPALETT

Det används primärt lokala material som är inspirererade av Östersunds omkringliggande natur. En viktig 
aspekt har varit att knyta ihop landskapet utanför med det innanför, att föra naturen in i Kommunhuset. 
Vi vill arbeta med så hälsosamma men också ärliga material som möjligt. Det gör vi bl.a. genom att visa 
fram KL-stommen och inte klä in betongen annat än nödvändigt. Trä, betong, sten, lameller.
Utomhusväxter: Björk,tall, ädelgran, ljung, vilda örter
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