
PERSPEKTIV FRÅN ”TRÄDGÅRDEN”

SITUATIONSPLAN 1:800

NYA SOCIALA RUM
Kvarteret transformeas med nya attraktiva 
platsrum och nya rörelsestråk genom 
kvarteret.  Kvarteret upparbetas med växter, 
natursten, bänkar och god belysning.

Rådhusplatsen
Ny offentlig plats med goda proportioner. 
Jämnt fall (ca 1:18) från Rådhusgatan till 
kommunhuset, så att ingång blir exponerad. 
Platsrummet aktiveras med bänkar, konst 
och belysning. Platsen underdelas med gatsten 
i olika mönster och storlekar.  

Trädgården
Längs gängstråket nord-söder anläggs en ny 
og attraktiv ”trädgård” mellan kommunhuset 
och biblioteket. Solig och skyddad från vind.

Södra platsen
Parkering för bilar och cykel, inkörning till 
parkeringsgarage - upparbetas med natursten, 
träd och utebelysning.

Rådhusparken
Parken öster om det gamla rådhuset med sina 
befintliga rönnar bevaras. 

Magistratsplats
Ny plats framför entré för anställda. 

Medborgartorget
Atriets generösa centralrum är mötesplats 
mellan medborgare och administration.   

Navet
Attraktiv och central gemensam yta för 
anställda. Överljus och utblick mot grönt och 
vattenspegel.  

Restaurant ”Kokboken”
Offentlig restaurant med attraktivt läge 
med mycket dagsljus och med uteservering i 
”Trädgården”. Egen entré från söder. 

“NYA RUM” -  nya kommunhuset i  Östersund 
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PERSPEKTIV FRÅN RÅDHUSPARKEN I NORRBIRDS EYE PERSPEKTIV

MÅL FÖR PROJEKTET

• Kommunhuset ska symbolisera ett öppet samhälle, 
och ha låg tröskel för allmänheten. Samtidigt ska 
byggnaden vara läsbar som offentlig institution. 

• Förtydliga och förstärka kvaliteten på platsen. 
Integrera kommunhuset i ett nytt helhetligt 
komplex med rådhus och bibliotek.

 
• God samtidsarkitektur som samtidigt är tidlöst 

och nordiskt.

• Goda och differentierade uterum.

• Skapa arena för möte mellan besökare och 
administration och politisk ledning.

• Goda och attraktiva arbetsplatser som främjar 
samarbete och interaktion.

• Tydlig avgränsning mellan arbetsplatser och 
publika arealer.

• Lägga till rätta för olika säkerhetszoner, så att 
delar av publika arealer kan användas på kväll/ 
helger.

• Flexibelt i bruk, och robust for ändringar.

• God logistik, korta gånglinjer, god orienterbarhet. 

• God funktionalitet – alla specifika krav tillfreds-
ställda.

• Goda dagsljusförhållande. 

• Lägga till rätta för ökning/minskning av areal.

• Förebildsprojekt för bärkraft och lågt energi-
förbruk.

• Rationella och kända konstruktionsprinciper. Ta 
genomförbarhet och låga byggkostnader på allvar.

• Lägga vikt på låga drifts- / underhålls- / livslöps-
kostnader.

Nya sociala rum, referens till tidigare kvarter 

Nya gångstråk genom kvarteret

Siktlinjer

Geometri

”NYA RUM”



ENTRÉPLAN 1:200
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GRÖNA TAK
Grönt tak med sedum fördröjer regnvatten och 
omvandlar CO2 till O2.

KOMPAKT BYGGNADSVOLYM
Ger bästa förutsättning för lågt energiförbruk.

FASAD MATERIAL
100% återanvänd koppar som klädning.

TILLUFT GENOM KULVERT
Luft förvärms på vintern, och kyls ned på sommaren 
på väg till fläktrum.

SOLSKYDD FASAD
Solskydd med vertikala screens i fasaden skyddar 
mot bländning och minskar värmeinstrålning upp 
till 85%. Ger god transparens och utblick från 
insidan.

VÄRME ÅTERVINNING
85-90% återanvänd värme från ventilation med 
dubbla roterande återvinnare i ventilationsfläkt.

BERGVÄRME/VÄRMEPUMP
Borrhål i berg utnyttjas för byggnadens värme- och 
kylbehov. Möjlighet finns att lagra värme under 

NATURLIG 
VENTILATION
Atriet ventileras med självdrag och 
bidrar till att jämna ut inomhus-
klimatet över året.

SOLCELLER
Integreras i glastak som sol-
avskärmning ,  b idrar t il l 
byggnadens elförsörjning.

SOLSKYDD
Höga träbalkar skyddar mot 
direkt solljus. Ger diffust och 
attraktivt ljus.

HÅLLBARHETSKONCEPT

PLAN 1, 1:200

PLAN 2, 1:400

PLAN 3, 1:400

KÄLLARE, 1:400
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Personlig förvar./ 
kapprum

Sekvens av gemensamma rum på plan 1 Publiken; foaje och ”Medborgartorget”, aula/konferencsentum Kommunikation i arbetszoner. Trapp og hiss på varje side av 
atriet. Direkt rymning till det fria vid brand 

”NYA RUM”



FASAD MOT VÄST 1:200

FASAD MOT NORR 1:400FASAD MOT SÖDER 1:400

FASAD MOT ÖST 1:400

SEKTION 1:200
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Trappa till 
Navet

ARBETSZON utblick mot söder

PLANUTSNITT  1:50

PERSPEKTIV FRÅN ATRIET blick mot reception

ARBETSZONER
100% flexibel inredning.
Klar delning mellan olika zoner.
God akustisk skärmning.

Skärm med 
akustisk dempning

Lugn zon
Enskilt arbete, tyst
Avskärmade arbetsplatser 

Lugn zon

Informelle möten 

Skrivarrum 

Mötesrum

Kreativ zon
Teamwork / aktiv zon

Mellanzon
Fokuserat arbete / co-working
Mestadels ostört. Arbetsbord med låg skärm

Galleri 
Pausyta och informella möten

HissWC

Telefon- / fokusrum Möten 2 personer

Mötesrum

Fikastation

Pausyta

”NYA RUM”


