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 Östersunds nya stadsfoajé
Östersunds stadsplan från 1788 organiserade staden effektivt och lade grunden för en kvalitativ utveckling. Ett tydligt system där 
väldefinierade tomter och gatunät skapade förutsättningar för avvattningen av vårens smältvatten, gröna miljöer och hänförande 
siktlinjer ner mot sjön. Under 1900-talet har lager av ingrepp påverkat stadsplanens struktur vid det aktuella planområdet. Byggnader 
har tillkommit, gator har stängts av, byggts om eller breddats. Resultatet gör att tomten och dess utformning har tagit ett steg ifrån 
rutnätsplanen. 

Kan de historiska kvaliteterna återanvändas samtidigt som man svarar upp mot samtida förtätningskrav? Kan den starka och mäktiga 
tegelarkitekturen kombineras med en öppen och välkomnande arkitektur – som representerar dagens demokratiska ordning – på ett 
sätt som både respekterar ett historiskt monument och framtida utveckling? 

I vårt förslag till nytt kommunhus strävar vi efter just detta. Låt oss ge Östersund en ny, öppen och ljus stadsfoajé. En byggnad och 
utemiljö som smälter in naturligt i stadsväven. En byggnad som nästan oansenligt styr platsen framåt, genom en avslappnad och 
öppet modest arkitektur och som samtidigt möter rådhuset som monument, med en enad och likställt stark karaktär. Östersunds 
stadsfoajé lagar ett historiskt sår och förbinder återigen platsen med centrala Östersund. Den nya byggnaden definierar både om 
gaturummen så väl som öppnar upp äldre siktlinjer och passager. 

Samtidigt har utformningen av landskapet en viktig roll för rörelsen inom och genom platsen. Viktiga stråk binder ihop platsen och 
leder besökare mot den stora huvudentrén. Mellan stråken fylls landskapet av vegetation, inspirerat från de jämtländska natur- och 
kulturlandskapen. Den vilda vegetationen formas för att både kunna erbjuda ekologiska funktioner och estetiska uttryck.

Kommunens arbetsplatser bli en inspirerande miljö med rum som ger möjlighet till flera olika stämningar och krav. Där kan människor 
trivas, verka och utvecklas i gemensamma diskussioner så väl som i tystnad och koncentration. Ett nytt kontorskoncept som bara 
kan bli välfungerande om byggnadens koncept är baserat på anpassning och flexibilitet. Samtidigt som byggnaden måste erbjuda 
anställda och besökare flera olika typer av rum förlorar byggnaden aldrig sin effektivitet och tydliga genomströmning. 

En viktig insikt är att det inte kommer att vara fest varje dag – alla människor kommer inte se fram emot sitt besök. Därför måste 
bygganden vara förstående och inte dominerande. En transparant byggnadskropp där det är möjligt och ett privat rum där det 
är behövt. Byggnaden är omgärdad av ett grönt och färgglatt ängslandskap. Ett landskap som hittar sin väg genom tomtens alla 
öppningar och kan bli sedd från varje vinkel inifrån och runt byggnaden. 

Om allt detta kan erbjudas, i en levande och energifull mittpunkt bestående av ett offentligt och tillgängligt rum att träffas, äta, tala, 
lära, lyssna, lära ut, mingla – då kommer Östersund nya stadsfoajé bli ett öppet och tillförlitligt stadsrum för alla invånare att besöka, 
använda och göra till sitt.
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Det historiska rutnätsmönstret definierar Östersunds stadskärna. 
Platsen för Östersunds nya kommunhus har under de senaste 100 åren 
förskjutits från den här tydliga strukturen. Nu finns det en möjlighet 
att läka det historiska såret och låta den centrala delen av Östersund 

återigen växa över Rådhusgatan. 

Trots sina stora byggnader kommer platsen kännetecknas av perme-
abilitet, fria flöden och öppna vyer. Östersunds stadsfoajé låter den 

tidigare gatustrukturen forma platsen vilket öppnar upp och skapar nya 
möjligheter att ta sig till och igenom platsen. Alla stråk är anpassade för 
maximal tillgänglighet vilket innebär att landskapet är jämt sluttande och 

trappsteg endast används vid underordnade noder och stråk. 

De fyra byggnaderna på platsen har alla sina egna starka identiteter där 
utemiljön tydligt relaterar till respektive byggnad. Vårt förslag utgår från 
det här förhållandet och låter landskapet både fungera som en övergång 

mellan byggnaderna såväl som att skapa en helhetsupplevelse.

Byggnadens entréplan är uppdelad i tre delar för att respektera det urba-
na rutnätet och utöka tomtens tillgänglighet.

Alla offentliga ytor i Östersunds Stadsfoajé samlas kring byggnadens 
öppna snitt. Här finns restaurang, aula, mötesrum och en stor öppen 

foajé med reception och utställningsmöjligheter. Genom att samla funk-
tionerna i en tredimensionell punkt skapas en tydlig entré och samling-

spunkt som blir hjärtat av byggnaden

1.

Östersunds 
Stadsfoajé



Längdsektion A - A, skala 1:200

 0 entréplan med utemiljö, skala 1:200
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Arbetsplatszon 2 / utvidelse Navet (frivillig)

- 1 plan , skala 1:400
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Publika utrymmen
1.1 Restaurang

1.1.0 restaurang
1.1.1 tillagningskök
1.1.2 reception
1.1.3 kapprum
1.1.4 WC toaletter
1.1.5 RWC toalett
1.1.6 lastrum
1.1.7 varor mottagning
1.1.8 återvinningscentral
1.1.9 avfallshantering
1.1.10 förråd
1.1.11 terrass

1.2 Aula / mötesrum, scen (flexibel utforming)
1.2.1 aula/samlingssal
1.2.2 foajé
1.2.3 kapprum
1.2.4 toaletter
1.2.5 förråd
1.2.6 förbindelse rådhuset
1.2.7 förbindelse till rådhuset

1.3 Mötesrum (flexibla så de kan delas samt öppnas upp)
1.3 mötesrum

1.5 Reception (utställningsyta, lekrum, 3  RWC, förråd) 
1.5.1 entré
1.5.2 back office
1.5.3 säkerhetsklassade mötesrum x3
1.5.4 3 RWC toaletter
1.5.5 lekrum/hörn
1.5.6 utställningsyta
1.5.7 förråd

1..1 Navet
1.1.1. Matsal

Övriga gemensamma ytor
2.1 Daglig verksamhet
2.2

2.3 Internservice (varulager, posthantering, m.m)
2.4 Barnsamtalsrum 
2.5 Säkerhetsklassade samtalsrum
2.6 Säkerhetsklassad toalett (RWC)
2.7 Kundcenter
2.8 Omklädningsrum+ toalett

Övriga ytor

3.1
3.2 Serverrum+kylagregat

Arbetsplatszon 1
4.1 Blandade arbetsplatser

4.1.1 Barn och utbildningsförvaltningen
4.1.2 Socialförvaltningen
4.1.3 Serviceförvaltningen

4.2 Gemensamma funktioner
4.2.1 Kapprum
4.2.2 Personlig förvaring
4.2.3 Fikastation inkl pausyta
4.2.4 WC
4.2.5 RWC
4.2.6 Städ och tvättcentral
4.2.7 Städ
4.2.8 14p konfrum 
4.2.9 10p konfrum 
4.2.10 4p mötesrum 
4.2.11 2p mötesrum informell 
4.2.12 1p fokusrum / mötesrum informell/vilorum
4.2.14 Telefonrum 
4.2.15 Förråd
4.2.16 Skrivarrum

Arbetsplatszon 2
5.1 Blandade arbetsplatser

5.1.1 Kommunledningsförvaltningen
5.1.2 Samhällsbyggnadsförvaltningen
5.1.3 Kultur och fritidsförvaltningen
5.1.4 Vård- och omsorgsförvaltningen

5.2 Gemensamma funktioner
5.2.1 Kapprum
5.2.2 Personlig förvaring
5.2.3 Fikastation inkl pausyta
5.2.4 WC
5.2.5 RWC
5.2.6 Städ
5.2.7 14p  konfrum 
5.2.8 10p konfrum 
5.2.9 4p mötesrum 
5.2.10 2p mötesrum informell 
5.2.11 1p fokusrum / mötesrum informell /vilorum
5.2.13 Telefonrum 
5.2.14 Förråd
5.2.15 Skrivarrum

Övriga funktioner
0.1 parkeringsgarage
0.2 cykelparkering
0.3 förråd
0.4 vertikal cirkulation
0.5 horisontell cirkulation 

Mötesrum (varav alla ska vara med dubbla utgångar som 
säkerhetskrav)tskrav)

Teknikrum (fläktrum, elcentral, kopplingsrum (spridningspunkt) 
för fastighetsnät)

analys av lokalprogrammet

Programmet för det nya kommunhuset ställer krav på välfungerande arbetszoner för sina 
medarbetare och offentliga rum som svarar mot stadens invånares behov.

Uppdraget, att göra plats för 760 personer i en byggnad på 11 500 kvadratmeter, förutsät-
ter en aktivitetsbaserad arbetsplats. En arbetsmiljö där de anställda tillåts försvinna in i sitt 
arbete så väl som interagera med sina kollegor. Byggnadens program främjar och stimulerar 
samarbete och samverkan, genom mångfalden av arbetsplatser och de olika möjligheterna 
som ges att träffas och diskutera med varandra i olika konstellationer. 

Inom den fasta byggnadskroppen tillåter den tydliga planlösningen flexibel användning och 
framtida förändring och utveckling. Arbetszonerna är välstrukturerade och enkla att nå, 
var du än befinner dig i byggnaden. De ger stöd åt ett digitalt och mobilt arbetssätt, an-
passningsbart åt varje medarbetares egna förutsättningar. 

Östersunds stadsfoajé finns till för och stödjer alla medarbetare för att utföra sina arbet-
suppgifter så bra som möjligt. Välfungerande funktioner i form av belysning, luftkvalitet 
samt ljud- och bullernivåer i en estetisk välgestaltad byggnad gör människor stolta att arbeta 
i Östersunds stadsfoajé. Det är en arbetsplats som bidrar till kreativitet, innovation och en 
möjlighet att arbeta effektivt. 

 Stadsfoajén är också en offentlig mötesplats, tillgänglig för alla. Hållbarhetsmålen och det 
innovativa tänkesättet är synligt för alla som besöker byggnaden. Det syns redan i landskapet 
där beskrivningar om hur vatten omhändertas med hjälp av vegetationen hjälper besökare 
att förstå och uppskatta ängens ekologiska funktion. Här finns även platser att träffas och 
föra avslappnade konversationer, gående genom landskapet eller sittande på möbler av åter-
vunnen sten från det gamla kommunhuset. 

Gång- och cykelvägarna är publikt tillgängliga för allmänheten, enkla att nå från tomtens alla 
fyra väderstreck. Som besökare möts du av den välkomnande entréhallen, tydligt förbunden 
till de offentliga stråken. Entrén är synlig från flera håll och är enkel att nå till både fots och 
med cykel. 

Innovationen och hållbarhetsmålen fortsätter sedan in i byggnaden, tydligt för både medar-
betare och besökare. Östersunds kommun visar att de vågar utmana och tänka om när det 
kommer till arbetsplatsen och arbetsmetoder. Som arbetsgivare visar de förtroende för sina 
anställda och ligger i framkant när det kommer till utveckling av den framtida arbetsplatsen. 
I garaget finns det 60 parkeringsplatser för de anställda i kommunhuset. Utomhus görs 
plats för 20 besöksparkeringar, där större parkeringsplatser är anpassade till människor med 
funktionsvariationer. Bakom kommunhuset finns även 20 extra markparkeringar. Dessa har 
möjlighet att i framtiden flytta till andra platser i omgivningen. Utemiljön här är anpassad för 
en eventuell flytt, vilket gör att de gamla parkeringsplatserna lätt kan göras om till offentliga 
vistelseplatser och planteringar, utan att påverka helhetsintrycket. 

> Se A4 häfte för full beskrivning
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fuktängar fungerar som vattenbuffertar  
där filtrering, fördröjning och avdunstning sker
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Tvärsektion C - C, skala 1:200

Fasad, skala 1 : 400

Hållbarhetskoncept

Tvärsektion B - B, skala 1:200
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> Se A4 häfte för full beskrivning

hållbarhetskoncept

En betydande ansats mot att skapa ett hållbart kommunhus togs redan i beslutet av 
att skapa en aktivitetsbaserad arbetsplats. En resurseffektiv byggnad innebär också 
ett påtagligt lägre klimatavtryck per anställd. 
Kontorsvåningarna är organiserade för att skapa en balans av rum med olika kval-
iteter. De anställda har tillgång till både privata rum, där fokus ligger på individen, 
så väl som rum byggda för interaktion och delaktighet. Byggnadens får därmed en 
flexibilitet som ger möjlighet att anpassa sig för framtida, ännu okända, förändringar. 
Kommunens anställda ges också goda möjligheter att kommunicera virtuellt, både 
internt och externt. Detta arbetssätt minskar transporter, ökar produktiviteten och 
verkar i linje med det faktum att vi ibland finner oss i situationer där vi behöver vara 
nära våra barn eller äldre föräldrar. Den här typen av arbetsmiljö gör att anställda 
känner sig trygga och uppskattar sin arbetsgivare. En atmosfär präglad av kreativt 
samarbete och innovation skapar en attraktiv arbetsplats där de anställda i högre 
grad väljer att söka sig till. 

En viktig implementering för att uppnå en hållbar byggnad är användandet av foto-
elektriskt glas. Glaset har samma mekaniska egenskaper som ett konventionellt glas 
och används i den södra och västra fasaden. Genom sina fotoelektriska egenskaper 
fungerar glasen som solpaneler och producerar ren, kostnadsfri elektrisk energi. Den 
vertikala ytan gör att solcellerna kommer att producera elektricitet även på vinterh-
alvåret, eftersom solen då står lågt på himlen. Panelerna kommer att täcka hela fön-
stret utan skarvar, vilket gör att vyer ut och in från byggnaden inte störs. Samtidigt 
kommer fasadens enhetliga utseende vara intakt. Panelerna fungerar även som UV- 
och IR-filter och ljudisolering. Det är också möjligt att integrera ett filter med olika 
nivåer av ljusinsläpp. Solcellerna möjliggör en separat installation av elledningar med 
lägre volt vilket innebär att mängden användbar energi ökar. Detta system skulle 
kunna ladda datorer och mobiltelefoner samt driva byggnadens olika skärmar.

Samtidigt vill man inte att solens instrålning ska värma upp byggnaden för myck-
et på sommarhalvåret. Takutsprången ser till att varje våningsplan inte får direkt 
värmeinstrålning. Taket kommer att isoleras med plattor av skumglasisolering, som 
bidrar till minskad energiförlust och förbränning av fossila bränslen. Takytan är även 
helt vit, för att slippa onödiga nedkylningskostnader. Alternativet, att placera sol-
celler på taket, är mindre bra då riktningen på taket inte är optimal för solenergipro-
duktion i den här delen av landet. 
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konstnärlig gestaltning

Det går att tänka sig att framtida konst integreras i bygganden så väl som i utemiljön. 

För att stärka kopplingen mellan Pastorsgatan och den äldre gata som tidigare gick genom tomten föreslår vi det snitt som 
löper genom byggnadens södra del som en plats för offentlig konst. En konst som tar golvet, väggen eller taket i anspråk 
och arbetar med rörelsen genom byggnaden är önskvärd. Det går att tänka sig olika typer av material samt ett konstverk 
som både är infällt eller utanpåsittande. 

Där samma passage möter biblioteksbyggnaden finns en vägg. Den väggen, eller platsen precis framför, är också en bra 
plats att placera ett offentligt konstverk. Här kommer det ligga i en tidlig siktlinje och får gärna vara ett konstverk som går 
att interagera med. 
En tredje placering av offentlig konst är fortsättningen av passagen genom byggnaden vid entréhallen, under den nu-
varande björkallén. Om konstnären kommer in i tidigt skede kan hen arbeta nära landskapsarkitekten och påverka ut-
formningen av hela stråket ner till Rådhusgatan.


