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Kort om tävlingen

Centralt beläget i Östersund omringat av vackra och

kulturhistoriskt värdefulla byggnader från olika tider 

och stilar ligger det befintliga kommunhuset som idag 

är tomställt. Tävlingens utgångspunkt var att

det skulle bytas ut mot ett nytt. Kommunen utlyste i 

april 2018 en arkitekttävling för att hålla en fortsatt

hög nivå på gestaltningen i området. Den inbjudna

tävlingens första steg var en kvalificeringsfas

varefter fyra utvalda arkitektteam sedan deltog i

själva projekttävlingen. Tävlingen genomfördes av

Östersunds kommun i samarbete med Sveriges  

Arkitekter.

Syftet med tävlingen var att få fram ett väl gestaltat 

förslag till ett nytt kommunhus med hög arkitektonisk 

kvalitet och genomförbarhet. Tävlingsuppgiften 

omfattade ett helhetsgrepp om hela kvarteret för att 

få förslag där utvecklingen av platsen tillför värden 

som både stärker och utvecklar tävlingsområdet i 

staden och lyfter fram Östersunds kommun som en 

välkomnande plats för både medborgare och anställda. 

I det nya kommunhuset ska stora delar av kommunens 

verksamhet samlas i gemensamma lokaler. Det ska 

vara en inkluderande arbetsplats som finns till för 

alla i kommunen. En attraktiv arbetsmiljö som andas 

samverkan, kreativitet och hållbarhet - för människor, 

miljö och ekonomi.

Med kommunens högt ställda visioner och målsättning 

för byggnaden och dess omgivning, på en plats med 

omistliga kulturmiljövärden, var förväntningarna stora 

på de inbjudna arkitektteamen.

Rådhuset (hus A), gamla kommunhuset (hus B,C,D,E) och Lagboken 4 (Hus F)
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Jury och sakkunniga 

Tävlingsförslagen har bedömts av en jury bestående av:

• Pär Jönsson, kommunalråd
• Mona Modin Tjulin, ledamot i utvecklingsutskottet och 

vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden 
• Magnus Andersson, ordförande miljö- och 

samhällsnämnden
• Anders Wennerberg, kommundirektör
• Maria Boberg, planeringsarkitekt FPR/MSA, 

stadsarkitekt
• Frida Larsson, landskapsarkitekt LAR/MSA, 

stadsträdgårdsmästare
• Cajsa Lindström, arkitekt SAR/MSA kulturmiljöfrågor
• Per Bornstein, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges 

Arkitekter
• Josefina Nordmark, arkitekt SAR/MSA utsedd av 

Sveriges Arkitekter
• Anna Synderå, arkitekt SAR/MSA, adjungerad 

juryledamot

Inkomna förslag

• Mitt Östersund

• Nya Rum

• Öppna terrasser

• Östersunds stads-
foajé

Deltagande 
arkitektkontor

• COBE

• KAAN Architecten

• LONGVA arkitekter

• Tham & Videgård 
Arkitekter

Genomförande av tävlingen

På grund av ett politiskt skifte under bedömnings-

perioden byttes de politiker som utgjorde en del av 

juryn ut en bit in i juryarbetet. En tjänsteperson 

slutade på kommunen och ersattes därför av en annan 

medarbetare med landskapsarkitektkompetens. Nedan 

listas de som var med och fattade juryns beslut.

 

Projektledare för tävlingen och ansvarig för 

programmet har Anna Synderå varit. Processledare 

för juryarbetet har varit arkitekt SAR/MSA Julia 

Hertzman, Sveriges Arkitekter. Julia Hertzman 

och Per Bornstein har skrivit utlåtandet. 

Tävlingsfunktionär har varit Anneli Frid.

 

Juryn har under bedömningstiden, utöver individuellt 

arbete för inläsning av förslagen, haft fyra 

heldagsmöten för sitt bedömningsarbete. Sakkunniga 

inom kalkyl, hållbarhet och teknik har rådfrågats 

under processens gång. 
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Bedömningsgruppen har granskat och bedömt 

förslagen utifrån de kriterier som utan inbördes 

ordning eller viktning legat till grund för tävlingen 

samt utifrån de krav och önskemål som ställdes i 

programmet: 

Gestaltning

– Hur väl förslaget förmår förvalta och lyfta fram 

platsens befintliga 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 materialval 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. 

Bedömningskriterier
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En arkitekttävling är en särskild form av process 

där kunskap om projektet byggs upp under 

processens gång. Genom att ta del av olika förslag är 

förutsättningarna goda att lära sig mycket nytt om 

både platsen och den tänkta verksamheten. Personer 

med olika kompetenser och erfarenheter får under 

bedömningsarbetet möjlighet att utbyta erfarenheter 

och lära sig av varandras kunskap och insikter. I juryn 

för Östersunds nya kommunhus fanns expertkompetens 

inom arkitektur, stadsbyggnad, landskapsarkitektur 

och kulturmiljö. De olika ledamöterna i jurygruppen 

bidrog tillsammans med värdefull kunskap om 

både den kommande verksamhetens behov och 

tävlingsområdets specifika förutsättningar. 

Processen fick ett avbrott i samband med valet 

2018. De politiker som suttit i juryn lämnade sina 

politiska poster vilket medförde att bedömningsarbetet 

pausades under en tid. Våren 2019 var de nya 

politikerna på plats i sina roller och klev in i juryn 

för att delta i de två sista bedömningsmötena. Dessa 

ledamöter fick en grundlig introduktion till projektet 

och de fyra förslagen. 

Eftersom juryn bestod av både sakkunniga och 

politiker, som kom in i arbetet en stund in i processen, 

lades särskild tonvikt i bedömningen på en pedagogisk 

och lärande process där utrymme gavs att stanna upp 

och föra dialog kring olika frågor. 

Juryns arbete har skett i etapper och under 

arbetets gång genomgått ett antal faser: inläsning 

och successivt ökande förståelse av samtliga 

tävlingsbidrag, urval av förslag för fortsatt bedömning 

samt fördjupade diskussioner kring utvalda bidrag 

utifrån redovisade bedömningskriterier. Den långa 

bedömningstiden bidrog till att ett väl genomtänkt 

beslut kunde mogna fram i gruppen.

På det tredje mötet redovisades kalkyler av 

de fyra förslagen av en extern kalkylator. På 

detta möte beskrevs även de kulturhistoriska 

aspekterna. Vidare deltog medarbetare från 

samhällsbyggnadsförvaltningen i mötet för att 

redovisa hur förslagen fungerade avseende hållbarhet.

Flera platsbesök genomfördes i samlad grupp under 

processens gång. Det var viktigt för juryn att få en 

gemensam bild av tävlingsområdet. 

Förslagen har funnits tillgängliga på arkitekt.se sedan 

17 april 2019.

Bedömningsprocess
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I en projekttävling syftar processen till att få fram en 

vinnare som fortsatt ska utveckla projektet. Juryn ska 

hitta det förslag som svarar bäst mot programmets 

krav och kriterier och som har bäst förutsättningar 

att utvecklas vidare. Inget förslag är färdigt och 

jurygruppen har ett stort ansvar för att se potentialen 

i det inlämnande materialet och beskriva hur det 

vinnande bidraget ska bearbetas i nästa steg. Genom 

bredden i förslagen har många kloka tankar kunnat 

fångas upp vilket bidrar till projektet i sin helhet.

Juryn konstaterade att alla förslag, utom ett, var 

relativt lika i sitt anslag. Dispositionen för det nya 

kommunhuset presenteras i tre bidrag som mer eller 

mindre sammanhållna byggnadskroppar orienterade 

i nordsydlig riktning. Endast Mitt Östersund utgörs 

av flera olika huskroppar som förskjuts i relation till 

varandra och därigenom tar ett annorlunda grepp om 

platsen. Juryn förmodar att det är tävlingsområdets 

närhet till rådhuset, med sin känsliga kulturmiljö, 

som har bidragit till ett försiktigt förhållningsätt hos 

förslagsställarna.

När det gäller kulturmiljön lyckas förslagen dock olika 

bra med att skapa ett tillskott till platsen som inte 

bryter av för mycket med sammanhanget. Endast ett 

tävlingsbidrag, Nya rum, bedöms som helt förenligt 

med den befintliga bebyggelsen.

En avgörande skillnad mellan förslagen är deras

materialitet och förhållandet mellan glas och tät yta i

fasad. I det avseendet är Nya rum det förslag som har

bäst förutsättningar att utvecklas vidare utan att 

förlora sin karaktär.

Förslagen skiljer sig även åt utifrån deras potential att 

bli välfungerande arbetsmiljöer. Ett par förslag lider 

av allvarliga brister i den aspekten, där huskropparnas 

djup, eller den grundläggande planstrukturen, 

medför att det blir svårt att skapa funktionella 

arbetsförhållanden.

Vidare noterade juryn att tävlingsbidragen är olika 

avseende hur kommunens invånare ska tas emot på 

platsen och i det nya kommunhuset. Några förslag har 

lyckats bättre än andra att skapa inbjudande miljöer 

både inomhus och utvändigt. Endast Öppna terrasser 

skapar en genomgående entré som vänder sig både mot 

Rådhusgatan och Södra Gröngatan. 

Även om ett förslag, Mitt Östersund, lyckas binda ihop 

inne- och utemiljöer på ett lockande sätt, är det inget 

förslag som lyckas helt med landskapsgestaltningen. 

Generellt är de utvändiga miljöerna inte tillräckligt 

bearbetade och en större variation av platsbildningar 

saknas. Förslagen utnyttjar inte heller möjligheten till 

kontakt med Södra Gröngatan fullt ut.

Avseende energihushållning och hållbarhet finns 

både likheter och olikheter i förslagen, men de 

förenas av att alla redovisar stora glasytor. Glas 

är viktigt för dagsljusinfallet men samtidigt en 

källa till solinstrålning och skapar därmed behov av 

energikrävande kyla. Förslagsställarna har generellt 

visat liten förståelse för hur den lågt stående solen 

från väster ska skärmas av. Alla förslag beskriver hur 

den nya byggnaden ska försörjas med värme, kyla och 

el, och hur den ska ventileras. Förutsättningar att 

förverkliga idéerna varierar dock kraftigt från projekt 

till projekt.

Kalkylen för samtliga förslag visar relativt 

samstämmiga, och rimliga, kvadratmeterpriser. 

Undantaget är kostnaden att återuppbygga rådhusets 

ena flygel, som förslås i Östersunds Stadsfoajé. 

Samtidigt visar den oberoende kalkylen att projektets 

från början avsatta budget är låg i relation till 

efterfrågad yta.  

Slutligen konstaterade bedömningsgruppen att 

förslagen sammantaget innehöll många vackra miljöer, 

tilltalande grepp och goda lösningar.

Juryns generella bedömning
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Juryns beslut

Efter avslutad bedömning har juryn utsett Nya rum 

till vinnare i projekttävling om en ny gestaltning av 

nytt kommunhus i Östersund. Juryn rekommenderar 

förslaget för fortsatt bearbetning och genomförande.

Östersund, 2019.04.04

Pär Jönsson,  
Kommunalråd

Mona Modin Tjulin,  
Kommunalråd opposition och 
utvecklingsutskottet

Magnus Andersson, 

ordförande miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden

Anders Wennerberg, 

kommundirektör

 

Maria Boberg planeringsarkitekt FPR/MSA, 
stadsarkitekt

 

Frida Larsson, landskapsarkitekt, 
stadsträdgårdsmästare

 

Cajsa Lindström, arkitekt SAR/MSA 
kulturmiljöfrågor

 

Per Bornstein, arkitekt SAR/MSA, utsedd av 
Sveriges Arkitekter

 

Josefina Nordmark, arkitekt SAR/MSA 
utsedd av Sveriges Arkitekter

 

Anna Synderå, arkitekt SAR/MSA, 
adjungerad juryledamot



Juryns omdömen
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LONGVA 
arkitekter 
i samarbete med  
KOHT arkitekter,
Grindaker Landskaps-
arkitekter

Medarbetare 
Longva arkitekter:
Camilla Gormsen, arkitekt 
Torgeir Nordbö, stud.ark. 
Knut Longva, arkitekt MNAL
Ewan Smith, arkitekt RIBA
KOHT arkitekter:
Anders Olivarius Bjorneseth, 
arkitekt MNAL
Kenneth Lönning, arkitekt 
MNAL 
Grindaker Landskapsarkitekter:
Morten Evensen, 
landskapsarkitekt MNLA

Nya rum
Nya rum är det förslag som bedöms ha bäst förutsättning-
ar komplettera och utveckla tävlingsområdet. Förslaget 
kännetecknas av en välkomponerad och karaktäristisk 
arkitektur med stor lyhördhet för byggnadsminnet Öster-
sunds rådhus och platsens övriga kvaliteter. Med utgångs-
punkt i beprövade metoder och lösningar kommer Nya 
rum att kunna utvecklas till en byggnad som svarar väl 
mot både dagens och framtidens behov. 

Vinnare

Entrén
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Förslaget består av en kompakt 

byggnadsvolym med en central 

gård och karaktäriseras av fasader 

klädda med kopparplåt och bjälklag 

som kragar ut i de övre planen. 

Sammantaget ger det en karaktä-

ristisk gestalt, som med små medel 

tar plats i stadsrummet. 

Fotavtrycket är litet vilket ska-

par förutsättningar för tillräckligt 

stora och attraktiva utemiljöer, och 

möjliggör framtida utbyggnader. 

Byggnadsvolymens höjd är välstu-

derad och ger en småskalig två- 

och trevåningsvolym mot Södra 

Gröngatan. Små förskjutningar i 

den stora byggnadsvolymen skapar 

variation och välgörande plats för 

uterum; i sydväst vid biblioteket 

och vid den sekundära entrén från 

Södra Gröngatan. 

Förslagets största kvaliteter är 

hur det karaktäristiska och sam-

tida uttrycket lyhört och finstämt 

fogats in på platsen. Hur byggna-

den passar in mellan rådhus och 

bibliotek och hur den med egen 

Interiör

Vy mot Rådhuset Situationsplan
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identitet, och dignitet av offentlig 

byggnad, blir del av en ny helhet. 

Utifrån kulturmiljö är Nya rum 

ett exemplariskt tävlingsbidrag 

som förmår skapa ett värdigt 

tillskott och en helhetsmiljö med 

tre arkitektoniskt välkomponerade 

byggnader i samklang. Det förhål-

ler sig respektfullt i höjd, volym 

och fasadmaterial. Färgsättningen 

är noga genomtänkt och i fasaden 

skapas ett djup med stående avde-

lare som lånar karaktär av biblio-

tekets fönsterlameller.

De redovisade fasaderna bygger 

på variation av en enkel modul. 

Förslaget bygger på konventionell 

byggnadsteknik beprövade lösning-

ar. De stora glasytorna kommer 

innebära svårigheter, men förslaget 

redovisar möjlighet till utvändig 

solavskärmning integrerad i de 

utkragande bjälklagen. Det är det 

enda förslag av alla som enkelt 

kan anpassas och utvecklas utifrån 

dagsljusbehov, avseende mängden 

tät yta i relation till glasad, utan 

att tappa sitt tänkta uttryck. 

Invändigt redovisar förslaget 

enkla våningsplan försörjda av två 

centrala trapphus runt gårdens 

atrium. Lösningen framstår som 

genomarbetad och de resulterande 

kontorsplanen har, med sina mått 

och grundläggande disposition, 

goda förutsättningar för fungeran-

de logistik, orienterbarhet, dagsljus 

och teknik. Kontorsplanen behö-

ver dock bearbetas vidare i nästa 

skede och detaljstuderas utifrån 

programkravets önskemål om ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt. 

Den föreslagna sidoingången på 

markplanet vid rådhusets sydöstra 

hörn löser föredömligt tillgäng-

ligheten till det gamla befintliga 

huset. Även det interna samband 

från foajé till förbindelsegången 

mot rådhuset är väl löst. I övrigt 

behöver rumssambanden på en-

tréplanet dock ses över och bygg-

naden få en tydligare koppling till 

södra Gröngatan. 

I den utvändiga miljön skapar 

byggnadens planform, med sina 

indrag, ett välbehövligt liv i zonen 

Sektion

Flygbild typplan

Interiör

Geometri
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mellan ute och inne och ger förut-

sättningar för ett gott mikroklimat. 

Nya rum lyfter fram befintliga 

kvaliteter genom ett stramt och 

rätlinjigt formspråk samt nedto-

nade stensättningar. Men den nya 

hårdgjorda platsen framför entrén, 

ett klassiskt gatstenstorg, bedöms 

vara alltför öppen och torftig. Den 

svarar inte heller på programmets 

önskemål om nya typer av utvändi-

ga rum i centrala Östersund. 

Vattenspegeln med sina reflek-

tioner är ett vackert motiv som 

bidrar till att förstärka byggnadens 

utkragande form. Den skapar även 

en övergång mellan ute och inne 

och håller samman platsen. Samti-

digt är vatteninslag kostsamma och 

resurskrävande och behöver vara 

noga genomtänkta och motiverade. 

Sammantaget redovisar förslaget 

en attraktiv karaktäristisk arki-

tektur, med stark förankring på 

platsen, och med utgångspunkt i 

beprövade metoder och lösningar. 

Av stor vikt är även att Nya rum 

har potential att utvecklas vidare 

och bli ännu bättre, snarare än att 

urvattnas, i samband med en vida-

re bearbetning.

I fortsatt process behöver följande frågor studeras vidare:

Trots en övertygande helhet finns frågetecken. Framför allt behöver 
entréplanet organiseras om, för bättre flöden och ökad funktionalitet. Det 
gäller särskilt rumssambanden från foajén och kopplingen vidare in i huset. 
Den föreslagna byggnadsvolymen ger goda förutsättningar för det. Ett
internt stråk genom byggnaden mot Magistratsgränd bör skapas för att få
en tydligare och publik koppling till Södra Gröngatan. Parallellt behöver
kontorsplanen också studeras vidare vilket kan medföra att trapphusens
placeringar justeras.

Det redovisade atriet saknar karaktär och behöver utvecklas. Det 
föreslagna utförandet i trä bedöms som en utvecklingsbar utgångspunkt. 
Här ser juryn behovet av ett utförande som är mer inbjudande, med en 
varmare färgskala och tydligare materialitet.

Miljökonsekvenser av förslagets redovisade kopparfasader behöver 
studeras vidare. I fortsatt process bör det även utredas om fasaden 
kan ges en behandling som hejdar materialets patinering. En styrd 
förpatinering skulle kunna låta huset behålla sin föreslagna varmbruna ton. 

Utvändiga ytor och markbehandling är schematiskt redovisade 
och kräver utveckling och fortsatt bearbetning. Mer grönska, olika 
platsbildningar och variation i utemiljöerna krävs. Byggnadens golvnivå 
i entréplan bör sänkas för att förbättra tillgänglighet från Rådhusgatan. 
Entré mot Södra Gröngatan bör också ske i gatunivå. 

Entréplan
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Öppna terrasser
Öppna terrasser är ett mycket väl genomarbetat och funk-
tionellt förslag med stora kvaliteter. Dock bedöms bidra-
get sakna ett övertygande gestaltningsgrepp som håller 
ihop helheten och förmår skapa nya värden på platsen.

Öppna terrasser bygger på en enkel 
och kompakt volym som fogats in i 
den befintliga miljön. Den föreslag-
na byggnaden är arrangerad kring 
en central gård, där byggnadens 
centrala rum Navet placerats och 
runt vilket trapphus och hissar 
organiserats. 

Fotavtrycket är litet vilket skapar 
förutsättningar för attraktiva 
utemiljöer och möjliggör framtida 
utbyggnader. Byggnadsvolymens 
höjd är avvägd och ger en relativt 
småskalig trevåningsgestalt med 
indragen takvåning mot Södra 
Gröngatan. 

Gestaltningen kretsar kring tre 
huvudsakliga motiv. Exteriört har 

de uppglasade fasaderna ett yttre 
skikt bestående av en kolonnad 
höga ”björkstammar” i form av be-
tongpelare som bär upp ett utskju-
tande tak. I entrérummet leder en 
böljande vägg i ljust trä in besöka-
ren i byggnaden, och i det anslutan-
de Navet har ett högt glasat atrium 
färgsatts i falurött, likt en abstra-
herad lada i glas och träribbor. Till-
sammans bildar de tre greppen en 
palett av naturmotiv, med ambition 
att koppla byggnaden till platsen.

Den föreslagna kolonnaden med 
sina närmare hundra betongpelare 
tillför i praktiken dock ingen nytta 
till byggnaden, annat än visuellt 
och, i mindre utsträckning, som 
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Videgård 
Arkitekter
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Tham och Martin Videgård

Medverkande arkitekter:
Arkitekt MSA Simon Nilsson,  
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Berglund och Oskar Lundahl, 
arkitektpraktikant Oskar Stare
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ter:
Kragh & Berglund Landskaps- 
arkitekter
Jonas Berglund, Ana Rita  
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solavskärmning. Det senare skulle 
kunna lösas på ett enklare och mer 
effektivt sätt. Formmotiv utan 
koppling till program eller nytta, 
har en tendens att skalas bort i en 
kostnadsoptimerande projektering. 
Som gestaltningsmotiv bedöms 
pelarna inte omistliga, och utan 
dem återstår en enkel glasfasad. 
Kolonnaden framstår därför som 
en kostsam och tveksam lösning. 
De stora glasytorna ger dessutom 
stora utmaningar avseende energi, 
kallras och solinstrålning. 

Pelarmotivet kan även ifrågasät-
tas med avseende på kulturmiljön. 
De höga och smala pelarna i betong 
bedöms inte fungera särskilt väl 
ihop med befintlig bebyggelse som 
åldras vackert med patinerade ma-
terial. Den föreslagna byggnaden 
ser påtagligt ljus ut och bryter sig 
därmed ut ur miljön kring rådhuset 
och biblioteket. I höjd och utbred-
ning fungerar förslaget däremot väl 
på platsen.

Öppna terrasser redovisar en 
mycket effektiv planlösning med 
flexibla och generösa kontorsytor 
som kan förändras och leva över 

tid. Täta delar med mötesrum, 
toalettpaket, etcetera utnyttjas som 
rumsavdelare och ger kontorsytorna 
bra proportioner och egen karak-
tär. Det centrala atriet skapar god 
orienterbarhet och tillsammans med 
de öppna centrala trapphusen ska-
pas en öppen ljus miljö som främjar 
möten mellan medarbetare i huset. 

Det faluröda ’Navet’ är vackert 
illustrerat men väcker frågor om 
akustiken och skulle behövt bearbe-
tas mer. Rummet har stor potential 
men presenteras i förslaget som 
en samlingslokal med fem sidor av 
glas och ett golv i sten vilket före-
bådar en bullrig miljö. 

Lösningen med ett genomgåen-
de entrérum och bakre entré mot 
Södra Gröngatan är effektiv och 
närmast exemplarisk. 

Utemiljön är schematiskt redovi-
sad men tecknar en enkel miljö med 
robusta kvaliteter där byggnadens 
material återkommer utomhus. 
Gräsytor med planteringar och 
sittplatser ger signalerar om en väl-
komnande och demokratisk plats.

Här bidrar kolonnaden av pelare 
till att skapa en övergångszon, 

och förutsättningar att skapa liv 
längs en annars lång och ensartad 
glasfasad. Samtidigt finns risk att 
zonen med sitt nuvarande utfö-
rande inte bjuder in till vistelse, 
då pelarna är höga och taket inte 
tillräckligt utkragande för att ska-
pa ett tydligt rum. Miljön kan även 
upplevas som halvprivat och skapa 
distans till husets besökare.

Främst handlar frågetecknen 
kring Öppna terrasser dock om 
gestaltningen och byggnadens 
koppling till platsen. Den vågfor-
made träväggen i entrén saknar 
släktskap med förslagets övriga 
utformning. Det vackra Navet har 
en alldeles egen karaktär som inte 
heller förenas med resten av huset. 
Sammantaget framstår de tre 
gestaltningsmotiven som disparata, 
och nästintill påklistrade, istället 
för att skapa ett konsekvent ut-
tryck för en gemensam helhet. 

Avslutningsvis redovisar Öpp-
na terrasser en övertygande och 
ytterst genomarbetad arbetsplats, 
i ett välkomnande kommunhus, som 
dock saknar ett robust helhets-

grepp för gestaltningen.

Vy mot Rådhuset

Plan 2 Interiör
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Mitt Östersund
Mitt Östersund är ett lekfullt och modigt förslag som bjuder på 
både lockande miljöer såväl invändigt som utvändigt. Tävlings-
bidragets skala är dock fel för platsen vilket gör det olämpligt 
ur kulturmiljösynpunkt. Trots att flera rum och platsbildningar 
i förslaget håller hög klass bedöms det som helhet inte ha 
potential att lösa verksamhetens behov. 

Fyra glasade byggnadsvolymer, i 

massivträ med höga sadeltak, bild-

ar tillsammans det nya kommunhu-

set. Mitt Östersund karaktäriseras 

av en lekfull gestaltningsvilja som 

uttrycks i intressanta material, 

idéer och motiv. 

De fyra delvolymerna är förskjut-

na i sidled, vilket skapar ett sym-

metriskt entrémotiv mot entrétor-

get. Byggnaden är kompakt och 

relativt liten till ytan, vilket skapar 

möjlighet till attraktiva utemiljöer 

och möjliggör framtida utbyggnad. 

Utemiljöerna är tematiserade med 

inspiration från naturen i trakten. 

Trots att stomme och interiörer 

är i trä utgörs fasaderna nästan 

helt av glas, med solskydd i form av 

stående stenskivor som fortsätter 

upp på taket. Inslaget av kalksten 

i fasad och tak ger byggnaden ett 

oväntat, och mindre lyckat uttryck, 

där den tunga stenen får klä in 

en lätt träkonstruktion. Förutom 

att utsidan saknar släktskap med 

husets övriga karaktär, skapar lös-

ningen konstruktiva utmaningar då 

ett stumt och tungt fasadmaterial 

ska samverka med en lätt och rörlig 

stomme.  

Redovisad lösning av yttertak och 

fasader skapar snöfickor samti-

digt som sadeltakens lutning och 

orientering inte optimerats för 

föreslagna solceller. Gestaltningen 

är spännande, men de tekniska och 

ekonomiska utmaningarna framstår 

som omfattande.     

Mitt Östersunds har dock andra 

Entrén

Flygbild
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större brister. Framför allt fram-

står byggnadens volym som över-

stor vilket får den att konkurrera 

på ett olyckligt sätt med rådhuset. 

Den redovisade garagelösningen, 

med placering i souterräng istället 

för i ett renodlat källarplan, leder 

till att byggnadsvolymen ovan mark 

blir onödigt stor och ger ett en-

tréplan som fungerar mindre väl.

Även de branta sadeltaken, som 

är tänkta att ta upp rådhusets tak-

lutning, bidrar till att skalan blir fel 

för platsen. Ur kulturmiljösynpunkt 

bedöms bebyggelsen konkurrera ut 

rådhuset och de ljusa taken vara 

oförenliga med riksintresset för 

Östersunds centrum. Stadsbilden, 

särskilt sedd från Frösön, utgörs 

till stor del av ett mörkare och 

dovare taklandskap. 

Interiört orsakar den redovisade 

byggnadsvolymen andra problem. 

Huskropparna är djupa, ca 35 

meter från fasad till fasad, vilket 

försvårar nyttjandet och skapar 

mörka kärnor som inte är lämpade 

för stadigvarande arbete. Redovisa-

de ljusschakt bidrar till att ge ljus, 

men skulle behövt få en mer genom-

tänkt placering och utförande. 

Trots att Mitt Östersund visar på 

inbjudande rum, särskilt där den 

yttre miljön fortsätter in i huset, 

är funktionerna för mottagande 

samtidigt inte väl lösta. Tillgäng-

ligheten in i huset försvåras när 

huvudentré och reception ligger på 

olika våningsplan. Huvudentrén är 

helt integrerad med restaurangen, 

vilket ger fel signalvärde, och kopp-

las med en serie ramper till bygg-

nadens entréplan. Även om greppet 

är stilfullt skapas inte det flöde 

som skulle krävas i en entrémiljö.

Utemiljöerna är dock inlevelse-

fullt gestaltade och har till skillnad 

från andra förslag integrerats i 

byggnadens interiör. De förskjutna 

volymerna ger goda förutsättningar 

att skapa bra mikroklimat i anslut-

ning till huset. Souterränglösningen 

som ger negativa konsekvenser 

avseende byggnadens höjd ger 

samtidigt en bra koppling till Södra 

Gröngatan, där nya rumsligheter 

etableras. 

Tekniska lösningar för ventilation 

med självdrag behöver ytterligare 

redovisning. Teknikutrymmen i 

källaren är alltför små och place-

rade i byggnadens ena ände, där 

huset är som lägst, vilket försvårar 

dragning av kanalisation. De stora 

glasfasaderna, med en i samman-

hanget otillräcklig solavskärmning, 

skapar stora utmaningar avseende 

energilösningar, kallras och solinst-

rålning.

Sammantaget är det ett spän-

nande förslag med stora kvalite-

ter vad gäller såväl gestaltning, 

material och rum. Men byggnadens 

överstora volym och mängden 

oprövade och bristfälliga lösningar 

får det att framstå som mindre 

övertygande som utgångspunkt för 

en fortsatt bearbetning. 

Interiör

Situationsplan
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Östersund Stadsfoajé
Östersunds Stadsfoajé är ett generöst presenterat och 
konceptuellt tydligt förslag som trots sina inbjudande 
egenskaper lider av avgörande brister avseende såväl 
gestaltning som funktion.  

Östersunds Stadsfoajé består av en 
långsträckt slank byggnadsvolym 
som sträcker sig över hela tomtens 
längd. Förslaget bygger på en ana-
lys av den gamla stadskärnan och 
syftar till att återställa tvärgående 
gångstråk genom tomten och bygg-
naden. Detta har uppnåtts genom 
en serie portmotiv med publika 
gångstråk genom byggnaden. För 
att tillskapa de genomgående port-
motiven har marken runt huset fyllts 
upp så att ett horisontellt entréplan, 
utan suterräng, kunnat tillskapas.

I förslaget ingår också att åter-
uppbygga rådhusets rivna södra 
flygel och låta denna fungera som 
koppling mot en kulvert till det före-
slagna kommunhuset.

Arkitekturen är lätt och ljus, i 
kombination med de redovisade 
portmotiven, skapar det förvänt-
ningar på ett öppet och tillgängligt 
kommunhus. Förslagets starkaste 
kvalitet är denna öppna karaktär 
som skulle vara en tillgång i staden 

och den vackra entréparken med sin 
ansats till en lite vildare och natur-
lig gestaltning. 

Dock medför det valda port-
motivet en serie av konsekvenser, 
de flesta av vilka visar sig vara 
till förslagets nackdel. I prakti-
ken bidrar detta grepp, ihop med 
den slanka siluetten, till att skapa 
en långsträckt byggnad som i sig 
riskerar att bli just den barriär som 
förslaget säger sig vilja motverka.  

Ur ett kulturantikvariskt perspek-
tiv finns avsevärda brister i Öster-
sunds Stadsfoajé. Byggnaden be-
döms vara för hög, och framförallt 
alltför lång, i relation till rådhuset. 
Eftersom den föreslagna bebyggel-
sen tar upp nästan hela tomtens 
längd blir rådhuset skymt från 
öster. Vidare skulle de långa vita 
taken utgöra ett förödande tillägg 
till taklandskapet i stadskärnan som 
företrädesvis har dova takmaterial. 
Att bygga upp rådhusets flygel på 
nytt bedöms inte heller som önsk-

värt ur ett antikvariskt synsätt. Det 
skulle vara vanskligt att lyckas med 
ett utförande som motsvarar den 
befintliga flygelns, och kostnaden 
skulle inte kunna motiveras.

De stora glasfasaderna, utan 
solavskärmning, i kombination med 
den långsmala byggnadskroppen 
skapar stora utmaningar avseende 
energilösningar, kallras och solinst-
rålning. Föreslagen lösning med 
fotoelektriskt glas är oprövad och 
bedöms initialt som mycket kost-
nadsdrivande. 

Portmotivet blir särskilt proble-
matiskt i den invändiga gestalt-
ningen. Genom att byggnaden delas 
upp i fyra delar måste varje del 
försörjas med sina egna trapphus, 
hissar, utrymning, schakt etcete-
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ra, vilket i sin tur får byggnadens 
yta att svälla. Förslaget är det i 
särklass största av alla och har flest 
hissar, toaletter, schakt med mera. 
Resultatet är att yteffektiviteten är 
sämre än den skulle vara i en mer 
konventionell lösning. 

Uppdelningen i olika delbyggna-
der saknar framförallt förankring i 
verksamhetens behov, och delar upp 
personal och avdelningar på ett oön-
skat sätt. Lösningen skapar avstånd 
i byggnaden, mellan de som arbetar 
där, både fysiskt och mentalt, och dri-
ver upp andelen kommunikationsyta. 

Lösningen med en mörk kulvert 
mot rådhuset skapar en mörk 

otrygg miljö utan dagsljus. 
Att inte använda sig av den 

naturgivna terrängen, utan istället 
fylla ut tomten för att tillskapa ett 
horisontellt entréplan, förstärker 
den befintliga höjdskillnaden mot 
Rådhusgatan. Det försvårar även 
tillskapandet av en tillgänglig entré, 
samtidigt som relationen till rådhu-
set och biblioteket förändras på ett 
oönskat sätt. 

Utemiljön har ett tilltalande an-
slag med ängskaraktär som anspe-
lar på vild natur, fint gestaltad i den 
sydöstra delen av tomten. De öppna 
portarna i huskroppen ger sämre 
förutsättningar för mikroklimat då 

de riskerar att bli blåsiga vindtunn-
lar när vinden ligger på från fjällen 
i väster. Framtida möjligheter till 
utbyggnad saknas. Byggnadens 
utbredning, ängsytorna och deras 
tänkta funktion för hantering av 
dag- och gråvatten, gör att utrym-
met för vistelseytor i utemiljön är 
begränsat. Östersunds Stadsfoajé 
är generöst redovisat med rikliga 
bilder och ritningar men bygger 
sammantaget på en hårt driven 
konceptuell tolkning och idé. En 
idé som dock inte bedöms tillföra 
värden eller kvaliteter i tillräcklig 
omfattning, utan som snarare riske-
rar att stjälpa helheten. 

Genomgång under huset

Flygbild och situationsplanSektion och entréplan




