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en gröna tråden

Stadsbildsanalys

Befintlig situation

Det finns få rumsbildande element i området vilket gör 
det svårt att orientera sig.

Fronter. Järnvägen och villaområdet i söder bildar fron-
ter men de är visuellt svaga genom sin låga skala. 

Stråk. Järnvägen är ett tydligt stråk liksom Centralvä-
gen, Enhagsvägen, Gamla Norrtäljevägen och i viss mån 
Stationsvägen.

Platser. Den enda platsen i närområdet är torget i Ros-
lags-Näsby centrum som dock är otydligt gestaltnings-
mässigt.

Områden. Området kan idag betraktas som ett mellanrum 
mellan de intilliggande mer tydligt uppdelade område-
na.

Landmärken. Kommunhuset fungerar som landmärke i områ-
det.

Kopplingar Gröna samband RamverkTvåkärnig nod

Förslag

Fronter. Stadsdelen ges tydliga fronter i och med väl 
avgränsade kvarter som ansluter väl till omgivande 
strukturer. 

Stråk. Järnvägen, Centralvägen, Gamla Norrtäljevägen 
och Stationsvägen kvarstår som stråk. Det gröna park-
stråket genom området blir ett nytt stråk av överordnad 
betydelse. Stråken genom området förlängs, knyts samman 
och förtydligas till ett sammanhängande nät.

Platser. En ny tydlig plats, stationstorget, etableras 
vid spårområdet och får ett samband med det befintliga 
torget. Stadsdelen får en tydlig mötesplats av överord-
nad betydelse för att utveckla Roslags-Näsby till en 
nod.

Områden. Stadsdelen bildar två områden kring det cen-
trala parkrummet. Områdena länkas genom tydliga kopp-
lingar både inom stadsdelen och utåt.

Landmärken. Det gamla kommunhuset får förnyad betydelse 
som ett småskaligt landmärke i strukturen tillsammans 
med torghuset. Kontorshusen på båda sidor av Centralvä-
gen blir ett nytt landmärke.    

ROSLAGS-
NÄSBY

TÄBY
CENTRUM

NÄSBY
PARK

Omvandlingen av Roslags-Näsby till 
en ny stadsdel ska ses som en del i 
utvecklingen av centrala Täby till en 
regional stadskärna i Stockholmsre-
gionen. Vårt förslag bygger på att 
utnyttja det strategiska läget till en 
tät och levande stadsdel samt att 
öka kopplingen inom och länka 
ihop den regionala kärnan.

Vårt förslag bygger på att utnyttja Roslags-
Näsbys gynnsamma läge för att utveckla en urban 
struktur med relativt hög täthet och ett varia-
tionsrikt innehåll. 
Stadsdelen utformas för att kunna rymma en stor 
mängd olika funktioner. Detta ställer stora krav 
på generalitet i planstrukturen. Förslaget be-
står av en enkel och generell struktur där kvar-
teren tål att fyllas med ett varierat inne-
håll.

Förslaget består av fyra huvudpunkter: 

Utveckla Roslags-Näsby som • nod i den regio-
nala kärnan.  

Skapa tydliga • kopplingar till omgivande om-
råden och stationen så att de olika stadsde-
larna kan bli en sammanhängande helhet.  

Förstärka de regionala och lokala • gröna sam-
banden genom ett grönt centralt parkstråk 
genom stadsdelen.  

Skapa ett hållbart och robust • ramverk för 
Roslags-Näsbys utveckling. 

700m ROSLAGS-
NÄSBY

TÄBY
CENTRUM

Upptagningsområde till Roslags-
Näsby station. Upptagningsområdet 
för gång- (röd färg) och cykeltrafik 
(grön färg) mot stationen bedöms 
som stort framför allt från områden 
nord och nordväst om stadsdelen. 
Vårt förslag bygger därför på att för-
stärka kopplingarna i denna riktning 
och prioritera gena attraktiva stråk 
för  framför allt cykeltrafiken.

Stadsbildsanalys, befintlig situation

Stadsbildsanalys förslag

Planstruktur
Planstrukturen består av en generell kvartersstruktur 
kring ett centralt parkstråk med nya mötesplatser och   
attraktiva offentliga rum och gator. De viktigaste de-
larna i planstrukturen är att skapa ett centralt park-
stråk, utveckla stadsdelens kopplingar till omgivningen, 
stärka Roslags-Näsby som tydlig nod för kollektivtrafik 
och Täby som regional kärna samt att etablera ett robust 
ramverk för bebyggelsen. 

Det centrala parkstråket blir ett samlande grönt stråk 
som fungerar som en symbol för området. I detta gynnas 
gång- och cykel framför biltrafik. Parkstråket är även 
en plats för rekreation. Kopplingarna till omgivningen 
förbättras genom att ett finmaskigt gatunät etableras 
som ansluter till omgivningens struktur. Bostadsgatorna 
utformas med en generös förgårdsmark på norra sidan som 
ger ett soliga attraktiva gaturum. Gång- och cykelstrå-
ket från Ella gård ges en trygg och säker förbindelse 
under Enhagsvägen och vidare till stationen. Stations-
torget utvecklas till en omstigningspunkt för kollek-
tivtrafik och mötesplats i stadsdelen med betydelse för 
Roslags-Näsby som nod. Attraktiva parkeringar för cykel 
och bil bidrar till att stärka Roslags-Näsby som nod för 
pendlingstrafik.

Stadsdelen byggs upp av flexibla och generella kvarter. 
Detta ger en lång och hållbar struktur. Sammansättning-
en inom kvarteren kan förändras över tid. Resultatet 
blir en tät stad med korta avstånd. Vår vision är att 
den nya stadsdelen bildar en sammanhållen stadskärna 
med ett väl fungerande stadsliv.

Längdsektion A-A skala 1:1000

Vy från stationstorget med det centrala parkstråket i fonden
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Illustrationsplan skala 1:1000

Kopplingar till intilliggande områden.

Grönstruktur

A

A

Funktioner

Längdsektion B-B skala 1:1000

Kvartersstruktur
Eftersom det finns få rumsbildande element i området tar 
förslagets kvartersstruktur sin utgångspunkt i Stations-
vägen, det nya centrala parkstråket och Stationstorget. 
Genom att förlänga siktlinjerna och skapa tydliga gatu-
rum bildas en logisk och tydlig kvartersstruktur.      

Förslaget består av fem generella bebyggelsekvarter som 
har tillräckliga mått för att rymma olika användningar 
som bostäder och verksamheter. Storleken ger också möj-
lighet till uppdelning i flera fastigheter om så önskas 
samt möjlighet att ge plats för nödvändig parkering och 
grön gård med goda betingelser för utevistelse och när-
lek.

Ett sjätte kvarter i sydväst utgör en del av parken med 
bl.a. förskola, dess gård och en lekpark. I nordost ska-
pas två kvarter med arbetsplatser som också utgör länk 
till framtida förnyelse norr om Centralvägen. I kvarte-
ren väster om Gamla Norrtäljevägen kan det vara strate-
giskt att avvakta med utformningen av den norra delen 
så att den kan utformas i samband med framtida planering 
av områden i norr. Mot kommungränsen föreslås komplet-
tering med villatomter och i söder förläggs en byggnad 
för återvinning.

Kopplingar
Förslaget kopplas till omgivningen via Stationsvägen 
och Gamla Norrtäljevägen samt från villagatorna i sö-
der. En finmaskig gatustruktur etableras i området vilket 
ger fler entrépunkter. De gång- och cykelstråk som finns 
i omgivningen förlängs in i området och fler trygga och 
säkra korsningspunkter skapas vid vägarna och järnvä-
gen. Det centrala parkstråket kopplar ihop Enhagsparken 
och Mosstorpsparken både ur rekreationssynpunkt och som 
spridningssamband. 

Grönstruktur
Det centrala parkstråket ger unika möjligheter att röra 
sig i ett bilfritt grönt rum genom hela stadsdelen som 
också fungerar som en spridningskorridor för växter och 
djur. Stråket sträcker sig från Enhagsparken till Näs-
byviken genom Mosstorpsparken eller Konvaljeparken i 
sydost. Parkstråket skapar ett starkt övergripande sam-
band som länkar samman Täbys gröna nätverk.

I söder vidgar sig parkstråket till en rymlig grann-
skapspark genom att den uppvuxna parkdelen vid gamla 
kommunhuset förnyas och utökas. Befintliga träd i parken 
och i allén utmed Smedjevägen bevaras. Karaktären från 
parkstråket fortsätter in i grannskapsparken. Alla bo-
ende i stadsdelen får närmre än 100 meter till parkstrå-
ket och högst 250 meter till grannskapsparken. Till-
sammans skapar de över 11 000 kvm sammanhängande park. 
Grannskapsparkens lekplatsdel ligger sidoordnad och i 
dess förlängning ligger förskolans lekgård. 

Dessa nära kopplingar stärker möjligheterna för barn att 
tryggt och säkert röra sig genom stadsdelen. Lekplatsen 
och parken är även länken vidare in mot villabebyggelsen 
i söder. Lekplatsen kan ges en ekologisk och pedagogisk 
prägel med temat ”vilda grannar”, en inriktning på att 
gynna och visa djurlivet i stadsdelen. Det gröna park-
stråket ansluter även till det befintliga tallpartiet i 
söder vid stationsvägen. 

Gatorna görs trädplanterade. Genom tillräckliga mått 
i gatusektionerna säkerställs god utveckling på trä-
dens kronvolymer. En länk i den finmaskiga grönstruktu-
ren i stadsdelen utgör de öst-västliga gatorna som har 
en rejäl grön förgårdsmark utmed de norra gångbanorna. 
Förgårdsmarken planteras med träd, buskar och perenner 
samt kan hantera dagvattenfördröjning.

Utöver grönstrukturen i de offentliga rummen adderas 
inre privata gröna gårdar i varje kvarter som kan an-
vändas av de hemmahörande i kvarteret för lek, spel och 
rekreation. Kvarterens gröna gårdar ges ett samband med 
det centrala parkstråket genom t.ex. höga portiker. 
Hela stadsdelen ges gröna tak som en del i grönstruktu-
ren, dagvattenhanteringen och stadsdelens signum. 

Funktioner
Den föreslagna kvartersstrukturen ger möjlighet till stor 
flexibilitet avseende funktion och utformning av varje 
kvarter.  Samtliga kvarter har tillräckligt stora mått 
och är orienterade på ett sätt så att de kan rymma bra 
bostäder men också lokaler för t.ex. kontor. I anslut-
ning till parken i söder förläggs förskolan, eventuellt 
i kombination med kontor. Den får tre angöringssidor med 
kantstensparkering. En ny återvinningsbyggnaden i form 
av en halvöppen byggnad med ett skärmtak, samlar all 
återvinning. Platsen blir snö- och regnfri, väl belyst 
och både hämtande och lämnande fordon kan fara igenom.  
Torghusets övre plan kan rymma äldreboende nära folkliv 
och har en avskild sinnenas trädgård på taket. Det gamla 
kommunalhuset ges en tillbyggnad mot parken för t.ex. 
café eller annan parkanknuten verksamhet. Hela huset 
skulle med fördel kunna rymma något som är intressant 
för alla så att det får förbli en offentlig byggnad. Al-
ternativt skulle det kunna omvandlas till ungdoms-/stu-
dentlägenheter med en aktiv bottenvåning. Stadsdelens 
service förläggs i första hand till stationstorgshuset, 
stationsbyggnaden, kiosker under de nya skärmtaken samt 
längs stationsgatan där förgårdsmark kan nyttjas för 
uteservering och försäljning. I övrigt bör strategiska 
hörn rymma service och utåtriktad verksamhet alterna-
tivt mindre kontorslokaler. Genom att gynna småföreta-
gende i stadsdelen skapas bättre förutsättningar för en 
levande stadsdel under dygnets alla timmar.   

För att utnyttja Roslags-Näsbys strategiska läge i re-
gionen föreslår vi utöver det angivna programkravet två 
kvarter i norr på båda sidor av Centralvägen som kontor 
med fint skyltläge.  
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Etapper

Exploatering
Kvarteren är utformade så att de är tillräckligt stora 
för att kunna delas upp i minst tre byggnadsdelar/fast-
igheter. Det är även möjligt att dela kvarteren i ännu 
mindre delar för att ge utrymme för mindre byggherrar, 
t.ex. privatpersoner som bygger i egen regi. Detta gör 
det möjligt att uppföra stadsdelen med ett flertal bygg-
herrar och arkitekter om så önskas. 

Ramverket ger en stor spännvidd för den möjliga explo-
ateringen. I tabellen redovisas dels ett genomsnitt på 
fyra respektive fem våningar samt den illustrerade ut-
formningen. De olika funktionerna har schablonmässigt 
placerats i de olika kvarteren för att få ett underlag 
för beräkning och ska ej ses som ett konkret förslag 
på placering. Beräkningen visar att det med god margi-
nal går att inrymma programkraven inom förslaget. För-
slaget omfattar följande innehåll; ca 65 000 kvm BTA 
(ca 650 lgh) varav ca 3800 kvm BTA i form av äldrebo-
ende (ca 54 lgh), ca 5500 kvm lokalyta i kvarteren, ca 
2000 kvm förskola (ca 100 barnplatser) samt ca 1600 
kvm BTA lokalyta, ca 1600 kvm BTA kontor/service/stu-
dentlägenheter i gamla kommunhuset samt två nya villor 
om ca 200 kvm BTA vardera.

Trafikstruktur och parkering
Området försörjs trafikmässigt dels från Stationsvägen, 
dels från Gamla Norrtäljevägen. Från dessa kopplas lo-
kalgator för angöring till bebyggelsen. Cirkulationen 
vid Centralvägen/Stationsvägen byggs om till en sig-
nalreglerad fyrvägskorsning för att minska barriäref-
fekten, skapa ett mer stadsmässigt gaturum, ge tryggare 
övergångar för gående och cyklister samt ge möjlighet 
till prioritering för kollektivtrafik. Kvartersstruktu-
ren är dock förenlig med att cirkulationen ligger kvar. 
Ingen biltrafik korsar det centrala parkstråket. Runt 
kvarteren öster om Stationsvägen ges gatorna tillräck-
lig bredd för busstrafik i slinga. Denna slinga nyttjas 
även för infartsparkeringen så att ingen onödig biltra-
fik leds in bland kvarteren. Infartsparkeringen är pla-
cerad utmed spårområdet och trädplanteras för att skapa 
ett attraktivt stråk i nord- sydlig riktning. En större 
parkeringsyta föreslås även längs Centralvägen som kan 
byggas över/under till garage i flera plan och med kontor 
ovanpå. Totalt omfattas infartparkeringsområdet av ca 
4500 kvm och tillbyggnadsmöjligheten är ca 200 platser 
i garage. 

Roslags-Näsbys läge i regionen ger optimala förutsätt-
ningar för pendling. Förslaget redovisar därför en att-
raktiv omstigningspunkt för kollektivtrafik vid statio-
nen. Då det finns stor potential i att locka fler till 
att cykla till stationen bygger förslaget på en trafik-
struktur som prioriterar och ökar tillgängligheten för 
gång- och cykeltrafikanter. Genom att anlägga en gång- 
och cykeltunnel under Centalvägen/Enhagsvägen och skapa 
ett attraktivt gent gång- och cykelstråk genom stadsde-
len kan cykeltrafiken från de intilliggande stadsdelarna 
röra sig till stationen tryggt och snabbt. Det befintliga 
regionala cykelstråket stärks och ges en mer tydlig in-
ramning. Vid stationen anläggs attraktiva cykelparke-
ringar delvis under skärmtak, totalt ca 450 platser. 
Under stationstorget möjliggörs även ett cykelgarage 
(ca 100 platser). Intill cykelparkeringen kan även re-
laterade funktioner som cykelservice rymmas. 

Exploateringsnivån medför att garage behövs för boende. 
Denna förläggs under del av hus och gård. Varje kvarter 
är självförsörjande på parkering. Besöksparkering ut-
görs av kantstensparkering som också är viktig för att 
få serviceetableringar i gatuplan.

Som alternativ till att anlägga fler infartsparkerings-
platser genom att bygga flervåningslösningar längs Cen-
tralvägen ser vi en möjlighet att samutnyttja de två 
östra boendeparkeringsgaragen. Detta kan vara möjligt 
genom att te.x. en extern operatör driver parkerings-
verksamheten.

Etapper
Principen för utbyggnaden är att varje etapp ska vara 
attraktiv och ha ett bra samband med omgivningen och 
samtidigt störas så lite som möjligt av de efterföljande 
etappernas byggnation. Då samtliga kvarter är i princip 
självförsörjande vad gäller parkering och utemiljö finns 
det en stor flexibilitet i utbyggnadsordningen. Den i 
dagsläget mest tydliga styrande faktorn är kommunhusets 
flyttning. Redovisad etappindelning är ett förslag som 
utgår från att lyfta sidan mot Roslagsbanan i ett tidigt 
skede och få etapper från stationstorget och centrala 
parkstråket.

Störningar
Bebyggelsekvarteren är placerade på erforderligt avstånd 
från järnvägen. För att klara riktvärdena för buller 
kommer man sannolikt behöva utnyttja avstegsfall. Detta 
är dock välmotiverat centralt i en regional kärna. 

I fråga om skyddsavstånd till farligt gods-transporter 
reduceras regelmässigt de generella skyddsavstånden i 
stadskärnor och vid ny tät bebyggelse. Detta kan gö-
ras med olika typer av skydd och ska styrkas med i en 
riskutredning. I förslaget har vi i nordväst föresla-
git en låg mur innanför vilken infartsparkeringszonen 
ligger. Kontorshusen närmast Centralvägen kan ges för-
stärkta fasader mot gatan eventuellt kombinerat med en 
låg mur.  

För att minska bullerstörningar i stadsdelen föreslås 
ett stationärt sopsugssystem med en terminal för flera 
fraktioner vid återvinningsstationen. 

Gestaltning
Bebyggelse

För bebyggelsens gestaltning föreslår vi ett ramverk 
som ger spelrum för kreativitet i den framtida projek-
terings- och detaljplaneprocessen. Ramverket ska ge ett 
kreativt utrymme för byggherrar och arkitekter. Genom 
att skapa en stark sammanhållen kvartersstruktur ska 
utrymme ges för de enskilda byggnaderna så att de får 
ett individuellt uttryck.  

Ramverket utformas som kombination av en gräns för be-
byggelsens fysiska utbredning och ett antal värdepara-
metrar som reglerar utformning. Nedan anges principerna 
för det tänkta ramverket. 

Utbredning i plan

Bebyggelsen ska i huvudsak placeras i linje mot för-
gårdsmark. Alla kvarterssidor har i princip förgårds-
mark mot gata som är två eller fyra meter bred. Delar 
av byggnader får sticka ut två meter i denna zon, vil-
ket underlättar för t.ex. entréer och ger ett varierat 
gaturum. 

Höjder

Varje kvarter ges en grundskala på tre våningar. Till 
denna får en fjärde, femte och sjätte våning adderas i 
procent av basvåningen. 

Fasader

Längs varje kvarterssida ska kulör och fasaduttryck va-
riera liksom höjdskalan. En vacker kulörskala tas ut 
för stadsdelen. Nedersta våningsplanet mot gata ska ha 
tillräcklig takhöjd för att kunna rymma lokaler i stra-
tegiska lägen. 

Tak

Stadsdelen föreslås få gröna tak som sammanhållande 
faktor och signum. På tak får även gemensamhetsanlägg-
ningar anläggas i form av t.ex. takterrasser och mindre 
växthus. 

Gårdar

Gårdarna ska inbjuda till uteaktivitet t.ex. lek, od-
ling och trädgårdsarbete. I övrigt får gårdarna för bo-
städer utformas fritt så länge som grönytefaktorn och 
erforderlig solbelysning för kvarteret uppnås.  

Grönytefaktor

En övergripande målsättning i Täby är att hälften av 
kommunen ska vara grön. Genom att arbeta med en grönyte-
faktor kan man säkerställa att denna målsättning klaras 
i varje enskilt projekt. Grönytefaktorn är en metod som 
kan hjälpa till att höja det de sociala och rekreativa 
värdena i en bebyggelsemiljö.

Offentliga och privata rum

Stadsdelen ges tydlig åtskillnad mellan offentliga och 
privata rum. Viktiga delar i de offentliga rummen är 
stationstorget, gaturummen och det centrala parkstråket 
med grannskapsparken. Genom att utforma de offentliga 
rummen till starka avläsbara delar i en helhet blir 
de lätta att uppfatta som öppna och tillgängliga för 
alla.

Stationstorget är den viktiga mötesplatsen i området. Ett 
klassiskt stationstorg, en plats dit cykelvägen leder 
och Roslagsbanan samt bussarna stannar. Stationstorget 
ges en väl avvägd storlek för området, för att bli 
tillräckligt befolkat och intimt även till vardags. 
Markytan utförs som ett obrutet golv av naturstenshällar 
och ramas in av byggnader med utåtriktad verksamhet och 
skyddande skärmtak med kiosker mm. Bänkar, belysning 
och möblering befolkar torget som även har plats för 
torghandel.

Gaturummen görs trädplanterade, vilket gynnar 
mikroklimatet, skapar en lägre skala och stärker 
upplevelsen av att röra sig i en omhändertagen stadsmiljö. 
Ett flertal gångbanor ges tillräcklig bredd för fyra 
meter grön förgårdsmark. Den södervända gångbanan 
ner mot stationstorget får med förgårdsmarken rejäl 
bredd, 7 meter, vilket ger utrymme för det offentliga 
vardagslivet. Bredden tillåter möblering med sittplatser 
och att utåtriktad verksamhet som uteserveringar handel 
kan flytta ut i gaturummet.

Det centrala parkstråket är tillsammans med 
grannskapsparken det gröna offentliga rummet. Genom 
parkstråket löper en vindlande gångväg, som i partier 
vidgar sig till platser för vistelse. Marken modelleras 
till ett böljande landskap, som hanterar dagvatten 
i sänkorna och skapar rumskänsla mellan kullarna. 
Stomträdet ek planteras rikligt, med rönn, lönn och 
hassel som stödjande arter. Ängsvegetation varvas med 
klippta gräsytor och skuggföredragande fältskikt. 
Därmed förstärks den historiskt och regionalt värdefulla 
ädellövsskogens bestånd. Komplement med exotiska arter 
som trädmagnolia och katsura utvidgar parkupplevelsen. 
I den centrala delen av parken finns en större friyta för 
bollspel och samlingar.

Trafikstruktur och parkering

Längdsektion C-C skala 1:500

Flygbild från sydost

Grundskala på tre våningar. Till basvåningen får en fjärde, femte och sjätte 
våning adderas i procent av basvåningen.

En grönytefaktor reglerar andelen gröna ytor i kvar-
teren. Faktorn räknas ut genom att de ”ekoeffek-
tiva” ytornas area (t.ex. planterbart bjälklag, grön 
förgårdsmark, gröna tak växtväggar etc.) läggs 
samman med en schablonarea för enskilda objekt 
(t.e.x träd) och delas sedan med kvarterens yta.

Exploatering 4 våningar i genomsnitt  ca 63 000 kvm BTA 
Exploatering 5 våningar i genomsnitt ca 77 000 kvm BTA

Illustrerat förslag totalt ca 77 000 kvm varav ca 73 000 kvm nytillkommande BTA

Bebyggelsens skala anpassas för att nå goda sol-
värden på gårdarna.

Plan 6
Plan 5
Plan 4
Plan1-3



Den gröna tråden
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Principsektion genom centrala parkstråket skala 1:200

Hållbarhet
Roslags-Näsby har potential att utvecklas till en håll-
bar stadsdel och ska planeras efter sociala, ekonomiska 
och miljömässiga dimensioner. Stadsdelen är utformad 
efter människan och hennes behov. Stadsrummet och arki-
tekturen ska präglas av mänsklig skala, social samvaro, 
blandade funktioner, nyskapande och hög kvalitet. Ut-
formningen ska vara varierad och anpassad till miljö-
krav, energieffektivisering och klimat.

Staden är bland det mest hållbara människan skapat. 
Hållbart genom tydliga spelregler som också tillåter 
kontinuerlig utveckling. För den hållbara staden har 
dessa spelregler byggt på en tydlig åtskillnad mellan 
privat och offentligt, på funktionsblandning och att 
varje yta har en funktion. I beprövad stadsbyggnad med 
dessa enkla spelregler har strukturer överlevt medan 
innehållet, byggnaderna och funktionerna kontinuerligt 
har förnyats. 

Att återgå till klassiska spelregler är därför den bäs-
ta garanten för att skapa en hållbar stadsstruktur. 
Strukturen är ett ramverk som ska fyllas med ett rikt 
innehåll. Detta är svårare att uppnå och kräver konti-
nuerligt engagerat arbete av långsiktigt tänkande bygg-
herrar, förvaltare och myndigheter. 

Förslaget går att dela in i rimliga etapper där större  
infrastrukturinsatser kan dröja till senare etapper vil-
ket innebär att grund för ekonomisk hållbarhet skapas. 
Även stadsdelens funktionsblandning med aktiva botten-
våningar och strategiskt placerade offentliga platser 
bidrar till detta. 

Den generösa och tydliga grönstrukturen borgar för håll-
barhet för boende och utveckling av ett grönt nätverk 
i Täby. I förslaget fungerar de gröna offentliga rummen 
som de samlande stråken både för de som bor eller arbe-
tar i området, men också för de som passerar. Genom att 
blanda funktionerna skapas förutsättningar för social 
integration mellan befolkningen i området samtidigt som 
otryggheten minimeras. Den generösa kvartersstrukturen 
ger också förutsättning för en mångfald av boendetyper 
och upplåtelseformer vilket också bidrar till att skapa 
en väl socialt fungerande stadsdel. 

Det centrala parkrummet fungerar också som en sprid-
ningskorridor för smådjur mellan de större intilliggan-
de grönområdena Enhagsparken och Konvaljeparken/Moss-
torpsparken. I den större skalan fungerar området som 
en länk mellan de regionalt värdefulla ädellövskogssam-
banden som återfinns öster och väster om Täby. Ett sätt 
att gynna detta samband är att plantera stora bestånd 
av ek i parken som på sikt kan rymma en stor biologisk 
mångfald. Som komplement till detta kan bärande träd 
och buskar planteras för att på så sätt locka fler vilda 
grannar, framförallt småfåglar, till området. I par-
ken finns även möjlighet att anlägga boplatser för djur 
och insekter för att ytterligare stärka den biologiska 
mångfalden i området.

För att minimera områdets belastning på dagvattensyste-
met föreslås fördröjning i två steg innan det avleds. 
Gröna tak bör användas i stor utsträckning för att re-
dan från början minimera volymen vatten. I de gröna 
förgårdsmarkerna som återfinns på samtliga bostadsgator 
finns utrymme för dagvattenmagasin där vattnet fördröjs. 
Från dessa kan vattnet sedan ledas till det centrala 
parkstråket där det leds till mindre vattensamlingar 
där det fördröjs ytterligare. 

Förslagets robusta stadsplan har goda förutsättningar 
att utvecklas till en hållbar struktur. I den fortsatta 
processen bör en miljöplan tas fram där bebyggelsen och 
de tekniska anläggningarna ska beskrivas och regleras. 

Generellt ska man tänka i kretsloppstermer vid utform-
ning av bebyggelse och val av material. Då staden har 
en lång livslängd ska bebyggelsen utformas av hållbara 
robusta material. Alla material som används ska vara 
antingen biologiskt nedbrytbara eller möjliga att åter-
använda.
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Dagvattenhan

En dag i Roslags-Näsby

Inom området prioriteras tillgänglighet för gång- och cykeltrafik. Närmast statio-
nen placeras cykelparkering, dels i form av ett attraktivt cykelgarage under sta-
tionstorget, dels i form av markparkering längs med perrongen (södra sidan) samt 
invid spåren (norra sidan) delvis under skärmtak. En ny busshållsplats placeras ni 
anslutning till torget för att gynna omstigningsrörelser. Något längre från stationen 
placeras infartsparkeringen. Närmast stationen finns möjlighet att samutnyttja bo-
stadskvarterens bostadsgarage. De kan göras till ett attraktivt alternativ till mark-
parkeringen genom att de placeras på kortare avstånd från perrongen.

Längdsektion D-D skala 1:500

Karin bor i Roslags-Näsby med sin 
dotter Ella. Karin och hennes sam-
bo flyttade till området från en 
tvåa i Vasastan då de väntade 
Ella. De hade först funderat på 
att köpa en tre i stan men insåg 
att de kunde få en nybyggd fyra i 
detta område för samma pris.
 - Roslagsbanan går ju så himla 
ofta och det tar mindre än en 
kvart in till stan! Här får vi det bäs-
ta av två världar. Ett centralt läge 
och gott om plats för familjen i ett 
grönt och barnvänligt område. 
Ella går på dagis i området och 
trivs jättebra! 

Anna flyttade direkt hemifrån 
föräldrarnas villa i Näsby park till 
en nybyggd liten etta i Roslags-
Näsby. Hennes föräldrar hjälpte 
henne med insatsen och hon 
hade råd tack vare att man här 
hade byggt riktigt små och yt-
effektiva lägenheter.
- Och så är det ju inte så långt 
hem heller. Som student tackar 
man ju inte nej till en gratismid-
dag då och då. 
På sommaren brukar Anna cykla 
varje dag till KTH där hon pluggar 
maskinteknik.
- Det ger bra vardagsmotion och  
cykelvägen in till stan har blivit 
jättebra! Gatorna i området är 
också jättemysiga. Det sitter alltid 
folk ute längs de gröna gatorna 
när det är fint väder.

Vy längs det centrala parkstråket

Maj flyttade från villan till en 
lägenhet i Roslags-Näsby när 
hon blev pensionär. Hon tycker 
att det är skönt att slippa allt 
jobb med huset och här kan hon 
fortfarande ägna sig åt sitt stora 
intresse för odling och trädgårds-
arbete på den gemensamma 
gården. Hon gjorde sig av med 
bilen redan första året i stadsde-
len. Handlar gör hon antingen 
på den lilla jourbutiken i området 
eller inne i Täby centrum dit hon 
tar bussen en gång i veckan. 
Maj har en dotter i stan som 
åker in och hälsar på ofta. Hon 
tar tåget och saknar faktiskt inte 
bilen alls.
– Det är ju mycket trevligare för 
då kan man ju ta ett glas vin till 
middagen!
När Maj blir äldre vill hon bo kvar 
i stadsdelen. Hon har varit och 
tittat på det nya äldreboendet 
invid stationstorget och det ver-
kar jättefint. 

Molly är fem år och bor i Ella gård 
med sina föräldrar och sin yngre 
syster Tea. Hennes favoritlekplats 
ligger i det centrala parkstråket 
i Roslags-Näsby. Även fast det 
är en bit bort så brukar mamma 
våga låta henna ta med cykeln 
eftersom hon kan cykla säkert 
under den härliga gröna tunneln 
under stora vägen. 
Här är det alltid massor med 
barn och hennes favoritlek är att 
hoppa mellan stenarna i den lilla 
dammen.
- Och på våren finns det massor 
med grodyngel som man kan 
fånga och ta hem i en glasburk!

Noa går på dagis i Roslags-
Näsby. Han älskar djur och tycker 
att det är roligt att det finns 
både en gris och hönor i öppna 
förskolan bredvid dagis. 
- Jag tycker om att klättra i träd. 
Jag brukar försöka klättra upp till 
alla ekorrar och fåglar som bor 
där uppe. Vi brukar kalla dom 
”vilda grannar”.


