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f ö r o r d

I alla tider har vi människor lockats till städernas 
urbana liv för att bedriva handel eller söka 
arbete. I staden möts människor. För att en 
stad ska vara levande krävs att man blandar 
bostäder med handel och andra verksamheter. 
I Täby ska stadsbyggnadsplanerna utgå från 
Täbybornas önskemål och behov. Vi ska bygga 
områden där människor vill bo, arbeta och 
åldras. I Täby ska stadens service förenas 
med landsbygdens närhet till god miljö, ostörd 
natur och friska vattenområden. För att bidra till 
Stockholmsregionens utveckling behöver vi skapa 
bostäder även för nya Täbybor. 

I Västra Roslags-Näsby ska det planeras för en 
ny hållbar bostadsbebyggelse i kollektivtrafi knära 
läge som i en framtid ska utgöra en del av de 
centrala delarna av Täby. Kopplingen mellan 
Roslags-Näsby och Täby centrum vidare till 
Galoppstaden måste stärkas i framtiden. En 
utmaning blir att övervinna de naturliga hindren 
mellan de olika stadsdelarna för att få en trivsam 
livsmiljö. Det ska vara lätt att promenera eller 
cykla i Täby och det ska löna sig att göra rätt för 
miljön. Utbyggnaden ska även ge utrymme för 
etablering av kontor, butiker och restauranger. 
Området ska planeras med nyskapande arkitektur 
och med hänsyn till kringliggande befi ntlig 
villabebyggelse.

Genom den inbjudna tävlingen hoppas vi på fyra 
intressanta, kreativa förslag för området 
Intresset för tävlingen har varit stort vilket 
naturligtvis är mycket glädjande. Det har inte 
varit en lätt uppgift att välja ut fyra team från de 
intresseanmälningar som kommit in. Vi vill tacka 
alla för visat intresse och samtidigt välkomna 
de fyra team som blivit utvalda till utmaningen 
att skapa den hållbara, attraktiva och levande 
stadsdelen Västra Roslags-Näsby!

Erik Andersson 
Stadsbyggnadsnämndens ordförande

Vikingen Jarla Banke står staty inom tävlingsområdet.
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i n l e d n i n g

Stockholmsregionen kommer att växa med ca 
500 000-600 000 nya invånare fram till 2030 och 
det krävs en god planering för nya bostäder och 
arbetsplatser. Ungefär 100 000 personer beräknas 
välja att bosätta sig i nordöstra Stockholm. I linje 
med den nya översiktsplanen för Täby kommun 
är det viktigt att det framtida arbetet fokuseras på 
förtätning och utveckling av kommunens centrala 
delar och stadsdelscentra. Ekonomisk tillväxt och 
framåtskridande är en förutsättning för att vi ska 
kunna betala framtidens välfärd.
Västra Roslags-Näsby ligger strategiskt beläget 
vid Roslagsbanan i kommunens södra del. Täby 
kommunhus ligger i dag inom tävlingsområdet 
men den kommunala verksamheten planeras 
att fl ytta till Täby centrum, preliminärt 2014. 
Något slutgiltigt politiskt beslut är dock ännu inte 
fattat. Om verksamheten fl yttas frigörs mark och 
stadsdelen kan utvecklas med nya bostäder och 
med inslag av kontor och andra verksamheter.

Visionen är att skapa en attraktiv, levande och 
hållbar stadsdel med ca 600 bostäder och med 
inslag av verksamheter.

Täby är en kommun med mångfald. Från höger: Flerbostadshus i Hägernäs 
strand (foto Sune Fridell), kustkommunen Täby (foto Janto Marzuki), småhusom-
råden möter större fl erbostadshusområden (två foton av Täby kommun), spår av 
historien (foto Pernilla Eklund), Roslagbanan - ett viktigt färdmedel för Täby-
borna (foto Janto Marzuki).
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Programområdet (markerat med en röd cirkel på kartan) 
ligger vid Roslagsbanan i kommunens södra del.

Tävlingen ska skapa förutsättningar för att 
utveckla en hållbar, attraktiv och levande stadsdel 
i Täby. Tävlingens huvudsakliga syfte är att få 
fram ett högkvalitativt förslag som ska utgöra 
underlag till detaljplan. 

Genom tävlingen avser kommunen också att 
handla upp arkitekttjänster för det vidare arbetet 
med att planera och utveckla Västra Roslags-
Näsby. Tävlingsresultatets visioner och idéer ska 
föras vidare genom planeringsprocessen och 
utvecklas med hänsyn till områdets förutsättningar.
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t ä v l i n g s u p p g i f t en 

Omfattning och mål
Tävlingsuppgiften består i att föreslå en 
lämplig struktur för Västra Roslags-Näsby så 
att ca 600 lägenheter i fl erbostadshus samt 
verksamheter kan inrymmas inom området. 
Bebyggelsestrukturen ska redovisas med 
husvolymer, gator, gång- och cykelvägar och 
offentliga rum. Typiska bostadskvarter och 
offentlig plats ska utformas så att karaktärer 
och intentioner framgår. Viktiga kopplingar till 
omgivande områden ska redovisas.

Områdets struktur ska vara sådan att höga 
ambitioner om god boendemiljö och ett ekologiskt 
hållbart byggande kan realiseras. Trafi k- och 

kommunikationsnät ska uppmuntra gång- och 
cykeltrafi k och ett kollektivt resande. Samtidigt ska 
stationen vara tillgänglig för bilpendlare som byter 
trafi kslag här.

Förslaget ska inom ramen för huvudkonceptet 
tåla förändringar och innehålla en lämplig grad av 
fl exibilitet. Den föreslagna strukturen ska kunna 
byggas ut i etapper. Förslaget ska vara en väl 
fungerande plattform för utveckling av nyskapande 
och särskiljande arkitektur. Offentliga platser ska 
utformas omsorgsfullt och lokaliseras så att de har 
förutsättningar att bli befolkade, överblickbara och 
kan hållas välskötta.

Konsult för vidare planering
Kommunen avser att samarbeta med den 
vinnande konsultgruppen i fortsatt utformnings- 
och detaljplanearbete. Det vinnande förslaget ska 
utgöra grund för den detaljplan som ska tas fram 
för området.

Vy från öster mot tävlingsområdet.
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v i s i o n

Förutsättningar ska skapas för att utveckla Västra 
Roslags-Näsby till en attraktiv och levande 
stadsdel i Täby. Detta ska uppnås med en hållbar 
och varierad stadsbebyggelse som tillsammans 
med den östra delen av Roslags-Näsby ska 
upplevas som en helhet.

En hållbar stadsdel

Begreppet hållbar utveckling defi nieras i 
Brundtlandkommissionen (1987) som ”en 
utveckling som tillgodoser dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter 
att tillgodose sina behov”. Defi nitionen har tre 
dimensioner: en ekologisk, en ekonomisk och 
en social, vilken också innefattar kulturella 
aspekter. Hållbar utveckling har dock under 
många år kommit att handla om miljöfrågor, 
det är också främst där ambitionerna ska höjas 
för Västra Roslags-Näsby. Det är även viktigt 
att de andra två delarna fi nns med för att få ett 
helhetsperspektiv i planeringen. 

Stadsdelen Roslags-Näsby har Täby kommuns 
bästa kollektivtrafi kläge. Roslagsbanans tåg 
stannar på hållplatsen, turtätheten är god mot 
Stockholm då två linjer (Kårsta och Österskär) 
passerar. Detta gör området mycket lämpligt 
för både bostäder och arbetsplatser. Gång- och 
cykeltrafi k, samt byte mellan dessa transportslag 

och kollektivtrafi k, ska underlättas och uppmuntras 
vid planeringen av området. I planeringen ska det 
aktivt arbetas med att höja ambitionerna när det 
gäller ekologiskt hållbart byggande. Lokala och 
hållbara dagvattenlösningar ska eftersträvas. 

Nyskapande och särskiljande arkitektur

Nyskapande och särskiljande arkitektur ska vara 
utmärkande för Västra Roslags-Näsby. Den nya 
bebyggelsen ska återspegla samtida arkitektur 
och samtidigt fungera väl med omgivande 
områden. Delar av befi ntlig bebyggelse sparas för 
att ge området karaktär.

Attraktiva offentliga miljöer

Området ska ha goda och visuella och fysiska 
förbindelser med Roslags-Näsby centrum. 
Stadsmässighet och omsorg av de offentliga 
miljöerna ska eftersträvas.

En levande och trygg stadsdel

Genom att skapa förutsättningar för både bostäder 
och verksamheter fi nns möjlighet att skapa en 
levande och trygg stadsdel såväl dag- som 
kvällstid.
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Tävlingsområdet ligger i Täby kommuns södra del. 
Västra Roslags-Näsby avser området söder om 
Centralvägen (med undantag från en mindre yta norr 
om Centralvägen), väster om Roslagsbanan och 
norr om Smedjevägen. I väster angränsar området 
till Enebyberg i Danderyds kommun.

Den dominerande arbetsplatsen inom 
tävlingsområdet är idag Täby kommunhus där 
ca 370 personer arbetar. Planering för ett nytt 
kommunhus i Täby centrum pågår och kommunens 
verksamhet förväntas preliminärt fl yttas från 
Roslags-Näsby år 2014. Något slutligt politsikt beslut 
är dock ej fattat.

Inom tävlingsområdet fi nns förutom kommunhuset 
sex byggnader som ägs och förvaltas av kommunen. 
Flerbostadshuset i områdets östra del inrymmer ca 
30 lägenheter samt butiker i bottenplan. Byggnaden 
i nordväst inrymmer tre lokaler varav två hyrs ut till 
kommunal verksamhet. Närmast Centralvägen fi nns 
en byggnad som inrymmer tre bostadslägenheter 
och tre lokaler. De tre villorna i områdets 
västra del hyrs ut till kommunal verksamhet 
och till privatpersoner. I direkt anslutning till 
Roslagsbanan fi nns två byggnader som ägs av AB 
Storstockholms Lokaltrafi k. En av dessa byggnader 
är ett fd stationshus som idag hyrs ut till ett fl ertal 
verksamheter.

Bebyggelsen som omgärdar tävlingsområdet är 
varierad när det gäller typ, ålder, skala och saknar 
en dominerande karaktär.

t ä v l i n g s o m r å d e t
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t ä v l i n g s o m r å d e t

Planeringen av området förutsätter att ett nytt 
kommunhus byggs i Täby centrum och att den 
kommunala verksamheten fl yttas dit. Det medför 
att mark frigörs för bostäder och verksamheter. 
Området bedöms som mycket lämpligt för 
bostadsbebyggelse med dess direkta anslutning 
till Roslags-Näsby station på Roslagsbanan. 
Det innebär att det fi nns mycket goda 
kollektivtrafi kförbindelser till bland annat Stockholm.

Gällande översiktsplan för Täby kommun 
antogs 1992 av kommunfullmäktige. Delar av 
tävlingsområdet redovisas där som ”framtida 
arbetsområde”. En ny översiktsplan, Det nya 
Täby - översiktsplan 2010-2030, antogs av 
kommunfullmäktige i december 2009. Beslutet 
om att anta planen har överklagats vilket innebär 
att översiktsplanen ännu inte är gällande. I den 
antagna översiktsplanen är Västra Roslags-
Näsby redovisat som ”större förändringsområde 
för blandad bebyggelse”. Ta del av innehållet i 
Täbys nya översiktsplan på kommunens hemsida: 
http://www.taby.se/sv/Stadsbyggnad_trafi k/
Stadsplanering/Stadsutvecklingsprojekt1/Ny-
oversiktsplan-2010/

I RUFS 2010 är Täby centrum-Arninge utpekad 
som en av nio regionala stadskärnor. Täby 
centrum-Arninge är ett betydande centrum för 
hela nordostsektorn och kan komma att utgöra en 
av de största handelsplatserna i regionen 2030. 
Västra Roslags-Näsby är en del av den regionala 
stadskärnan. 

Foton från tävlingsområdet. T v villa i områdets västra del, 
kontraster i skala, fl erbostadshus i områdets östra del. Ovan: 
Infartsparkeringar och den f d stationsbyggnaden, den gamla 
delen  av kommunhuset med den tillbyggda och betydligt mer 
dominerande huskroppen i bakgrunden, enkelsidig allé längs 
Smedjevägen.
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Gestaltning och bebyggelsestruktur
I tävlingen ska det studeras vilken 
bebyggelsestruktur och skala som är bäst 
lämpad för området. I tävlingen ingår också 
att bedöma vilka byggnader som kan bevaras 
om en utbyggnad av ca 600 lägenheter samt 
verksamheter genomförs. En förutsättning 
är dock att den äldre delen av kommunhuset 
(tegelbyggnaden) sparas. Den nya bebyggelsen 
ska fungera väl med omgivande områden och 
eftersom dessa varierar gällande arkitektur, skala, 
hustyper och bebyggelsestruktur borde det fi nnas 
förutsättningar för ett relativt fritt förhållningssätt 
när det gäller den nya bebyggelsens utformning. 
Särskild hänsyn ska dock tas till den angränsande 
småhusbebyggelsen. Bebyggelsen ska återspegla 
samtida arkitektur och stadsmässighet ska 
eftersträvas.

För tågresenärer från Stockholm är Roslags-
Näsby ”porten” till Täby. Det är av stor vikt att 
allmänna platser inom området utformas på ett 
omsorgsfullt sätt och att naturliga mötesplatser 
skapas. Goda kopplingar ska fi nnas mellan Västra 
Roslags-Näsby och den befi ntliga bebyggelsen 
öster om Roslagsbanan, både fysiskt och visuellt. 

Bostadsbebyggelsen ska utformas så att en god 
boendemiljö uppnås, t ex ska hänsyn tas till att 
området är bullerstört. Gårdar och andra ytor 
tillhörande bostadsområdena ska utformas så 
att tillräckliga ytor skapas för lek, rekreation och 
samvaro.

f ö r u t s ä t t n i n g a r

Den gamla delen av kommunhuset bevaras.

Det är av stor vikt att allmänna platser inom området 
utformas på ett omsorgsfullt sätt och att naturliga 
mötesplatser skapas.
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Service

Kommersiell service

I Roslags-Näsby centrum, öster om 
tävlingsområdet, fi nns viss kommersiell service i 
form av bl a livsmedelsbutik, lunchrestauranger, 
tobaksbutik och frisör. I Täby centrum ca en 
kilometer nordost om tävlingsområdet fi nns full 
kommersiell service. Där fi nns också bibliotek, 
polis, vårdcentral m m.

Det ska planeras för lokaler för kommersiell 
service/kontor inom tävlingsområdet. Ca 15 
% av den totala bruttoarean ska utgöras av 
kontorslokaler och lokaler för handel. Lokaler för 
verksamheter kan med fördel föreslås i bottenplan 
i bostadshus.

Förskola

Utbyggnaden av Västra Roslags-Näsby och den 
pågående utbyggnaden i centrala Täby medför 
behov av förskoleplatser för ca 110 barn i Västra 
Roslags-Näsby.

Utformning och placering av förskolelokaler ska 
föreslås inom tävlingsområdet. 
Det är viktigt att trafi klösningar runt och angöring 
till förskolan är logiska, enkla och säkra. Tunga 
transporter till förskolan bör ligga skilda från 
hämtnings- och lämningsplatsen.

Äldreboende

Lämplig placering för ett äldreboende med 
54 platser ska föreslås inom tävlingsområdet. 
Äldreboendet ska placeras i ett fl erbostadshus. 

 f ö r u t s ä t t n i n g a r

Viss service fi nns idag i Roslags-Näsby centrum, öster om 
Rolsagsbanan och tävlingsområdet.
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f ö r u t s ä t t n i n g a r

Enhags-
parken

Konvaljeparken

Naturpark

Mosstorps-
parken

Ungefärlig dragning av 
grönt stråk
Exempel på lämplig placering
av ny grannskapspark
Allé som med fördel kan bevaras

Befi ntlig park
Befi ntlig naturpark

Ovan: Grönområdet mellan kommunhuset och Smedjevägen 
har potential att utvecklas till en park inom tävlingsområdet.

Grönstruktur

Parker 

Grönstrukturen ska vara väl integrerad med övriga 
byggnadselement och underlätta orienterbarheten 
i området - Exempelvis genom tydliga gröna stråk 
och som karaktärsgivare för områdets olika delar.

Roslags-Näsby utgör idag ett avbrott i det 
gröna nätverk som binder samman Täby. 
Tävlingsområdet saknar parker och de tre 
närmaste ligger bortom stora trafi kbarriärer och 
är svåra att hitta till. Närmaste stora grönområde 
är Enhagsparken som har ett högt rekreativt 
värde enligt Täby kommuns grönplan. En 
mindre park, Konvaljeparken, fi nns strax öster 
om Roslagsbanan. Strax söder om den fi nns 
Mosstorpsparken med bollytor och pulkabacke. 
Grönstrukturen ska länka samman de olika 
delarna och bidra till en begriplig stadsstruktur. 
Det är särskilt viktigt att tävlingsområdet får en 
tydlig, säker och trygg koppling med allmän 
karaktär till Enhagsparken.

En ny grannskapspark ska integreras i 
tävlingsförslaget och placeras lämpligen i 
anslutning till stationsområdet. Parken ska fungera 
som gemensamt vardagsrum åt såväl boende 
som pendlare och behöver kunna tillgodose olika 
behov och intressen. Stor vikt bör läggas på att ge 
parken en attraktiv och trygg utformning. Redan 
idag fi nns inslag av grönytor med parkkaraktär 
inom tävlingsområdet som skulle kunna utvecklas 

Grannskapspark
Täby kommuns grönplan anger att alla ska ha en 
grannskapspark om ca 5000 kvm inom 300 m från 
bostaden. Den ska rymma lekplats, lugna vistelseytor, 
öppna ytor för bollspel, sittplatser och blommande 
rabatter. 
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 f ö r u t s ä t t n i n g a r

Päronparken på Skansen, ritad av Annika Oskarsson och 
Thomas Nordström. Foto: Annika Oskarsson.

Alléerna är av stort värde och kan med fördel bevaras.

vidare. Ett sådant exempel är ytan mellan 
kommunhuset och Smedjevägen med sina väl 
uppväxta och avskärmande träd och sitt centrala 
läge.

Vegetation

Vegetation i allmänhet, och uppvuxna träd i 
synnerhet, hjälper till att rena luften och sänka 
temperaturen i våra städer. Inom tävlingsområdet 
fi nns ett fl ertal värdefulla fullvuxna träd. Genom 
att spara en del av dessa kan den hållbara 
stadsdelen tillföras redan uppvuxen grönska. De 
två alléerna, se bild sida 12, är särskilt värdefulla 
och kan med fördel bevaras. Sektioner för 
trädplanteringar i t ex gaturummen ska utformas 
så att träden får goda växtmöjligheter och lämpliga 
volymer.

Lek och rekreation

Målet i kommunens lek- och aktivitetsplan är 
att det ska fi nnas en lekplats inom 500 meter 
från bostaden och aktivitetsytor där man ofta 
passerar. Idag fi nns ingen lek- eller aktivitetsyta 
inom tävlingsområdet och befi ntliga/föreslagna 
lekplatser ligger på över 500 meters avstånd. 
Dessa lekplatser är redan idag välbesökta och 
dessutom svåra att nå p g a trafi kbarriärer. 
Lekplatsen placeras lämpligen i grannskapsparken 
och föreslås ha temat ”ekologi och hållbarhet”.

Sociala aspekter och trygghet

Trygghet och säkerhet ska eftersträvas vid 
utformningen av Västra Roslags-Näsby. Genom 
att planera för både bostäder och verksamheter 
skapas ett mer levande område som upplevs 
tryggare både under dag- och kvällstid. Offentliga 
platser ska utformas omsorgsfullt och lokaliseras 
så att de har förutsättningar att bli befolkade, 
överblickbara och kan hållas välskötta.
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Cykelparkering

Infartsparkering

Busshållplats

Hållplats 
Roslagsbanan
Regionalt cykelstråk

Programområdesgräns
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Figuren visar infartsparkering och cykelparkering i anslut-
ning till stationsområdet, busshållplatser, Roslagsbanans 
stationsläge och det regionala cykelstråket genom området.

Trafi k 

Biltrafi k

Huvudinfarten till tävlingsområdet sker idag från 
cirkulationsplatsen i korsningen Centralvägen/
Stationsvägen. Angöring till området kan 
även ske via Stationsvägen i söder som är en 
lokalgata parallell med Roslagsbanan. Det fi nns 
även en anslutning från G:a Norrtäljevägen till 
kommunhusets parkeringsyta. Biltrafi k inom 
tävlingsområdet genereras huvudsakligen 
av infartsparkering, Roslags-Näsby station, 
arbetsplatser och bostäder i området. 
Tävlingsförslaget ska redovisa en logisk och 
funktionell trafi kstruktur för området. Korsningen 
Enhagsvägen-G:a Norrtäljevägen ska studeras 
och ges en trafi ksäker lösning för såväl 
biltrafi k som gående och cyklister. Delar av 
tävlingsområdets gatunät måste dimensioneras 
för busstrafi k till Roslags-Näsby station. Idag 
trafi keras stationen endast av ersättningsbussar 
vid driftstörningar på Roslagsbanan men linjetrafi k 
kan bli aktuellt i framtiden.

f ö r u t s ä t t n i n g a r

Centralvägen
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Kollektivtrafi k

Området har mycket goda 
kollektivtrafi kförbindelser. Från Roslags-Näsby 
station (Roslagsbanan) går tåg mot Kårsta och 
Österskär via Täby centrum samt mot Östra 
station i Stockholm. Planeringen av utbyggnad till 
dubbelspår från Roslags-Näsby till Lindholmen 
och Åkersberga pågår vilket kommer medföra 
en ökad turtäthet och en omdisponering av 
spårområdet. Inom gångavstånd nås också 
motorvägsbussarnas hållplatser vid E18. 
Stockholmsvägen i tävlingsområdets västra del 
trafi keras av bussar till Arninge och Kista. 
I tävlingsförslaget ska den föreslagna strukturen 
möjliggöra en god tillgänglighet till stationen och 
busshållsplatser. Det är viktigt att stationsområdet 
upplevs tryggt och får en attraktiv utformning för 
att uppmuntra det kollektiva resandet.

Parkering

Inom tävlingsområdet fi nns idag drygt 200 
infartsparkeringsplatser i anslutning till Roslags-
Näsby station. Strax söder om stationen fi nns 
ytterligare 90 infartsparkeringsplatser. Förutom 
dessa platser fi nns stora parkeringsytor tillhörande 
kommunens verksamheter och bostäderna i 
områdets östra del, några av dessa utnyttjas idag 
som infartsparkeringsplatser. Parkeringsplatserna 
inom tävlingsområdet har full beläggningsgrad 
under vardagar. Tävlingsområdet ska i första hand 
utvecklas till en hållbar stadsdel med fokus på 
bostäder och verksamheter i ett kollektivtrafi knära 
läge. Mot den bakgrunden ska tävlingsförslaget 
redovisa en markyta för infartsparkering om max 
5000 kvm, vilket bedöms motsvara 200 bilplatser. 
Förslagsställaren ska därutöver visa på möjlighet 
att med en fl ervåningslösning i en andra etapp 
tillskapa ytterligare minst 200 bilplatser inom 
denna yta. Parkeringsytor bör placeras så att 
onödig trafi kbelastning inom området undviks.

Täby kommuns parkeringsnorm är 1,5 plats 
per lägenhet för fl erbostadshus och 35 platser 
per 1000 kvm BTA för kontor. Med hänsyn till 
tävlingsområdets goda kollektivtrafi kförbindelser 
bör en lägre parkeringsnorm kunna tillämpas. 
Parkeringsnormen i Västra Roslags-Näsby 
föreslås sänkas till 1,1 platser per lägenhet 
exklusive besöksparkering.

Tävlingsområdet har goda kollektivtrafi kförbindelser. 

Förlängning av Roslagsbanan till Arlanda 

En idéstudie har under 2010 tagits fram av 
SL för att utreda en eventuell förlängning av 
Roslagsbanan vidare från Vallentuna mot Arlanda. 
Under 2010 kommer arbetet med en förstudie 
för utbyggnad av Roslagsbanan att påbörjas. 
Förstudien beräknas vara klar 2012. 
Behovet av infartsparkering och attraktiviteten 
för att etablera t ex kontorsverksamhet i 
tävlingsområdet är exempel på delar som kan 
komma att påverkas av en förlängning. 

Tvärbanan och BRT-bussar

I regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 
- RUFS 2010 redovisas en framtida förlängning 
av tvärbanan från Kista till Roslags-Näsby. SL 
och kommunen tittar tillsammans på möjligheten 
att dra en BRT-linje (Bus Rapid Transport) via 
Roslags-Näsby. Sträckning och hållplatslägen för 
de båda trafi kslagen är ännu inte utredda.
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Gång- och cykeltrafi k

Gång- och cykelvägnätet i området är i 
dag otydligt och ostrukturerat, framförallt 
runt stationsområdet med tillhörande 
infartsparkeringar. Ett gång- och cykelvägnät 
som underlättar orienterbarheten i området ska 
föreslås. Viktiga målpunkter som Täby centrum 
och omgivande parker ska knytas ihop med 
Roslags-Näsby station och Roslags-Näsby 
centrum.

Ett regionalt cykelstråk löper genom området i 
nord-sydlig riktning. Stråket går i blandtrafi k från 
Stationsvägen i söder via infartsparkeringarna 
vid stationen och ansluter i tävlingsområdets 
nordöstra del till gång- och cykelväg mot Täby 
centrum. Stråket används frekvent av bl a 
cykelpendlare till Stockholm. Tävlingsförslaget 
ska redovisa en tydlig och säker sträckning 
genom området. I tävlingsområdets östra del, 
vid Roslags-Näsby station, fi nns idag ca 200 
cykelparkeringar placerade i tre olika lägen. 
Beläggningsgraden är högst i läget närmast 
stationshuset. En funktionell och attraktiv 
parkering för ca 400 cyklar ska lokaliseras i nära 
anslutning till stationen för att främja cyklister som 
pendlar med Roslagsbanan. 

För att skapa en hållbar stadsdel är det 
viktigt att ge goda förutsättningar för gång- 
och cykeltrafi kanter. I och med planerad 
dubbelspårutbyggnad av Roslagsbanan kommer 
turtätheten att öka varför en planskild lösning med 
anslutning till perronger kan bli aktuell i framtiden. 
Inom ramen för tävlingen ska en funktionell 
koppling mellan västra och östra Roslags-Näsby 
redovisas.

Ostrukturerad och underdimensionerad cykelparkering, som 
trots detta är välanvänd p g a sin närhet till perrongerna.

Enhagsparken

Roslags-
Näsby 
centrum

Mot Täby 
centrum 

Anslutning mot 
Stockholmsvägen

Det är viktigt att knyta ihop tävlingsområdet med omgivande 
områden genom tydliga gång- och cykelstråk.. Särskilt vik-
tiga målpunkter är Enhagsparken, Stockholmsvägen , Täby 
centrum och Roslags-Näsby centrum.

f ö r u t s ä t t n i n g a r
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Teknisk försörjning

Dagvatten

Dagvattnet från området leds till Stora Värtan som 
enligt vattendirektivet har otillfredsställande status. 
Det är därför angeläget att minimera dagvattnets 
föroreningspåverkan från tävlingsområdet. 
Enligt Täby kommuns dagvattenpolicy ska 
lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) 
tillämpas så långt som möjligt. Det är därför 
viktigt att hänsyn tas till dagvattenhanteringen vid 
utformningen av området. 

I tävlingsområdet bedöms det svårt att skapa en 
stor öppen anläggning men fördröjning och rening 
kan ske genom exempelvis gröna tak, infi ltration 
på grönytor, genomsläppliga beläggningar och 
översvämmningsytor mm.

Vatten och avlopp

I tävlingsområdets västra del löper en tunnel 
för dag- och spillvatten i nord-sydlig riktning. 
I områdets nord-östra hörn löper kommunens 
dagvattentunnel med spilledning. För dessa två 
tunnlar råder djupbyggnadsförbud innebärande 
att sprängning, pålning eller grävning inte får ske 
närmare än 7 m över tunneltaket. Tunnlarna ska 
bevaras och skyddas enligt gällande föreskrifter 
vilket måste beaktas vid placering av byggnader. 
För tunnlarnas läge, se bilaga 6.

Värme

Täby kommun planerar en utbyggnad av ett nytt 
fjärrvärmenät. Bebyggelsen i Västra Roslags-
Näsby förutsätts kunna anslutas till nätet.

Avfallshantering

Hushållsavfall (inklusive förpackningar och 
tidningar) ska hanteras fastighetsnära så att 
återvinning främjas i enlighet med kommunens 
avfallsplan. 

Ett lämpligt läge för återvinningsstation ska också 
föreslås inom tävlingsområdet. Ytan bör uppgå 
till ca 150 kvm och placeras så att transporter 
för tömning av kärlen underlättas och med god 
tillgänglighet för såväl bilister som gående.

 f ö r u t s ä t t n i n g a r

Störningar och risker

Trafi kbuller 

Stora delar av tävlingsområdet är utsatt för relativt 
höga bullernivåer. De dominerande bullerkällorna 
är främst tågtrafi ken på Roslagsbanan i öster 
och biltrafi ken på Centralvägen i norr. Från 
Roslagsbanan överskrids maximalnivån 70 
dB(A) inom ca 70 meter från närmaste spår. 
Från Centralvägen överskrids ekvivalentnivån 
55 dB(A) inom 40-50 meter från vägen. Detta 
gäller förhållandena i marknivå, på högre 
höjd kan bullernivåerna vara högre (bilaga 
4 och 5). Bullerstörningarna från trafi ken på 
Centralvägen och Roslagsbanan ska beaktas då 
en ny bebyggelsestruktur föreslås för området. 
Tävlingsområdets närhet till Täby centrums 
stora serviceutbud och framför allt de goda 
kollektivtrafi kförbindelserna till Stockholm motiverar 
väl att bostäder byggs i ett bullerstört läge.

Farligt gods 

Centralvägen är en sekundär transportled för farligt 
gods. Bränsletransporter till bensinstationerna 
längs Enhagsvägen är dominerande. Den 
närmaste bensinstationen ligger ca 100 meter 
nordväst om tävlingsområdet.

Närliggande industriområde

De verksamheter som gränsar till tävlingsområdet 
är bilförsäljning, bilservice etc med begränsad 
störande påverkan på omgivningen. Hänsyn ska tas till dagvattenhanteringen vid utformningen 

av området.

Tävlingsprogram Västra Roslags-Näsby 17



f ö r u t s ä t t n i n g a r

Begreppet hållbarhet
För att regionen och Täby kommun ska behålla 
sin attraktionskraft måste vi fortsätta att värna den 
goda miljön – och i Täby är vi övertygade om att 
detta är möjligt trots tuffa tillväxtmål. Den ökning 
av invånarantalet och den näringslivstillväxt som 
kommer att krävas för att säkra en ekonomiskt och 
socialt hållbar utveckling behöver inte äventyra 
kommande generationers möjligheter till ett gott 
liv.

Täby kommuns miljöplan antogs juni 2010 och har 
sin grund i de nationella och regionala miljömålen 
och i miljösituationen i Täby. Planen lyfter fram 
fyra för kommunen prioriterade inriktningsmål: 
minskad klimatpåverkan, god vattenmiljö, halva 
Täby grönt och god bebyggd miljö. I arbetet 
med Västra Roslags-Näsby ska kommunens 
prioriterade inriktningsmål beaktas.

Målsättningen är att ambitionerna för ekologisk 
hållbarhet ska höjas i Västra Roslags-Näsby. 
Utformningen av strukturen är inte avgörande för 
om detta ska lyckas, dock kan bättre eller sämre 
förutsättningar ges för den vidare utvecklingen. 
Vilka system och tekniker som ska tillämpas i 
infrastruktur och byggnader avgörs politiskt och 
genom överenskommelser inför exploateringen av 
området. Tävlingen ska ha höga ambitioner men 
ett realistiskt perspektiv.

En begränsad klimatpåverkan ska eftersträvas. 
Detta bland annat genom att den nya strukturen 
ska uppmuntra till ett kollektivt resande. 
Gång- och cykeltrafi k, samt byte mellan dessa 
transportslag och kollektivtrafi k, ska underlättas 
genom stadsdelens utformning.

God resurshushållning ska underlättas. 
Strukturen ska underlätta för byggande med låg 
energiförbrukning.

Utformningen av stadsdelen ska gynna 
naturliga kretslopp; det kan innebära att 
området ansluts till kommunens planerade 
fjärrvärmenät, avfallshantering ska kunna ske så 
att återanvändning blir bekväm och dagvatten 
omhändertas lokalt i så stor utsträckning som 
möjligt.

Den nya strukturen ska uppmuntra gång- och cykeltrafi k och 
till ett kollektivt resande. Bytet mellan de olika transportsla-
gen ska underlättas genom stadsdelens utformning.
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Markägoförhållanden

Tävlingsområdet omfattar ca 95 000 kvm och 
huvuddelen ägs av Täby kommun. Markområdet 
längs Roslagsbanan ägs av AB Storstockholms 
Lokaltrafi k (SL). Se kartillustration till vänster.

Täby kommuns markinnehav kommer att försäljas 
under planprocessens gång. Avsikten är att 
markförsäljning ska ske till fl era exploatörer 
som sedan ska genomföra den planerade 
bebyggelsen. Eftersom att verksamheter pågår 
inom området och successivt kommer avfl ytta 
ska den föreslagna strukturen kunna byggas ut i 
etapper.

 f ö r u t s ä t t n i n g a r

Täby kommun

Täby Fastighets AB 
(helägt kommunalt bolag)

AB Storstockholms 
Lokaltrafik (SL)

byggnad

Figuren visar markägoförhållandena inom programområdet.
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Tävlingsarrangör
Täby kommun i samarbete med Sveriges 
Arkitekter.

Tävlingens form
Tävlingen är en inbjuden formgivningstävling i 
ett steg och genomförs i enlighet med Lagen om 
Offentlig Upphandling.

Tävlingsspråk
Tävlingsförslag ska vara utfört på svenska.

Deltagarrätt
Tävlingen är öppen endast för följande inbjudna 
arkitektföretag/team, utvalda genom ett öppet 
kvalifi ceringsförfarande:

o Adept ApS, SLA, Cowi AB
o Nyréns Arkitektkontor
o White Arkitekter AB
o Bjarke Ingels Group A/S (BIG), WSP  
 Sverige AB

Jury
o Erik Andersson (M), ordförande   
 stadsbyggnadsnämnden
o Torsten Björnsson (M), ledamot   
 stadsbyggnadsnämnden
o Sven Fjelkestam (FP), vice ordförande  
 stadsbyggnadsnämnden 
o Bengt H Strand (S), ledamot    
 stadsbyggnadsnämnden
o Hans-Göran Edbom, planchef
o Magnus Nissar, infrastrukturchef 

o Poa Collins, gatu- och parkchef
o Martin Calmtorp, exploateringsingenjör
o Helene Haglund, planarkitekt
o Eva Sjölin, arkitekt SAR/MSA, utsedd av  
 Sveriges Arkitekter
o Erik Giudice, arkitekt MSA, utsedd av  
 Sveriges Arkitekter

Juryns sekreterare är Claes Larsson, arkitekt 
SAR/MSA Sveriges Arkitekter
Juryn kan komma att tillkalla ytterligare 
sakkunniga som rådgivare.

Tävlingsfunktionär 
Tävlingsfunktionär är Anna Björneheim
E-post: anna.bjorneheim@taby.se
Tel: +46 (0)8-55 55 9467
Postadress: Täby kommun, 183 30 Täby
Besöksadress: Stationsvägen 13, Roslags-Näsby, 
Täby.

Tävlingsprogrammet är upprättat av 
stadsbyggnadskontoret, Täby kommun.

Programhandlingar
Programhandlingarna utgörs av detta program 
samt följande bilagor:

1. Grundkarta för tävlingsområdet 
2. Ortofoto för tävlingsområdet (2009)
3. Utdrag från kommunens bullerkartläggning 

från 2007 (ekvivalent ljudnivå)

4. Maximala ljudnivåer för Roslagsbanan, 
Roslags-Näsby, 

5. Karta utvisande befi ntliga tunnlar med 
område för djupbyggnadsförbud

Startmöte
Samtliga tävlande inbjuds till ett gemensamt 
startmöte för presentation av förutsättningar och 
visning av området onsdagen den 27 oktober 
kl 13.00. Plats: rum 301, Täby kommunhus, 
Stationsvägen 13, Roslags-Näsby.

Tävlingsfrågor
Begäran om klarlägganden eller kompletteranden 
uppgifter om programhandlingarna ska 
göras skriftligen, genom brev eller e-post till 
tävlingsfunktionären. Tävlingsfrågor ska vara 
tävlingsfunktionären tillhanda senast 2010-11-
30. Märk all korrespondens med ”Tävlingsfråga”. 
Tävlingsfrågor och juryns svar kommer snarast 
därefter skickas till samtliga tävlande.

Tävlingsförslaget
Tävlingsförslaget ska vara anonymt. Samtliga 
inlämnade ritningar och övriga handlingar ska i 
nedre högra hörnet vara försedda med ett motto. 
Tävlingsförslaget ska vara monterat på styvt 
underlag i liggande A1-format och får omfatta 
högst 4 planscher. Därutöver ska en omgång 
av dessa planscher, förminskade till A3-format, 
lämnas. Tre omgångar CD-skivor med kopior på 
planscherna i PDF-format ska också lämnas. 
PDF:erna ska kunna användas för publicering 
i såväl tryckt form som på webben men får inte 

t ä v l i n g s t e k n i s k a  b e s t ä m m e l s e r
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omfatta mer än 10 MB. Tävlingsförslaget ska vara 
anonymt, detta gäller också författarinformation och 
liknande på de digitala fi lerna. Ev handlingar utöver 
dessa kommer att tas undan från bedömning och 
utställning. Modell tas ej emot.

Tävlingsförslaget ska redovisa följande:
o Situationsplan i skala 1:1000 som visar 

markanvändning med byggnadskroppar, 
offentliga rum, trafi klösningar, parkeringar, 
kopplingar mm.

o 3D-perspektiv ”fl ygbild”, vy från sydost.
o Konceptskisser som illustrerar de bärande 
  idéerna.
o Relevanta sektioner genom området,  
 skala 1:1000. Eventuella detaljutdrag får  
 redovisas i valfri skala. 
o Andra perspektiv (max 2 st) som illustrerar 

stadsrummet och byggnaders gestaltning. 
Husvolymer ska redovisas så att 
våningsantal framgår.

o Kortfattade beskrivning av förslagets 
bärande idéer. Beskrivningen ska nämna 
utgångspunkter och mål och förklara 
hur förslaget uppfyller de angivna 
målsättningarna. Hållbarhet ska ges en 
särskild rubrik. Beskrivningen ska redovisa 
ungefärligt antal bostadslägenheter i 
förslaget och ungefärligt bostads- kontor/
annan verksamhets- och handelsyta i kvm 
BTA.

Inlämning
Tävlingsförslaget ska vara lämnat till post- eller 
budbefordran senast 2011-02-07 adresserat till 
tävlingsfunktionären. Tävlande ska på anmodan 
kunna styrka inlämningsdag. Tävlingsförslag 
kan även, senast samma dag (2011-02-07) kl 
17.00 lämnas direkt till tävlingsfunktionären, 
besöksadress Täby kommun, Stationsvägen 13, 
Roslags-Näsby, Täby.

Tävlingsarvode
Varje tävlande som inom utsatt tid inlämnat förslag 
i enlighet med detta program erhåller ett arvode 
om 250 000 kr exkl moms. Arvodet utbetalas mot 
faktura sedan juryn godkänt inkomna förslag.

Bedömning
Tävlingsförslaget kommer att bedömas utifrån 
kommunens huvudmålsättning att skapa 
en hållbar, attraktiv och levande stadsdel. 
Följande kriterier kommer att ligga till grund 
för bedömningen (utan inbördes ordning eller 
viktning):
o Övergripande idé och hur målsättningarna  
 i programmet uppfylls.
o Relationer och kopplingar till omgivningen.
o Stadsbyggnadsmässiga, miljömässiga och  
 gestaltningsmässiga kvaliteter.
o Innehåll på avseende på hållbarhet   
 och vilka förutsättningar förslaget ger för  
 en vidareutveckling av ett ekologiskt   
 anpassat byggande.

o Utvecklingsbarhet och fl exibilitet inför  
 framtiden.
o Genomförbarhet, realism med avseende  
 på kommunens resurser.

Bedömningen beräknas vara avslutad senast 
april 2011. Resultatet kommer att meddelas de 
tävlande personligen.

Utställning/Publicering
Tävlingsförslagen kommer under bedömningstiden 
att ställas ut genom arrangörens försorg. Tid 
och plats meddelas senare. Tävlingsjuryns 
utlåtande kommer tillsändas samtliga tävlande 
senast tre veckor efter det att tävlingens resultat 
offentliggjorts. All publicering av tävlingsförslag 
efter avslutad tävling kommer att ske med 
angivande av förslagsställarens namn. Sveriges 
Arkitekter och Täby kommun äger rätt att publicera 
samtliga tävlingsförslag på sin hemsida.

Äganderätt, upphovsrätt och nyttjanderätt
Arrangören innehar den materiella äganderätten 
till tävlingsförslagen.

Förslagsställaren innehar upphovsrätten och 
behåller nyttjanderätten till sina förslag. Direkt 
utnyttjande av förslag, helt eller väsentliga delar, 
kan ske först efter avtal med förslagsställaren.
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Returnering av förslag
Förslagen kommer inte att returneras.

Uppdrag efter tävlingen
Arrangören avser att förhandla med 
förslagsställaren till det förslag juryn 
rekommenderat om uppdraget att planera och 
utveckla Västra Roslags-Näsby. Finner arrangören 
skäl att frångå juryn rekommendation ska samråd 
ske med Sveriges Arkitekter. Om tävlingen efter 
tre år ännu inte har lett till något fortsatt uppdrag 
för vinnaren tillkommer det denne en extra 
ersättning motsvarande tävlingsarvodet.

Tävlingsprogrammets godkännande
Detta program är upprättat i enlighet med 
”Regler för svenska tävlingar inom arkitekternas, 
ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält”, 
1998. Reglerna gäller om inte programmet 
anger annat. Program och bilagor är godkända 
av juryns ledamöter, vilka svarar för tävlingens 
genomförande. Från tävlingsteknisk synpunkt är 
programmet granskat och godkänt för de tävlande 
av Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd.
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