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Program

4: Täbys Nya Torg 

Tävlingsområde 10700m2 Byggnadskant och Rumanalys

1: Vägföringen uppritas, Esplana-
den förlängs in på platsen och ett 
gångstråk etableras längs med 
vägen

2: Utläggningen av ett platsfält 3: Det underindelas i fem mindre 
platser med var sin identitet och 
funktion.

ljusinsläp för parkeringskällare
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Uteservering, sittplatser och 
cykel-P

TÄBY CENTRUMS NYA TORG BLIR MÖJLIGHETERNAS PLATS!

Organisering
Täbys centrums nya stadsdel är organiserad med raka och vinkelräta gator och 
byggnader. Därför blir den nya platsen också organiserad utifrån samma stringenta 
princip.

Det nya torget i Täbys centrum är cirka 10.000 m2 och på storlek med en fotbollbana. 
Samtidigt önskar man en plats med möjlighet för många olika aktiviteter. 
Därför indelas torget i en rad zoner som kan utgöra ramar om olika funktioner 
och begivenheter. Dessa programmeras så att de uppfyller de önskemål som 
tävlingsprogrammet föreslår.

Därmed får Täby inte endast en ny plats men fem nya platser: Marknadsplatsen, 
Ljusplatsen, Äventyrsplatsen, Scenplatsen och Lekplatsen. De fem delområdena i 

De fem delområdena markeras med rader av linjer på beläggningen i olika avstånd. 

ljusschakt, vattendysor och belysning.

Marknadsplatsen
Marknadsplatsen är Täbys Handelstorg som skapar perfekta ramar för vardaglig 

till uppställning av bodar. Nätverket är markerat med lysande stålpunkter utrustade 
med strömuttag. På kvällen när det inte är torgmarknad framstår platsen som ett 
mönster av lysande punkter.

Ljusplatsen
Ljusplatsen fungerar som ljusschakt för parkeringskällaren. Här kan man se ned i 
parkeringskällaren från platsen, och från källaren upp mot molnen som rör sig på 
himlen. Platsen består av en rad linjer av härdat glas. Glaset upplyses nedifrån på 
kvällen så man kan ana att det händer något underplatsen. En byggnad med trappa och 
hiss med ingång till parkeringskällaren är integrerad i platsen.

Eventplatsen
Eventplatsen är Täbys upplevelserum. En yta för temporära arrangemanget såsom 
temadagar och idrottsarrangemang. Platsen är linjerad så att det passar till 
uppställning av stolar eller bänkar till events. I linjerna placeras vatten- och 
ångdyser. Dessa förvandlar platsen till en stor vattenkonst som skapar spel av 
vatten och dis när platsen inte används till events.

Scenplatsen
Scenplatsen är Täbys utomhusscen. Det är här som utspelas konserter och teater. 
Platsen består av linjerade betongytor som med hjälp av hydraulik kan lyftas så 
att de bildar en scen på platsen. En byggnad som kan användas som ”backstage” till 
scenen är integrerad i platsen. I vardagen kan byggnaden användas som galleri. När 

Lekplatsen
Lekplatsen är ett backigt leklandskap i gröna omgivningar. Ett rörligt landskap som 
inspirerar till lek och stimulerar barns kreativitet och motorik. Platsen består av 
fält med gräs och fallsäkert underlag varpå lekredskap kan uppställas.

Tillsamman skapar den fem platserna ett stort samlat ”stadsgolv” som skapar 
fri rörlighet för alla och som i fremtiden vill vara en ram för många av Täbys 
aktiviteter. En yta, som, på grund av att den inte har nivåskifte eller kanter 
mellan de olika mindre platserna, vid kan användas till stora events som kräver att 
platsens alla 10.000 m2 tas i bruk.

Längs med Stora Marknadsvägen och butikcentret placeras två promenader av trimmade 
platanträd som kommer att skapa en lätt och luftig avgränsning.

Esplanadens beläggningsmönster fortsätter helt in på torget och blir en integrerad 
del av Täbys nya torg. En lång solbänk placeras vid Esplanaden där det är mest sol 
på platsen. Ytterligare markeras ett tvärgående promenadförlopp längs med Stora 
Marknadsvägen. Här placeras också mindre bänkar, cykelstativ, belysningsmaster och 

Belysning
En stor del av året är det mörkt på dessa breddgrader. Därför vill belysningen 
utgöra en viktig beståndsdel av torgets identitet.

i beläggningen. Ytterligare kommer träden att vara upplysta nerifrån av spotlights 
så de vill framstå som lysande kulor. Tillsammans skapar detta en trygg belysning i 
ögonhöjd så platsen känns trygg och in bjudande även på en mörk januarikväll.

Ytterligare upplyses platsen av spotlights från sju ljusmaster som är placerade i 
kanten platsen vid promenadstråket längs med Stora Marknadsvägen. Ljusmasterna är 
utrustade med LDC-färgteknologi. Därmed vill varje spotlight, via en computer, kunna 
justeras i färg och belysningskraft efter behov. Detta kommer att skapa ett varierat 
ljusspel i loppet av dygnet och vill vara med till att illudera olika stämningar på 
platsen alt efter de events eller aktiviteter som utspelar.

punktljus i vägbeläggningen

Material
Täbys Torg kommer förhoppningsvis att användas av många människor. Därför utförs 
torget av enkla och slitstarka material som kräver minimum av underhåll och som kan 
tåla hög slitage. 

godstransport med vidare. Denna läggs utan kanter och i nivåskifte så platsen 
framstår som ett jämnt golv. Beläggningen kan bestå av ljus natur- eller betongsten 
med halksäker yta. 

Linjeringen på de fem platserna utförs av sten i mörka nyanser, härdat glas, 
stålgaller, borstad betong och gummiplattor.  Byggnader och sittmöbler byggs i stål, 
trä och glas. Byggnaderna utförs av stålrammar varemellan fönster placeras i sidorna 
och i taken. På dagen vill det ge god utsikt och ljus i byggnaderna och på kvällen 
vill de framträda som enkla lysande skulpturer på torget.

NYTT TORG I TÄBY CENTRUM

MOTTO: ETT MÖJLIGHETSFÄLT

Skridskoåkning, uthyrning av utrustning
Liten pulkabacke
Lek
Boule
Schackspel
Modevisning
Uteservering
Hoppställning
Minicirkus, tivoli
Djuruppvisning, ponnyridning mm
Glassförsäljning
Föreningsaktiviteter
Temadagar, ex kommunens dag, skolans-, polisens
Politiska möten med valstugor och valtal
Idrottsevenemang
målgångar för ex Täby maraton
Uppvisningsmatcher
Jonglör, clown, musikant
Utställningar
Konserter
Loppmarknad
Moped-, cykelskola
Skateåkning
Minitåg
Teater
Dansbana
Torghandel

Plandelar

Koncept

Analys

Ideér till aktivitere på torget under ulika delar av åretBeljusningsplan

Perspektiv ifrån Marknadsplatsen 



MOTTO: ETT MÖJLIGHETSFÄLT

Skridsoåkning och uthyring av utrustning Loppemarked Teater Modevisning

Koncert Cirkus Torghandel Tivoli

Målganger För Täby Marathon Uppvisningmatcher Utställning Temadag

Aktiviteter

Marknadsplatsen Ljusplatsen Eventplatsen Scenplatsen LekplatsenEsplanad

Korttidsparkering

Gangstråk

solbänk

bänk

Uteservering Uteservering

Uteservering

Stora Marknadsvägen

Paviljong Paviljong PaviljongLjusmast och bänk Ljusmast och Cykle-P

Ljusmast och bänk skala 1:200

Situationsplan skala 1:400

Ljusmast och cykel-P skala 1:200 Paviljong Marknadsplatsen skala 1:200 Paviljong Ljusplatsen skala 1:200 Paviljong Scenplatsen skala 1:200

Fågelperspektiv

Sektion i skala 1:400

Ljusmast och bänk


