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1. INBJUDAN

2. SYFTE OCH BAKGRUND

Täby kommun inbjuder till allmän arkitekttävling om utformningen av ett nytt torg i Täby centrum.

Avsikten med tävlingen är att ta fram förslag till gestaltning av det nya torget som kan bidra till att göra Täby centrum till en
attraktiv plats i en expanderande region. Vinnaren avses upphandlas som konsult för projekteringen av torget.

Täby centrum är en viktig del i den regionala utvecklingen i nordöstra Stockholmsområdet. I Regional utvecklingsplan för 
Stockholms län, RUFS 2001, pekas centrala Täby/Arninge ut som den regionala kärnan i nordost. ”Täby centrum är ett 
mycket angeläget projekt för den fortsatta utvecklingen av den regionala kärnan.”

Täby kommuns översiktsplan, antagen 1992, anger att Täby centrum ska utvecklas avseende såväl bostäder som arbetsplatser 
och service. Tillskott av bostäder och arbetsplatser ska ske i omedelbar anslutning till bebyggelsezonerna framförallt i Täby 
centrumområdet med hänsyn till det centrala läget, tillgången på service och god kollektivtrafi kförsörjning. Önskvärt är att 
bebyggelse ska ske genom förtätning med större stadsmässighet.

Arbete pågår med att ta fram en ny detaljplan för Täby centrum. I ”Program för utveckling av Täby centrum” (program 
för detaljplanen daterat 2005) anges att ”Ett stort torg med möjligheter till ett varierat innehåll och användningssätt” skall 
skapas. ”En av de viktigaste delarna av programförslaget är det stora offentliga utomhustorget. Torget är placerat i bästa 
solläge och är omgivet av bostäder, bibliotek, butiker och ger möjlighet till liv och rörelse utanför centrumanläggningen och 
utanför butikernas öppettider.”  ”Med en omsorg i utformningen och med rika möjligheter till aktiviteter kan Täby få det 
offentliga vardagsrum som Täbyborna saknat.”

Samråd kring ett detaljplaneförslag för Täby centrum har skett under februari 2007. Förslaget innebär en förtätad 
bebyggelse med stadsmässiga gator, nya tillfarter och avsevärt utökat antal parkeringsplatser, framför allt i garage. I 
förslaget fi nns ca 870 nya lägenheter, en utbyggnad av butikscentrum och nya arbetsplatser i kontor.



AttundafältetBebyggelse i Täby centrum

Fasader mot torgets nordvästra sida Fasader mot torgets sydöstra sida
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3. OM TÄBY OCH TÄBY CENTRUM
Täby ligger ca en mil norr om Stockholm. Genom Täby går motorvägen E18 och tågförbindelsen Roslagsbanan med tre 
förgreningar. 1948 blev Täby en köping och utbyggnaden av bostäder och service tog fart. Sedan mitten av 50-talet har Täby 
haft en kraftig expansion och sedan 1965 har befolkningen fördubblats till nuvarande ca 61 000 invånare. Ungefär hälften av 
bostäderna i Täby är i fl erbostadshus och hälften i enfamiljshus. 

Täby kommun satsar på att öka antalet arbetsplatser och öka befolkningen till 80 000 invånare år 2030 vilket kommer att 
synas i några nyplanerade områden men även innebära förtätningar i befi ntlig bebyggelse. Samtidigt strävar kommunen efter 
att behålla stora grönområden för rekreation. Se även www.taby.se.

Under 50-talet var Roslags-Näsby 
Täby köpings administrativa, 
kulturella och kommersiella 
centrum. 1960 togs beslut om ett 
nytt centrum med fl er arbetsplatser 
och mer service. Täby storcentrum, 
med kringliggande bostäder och 
service, byggdes mellan 1964 och 
1975 på platsen för Tibble gård. 

Butikscentrum byggdes till 1993 
och har idag årligen 9,5 miljoner 
besökare. Av dessa kommer 80 % 
från Täby eller närliggande kom-
muner. Antalet besökare väntas öka 
till 12-13 miljoner efter den plane-
rade utbyggnaden.
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4. TÄVLINGSOMRÅDE

Karta över område 
för detaljplan. 
Tävlingsområdet,
markerat med rött 
fält, ligger centralt i 
Täby centrum.
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5. TÄVLINGSUPPGIFTTävlingsuppgiften innebär att ge förslag till hur det nya torget ska utformas i enlighet med intentionerna i samrådsförslag 
till detaljplan för Täby centrum samt de framtida behov och önskemål som beskrivs i detta program. Det är viktigt att den 
föreslagna torgutformningen kan möta de många olika anspråk som kan ställas på torget vid olika tider under dygnet och 
året på ett bra sätt. Målet är att torget blir en mötesplats för alla. Utformningen bör alltså vara både generell och fl exibel. 
Ambitionen är att det nya torget ska vara den stora samlande platsen i kommunen, ”ett offentligt vardagsrum” i det nya Täby 
centrum.

Torget ska medge en fl exibel användning där utomhusfunktioner gärna får samverka med funktioner i angränsande bebyggelse. 
Den stora ytan ger goda förutsättningar för bra solvärden men måtten talar också för en gestaltning som bidrar till att föra in
en mer intim skala och grönska till centrum. I tävlingsuppgiften ingår även att föreslå en princip för esplanadens gestaltning 
och hur denna ansluter till torget samt princip för utformning av gatan in från Stora Marknadsvägen.

Torget kompletterar kvarterens gårdar, en mindre kvarterspark, andra parker och naturparker i närområdet.

Torget ska bidra till att ge Täby centrum en stark och positiv identitet. Gestaltningen ska vara framåtsyftande, engagerande 
och identitetskapande och ha en bärande idé som genomsyrar hela förslaget. Torget ska utmärka sig genom sin utmärkta 
gestaltning. Täbys nya torg får gärna låta tala om sig utanför kommunens gränser och det ska vara en plats för Täbyborna att 
känna stolthet för. Gestaltningen av det nya torget ska utföras med hänsyn till Täby centrums bebyggelse och förslaget ska 
ha en idé om vad torget kan tillföra i ett stadsbyggnadsmässigt och socialt sammanhang.

Perspektivet visar torgets skala och rumslighet

IDÉER TILL AKTIVITETER PÅ 
TORGET UNDER OLIKA 
DELAR AV ÅRET
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

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



Förslag till butikscentrums 
nya fasad mot torget och 
sektion genom garage
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Angränsande bebyggelse

Invid torget kommer befi ntliga kommersiella verksamheter i Täby centrum att utvecklas med nya entréer och ett delvis 
nytt innehåll. En ny huvudentré med förbindelse till butikscentrums inomhustorg planeras. Såväl butiker som restauranger 
kan komma att ha entréer direkt från torget. En biograf kan också få sin entré från torget. Utredning om butikscentrums 
gestaltning och disposition pågår.

Även kommunal service i form av bibliotek och föreningsgård kommer att få entréer mot torget och nya bostadskvarter 
kommer att gränsa direkt till torget på dess sydvästra sida. I de nya bostadshusen kommer viss kommersiell verksamhet 
lokaliseras i bottenvåningarna mot torget och esplanaden. Föreslagen torgutformning ska ta hänsyn till de boende invid 
torget.

Det nya torget utgörs av en ca 135m x 70m stor yta. Marken uppfattas som i huvudsak plan. De planerade markhöjderna 
inom området varierar mellan +12,1 och  +12,6. Byggnaderna kring torget är mellan tre (centrumbyggnadens butiksvåningar) 
och fem (+ en indragen) våningar höga. Torgets storlek och orientering ger trots den täta och relativt höga bebyggelsen 
goda solförhållanden (se bifogad solstudie). Detta bör utnyttjas i dispositionen av torgytorna. Bostadskvarterens byggrätter 
kommer att säljas genom en markanvisningstävling under 2007. Hur dessa fasader ska gestaltas och var entréer ska placeras 
är inte klart under tävlingstiden utan kommer att arbetas fram av de blivande byggherrarna i samarbete med kommunen.

Torget är helt underbyggt med garage i två våningar med en uppgång på torget, en i butikscentrum och en i passagen mellan 
bibliotek och polishus. Uppgången på torget ska gestaltas i samklang med torget. Möjligheten att släppa upp ljus från garaget 
till torget respektive ta ned ljus till garageplanet för att underlätta orienterbarhet i garaget ska prövas. Ett tänkt läge för
ljusinsläppet mellan garageuppgången på torget och den nya huvudentrén redovisas på bilaga.  Ventilationsanordning för 
garaget förutsätts lösas inom föreslagen ny centrumbyggnad med utsläpp ovan tak. Bjälklaget över garaget är ca 1,9 meter 
tjockt varav 0,8 m planteringsdjup och 0,3 m beräknat för fall på torgnivån.

Uppgång från en eventuell framtida pendeltågstation är tänkt att placeras inne i Täby centrum med direktutgång i fasad mot 
torget.  Tävlingsförslagen behöver inte ta hänsyn till detta.



Nattvy över biblioteket och 
polishuset med föreslagen 
inbyggd passage till 
Biblioteksgången.
Nuvarande arkader kan 
komma att byggas in.

Esplanaden med Tibble 
kyrka i fonden och ny 
kontorsbebyggelse till 
höger.
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Biltrafi k         (gatusektioner se sid 12)

Två gator ansluter mot torgets sydvästra långsida. En av dem ska utformas som en esplanad med huvudmått enligt bifogad 
sektion. Esplanaden förbinder torget med sport- och kulturcentrum på andra sidan Attundavägen. Torgförslaget ska omfatta 
en princip för esplanadens gestaltning och hur den ansluter till torgytan. Anslutningen ska utformas så att trafi ken vid 
polisens in- och utfart är tydligt markerad men sker på de gåendes villkor. Den andra gatan från sydväst är en mindre 
bostadsgata med endast utfart mot torget.

Gatan som leder in från Stora Marknadsvägen i sydost har karaktären av kvartersgata med träd och kantstensparkering. 
Gatans sträckning och utformning över torget ingår i tävlingsuppgiften. Utmed gatan ska några angöringsplatser samt 
korttidsparkering för minst 15 bilar och taxiuppställning för minst 5 bilar planeras in. Hela torgytan mellan alla fyra fasader
ska betraktas som en helhet inkl. körbara ytor.

Leverenser och inlastning till butikscentrum sker från Gustaf Bergs väg (utanför tävlingsområdet). Utryckningsfordon ska 
kunna ta sig fram till högst 10 meter från alla fasader utan att hindras av fasta föremål. 

Gång- och cykeltrafi k

Många gående, och i viss mån cyklister som leder cykeln, kommer till torget från Biblioteksgången och från skolor, 
sportcentrum och Roslagsbanans station Tibble mm på andra sidan Attundavägen. Gång- och cykeltrafi kens koppling 
mellan esplanaden och torget ska uppmärksammas och gestaltas. Esplanaden och cykelbanor utmed Stora Marknadsvägen 
är de viktigaste cykelstråken in mot torget. Gående kommer även från bussterminalen på Stora Marknadsvägen.  
Cykelparkeringar för minst 50 cyklar, med idéer om hur de kan utökas ska inordnas på lämpliga platser på torget.
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Sektion A   Gata in från Stora Marknadsvägen

Sektion B   Esplanaden

Sektionernas huvudmått och illustrerade funktioner 
är bindande medan delmåtten kan justeras. Princip 
för trädplantering och övrig utformning ingår i täv-
lingsuppgiften.
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Situationsplan med väsentliga gångstråk och gång- och cykelstråk markerade med rosa
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Vistelseytor

Torget ska utformas så att det blir en levande plats under så stor del av dygnet och året som möjligt. Här ska fi nnas plats för 
många olika aktiviteter och stimulerande lek för olika åldrar men också lugnare platser. Uteserveringar ska beredas plats 
men också neutrala sittplatser med bra solvärden ska fi nnas. Möjlighet att anordna uppträdanden, möten, utställningar, 
idrottstävlingar, motions- och lekaktiviteter av mer eller mindre tillfällig karaktär ska fi nnas på torget. Vintertid ska torget 
behålla sin attraktion genom att möjliggöra vinteraktiviteter (se även ”Idéer för aktiviteter på torget under olika delar av 
året”, sid 9). 

Vatten som attraktion är ett positivt inslag i torgmiljön.

Plats för en scen ska fi nnas, mobil eller fast. Scenen ska kunna användas för musik- och teateruppträdanden, talare mm. 
Idéer för scenens utformning ska redovisas i tävlingsförslaget. Frågan om förvaring av lösa möbler och annan utrustning 
för scenverksamheten ingår inte i tävlingsuppgiften.

Plats för en skridskobana på minst 500 kvm ska fi nnas på torget vintertid. 

Uteserveringar

Det fi nns ett stort intresse att ordna uteserveringar inom tävlingsområdet för att ge liv åt torgmiljön. Samordning med 
planerade serveringar inom centrumbyggnaden mot torgets långsida ska kunna ske på ett naturligt sätt. Flexibla avgränsningar 
mot övriga torgytan ska gestaltas i förslaget.

Torghandel

Fristående torghandel ska kunna beredas plats på torget. Tävlingsförslagen ska redovisa minst 10 platser för saluhandel 
med möjlighet att utöka. Saluplatserna ska ha en storlek på 3x3 m. Saluplatserna ska ha god framkomlighet vid etablering/
avetablering. Ytor ska inte reserveras för parkering för torghandlare.

Fristående torgbyggnader

Torget ska kunna kompletteras med en eller fl era mindre paviljonger/byggnader för kiosk och enklare servering.  I 
tävlingsuppgiften ingår att föreslå omfattning, läge och idé till utformning av dessa på ett sådant sätt att torgets öppna 
karaktär bevaras. Uppgång från garaget fi nns på torget med placering enligt bifogat underlag. Även utformning av denna 
uppgång ska ingå i förslaget. Problemet med oönskade ”baksidor” ska uppmärksammas. 
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6. GENERELLA PLANERINGS-
FÖRUTSÄTTNINGAR

7. BEDÖMNING OCH 
GENOMFÖRANDE

Belysning
Belysningsfrågan är särskilt viktig då torget ska vara tryggt och användas aktivt  även under årets mörka del. Ljussättning av 
torget och principer för belysning av esplanden och gatan in från Stora Marknadsvägen ingår i tävlingsuppgiften.

Konstnärlig utsmyckning
Det ingår i uppgiften att föreslå läge och omfattning av konst. Konstnärlig medverkan i gestaltningen ses positivt.

Skötsel / förvaltning
Täby kommun kommer att vara huvudman för gator och torg. Rodamco kommer att äga och driva garaget. Det är av stor 
vikt att skötsel, drift, underhåll och materialkvalité beaktas. En långsiktigt hållbar anläggning av god kvalité med möjlighet 
till rationell skötsel ska skapas. Samtidigt är torget en plats där inslag av intensiv skötsel kan accepteras. Delar av torget 
kan komma att vara uppvärmda vintertid. Omfattning och läge beror på torgets utformning. Framkomlighet för skötsel- och 
utryckningsfordon ska fungera.

Målgrupper – Det är viktigt att torget gestaltas för alla åldrar och kategorier av besökare. Centrum har en relativt stor 
dagbefolkning p.g.a. skolor, service och arbeten i närområdet.  Idag utgörs en större del av de boende i centrum av äldre men 
genom nybyggnationen förväntas en föryngring av befolkningsstrukturen. 

Handikapptillgänglighet – Torget och anslutande gator och gångvägar ska vara användbara för alla, oavsett 
funktionshinder. 

Buller – Torget har ett skyddat läge men kan tidvis störas av buller från Roslagsbanan och biltrafi k på Stora Marknadsvägen. 
Gestaltning och placering av bullrande aktiviteter på torget ska ta hänsyn till närliggande bostäder. 

Trygghet – Upplevelsen av trygghet under alla tider på dygnet är viktig.

Ledningar – Befi ntliga el-, värme- och VA-ledningar kommer att läggas om i och med anläggandet av garage och torg. 

Följande kriterier kommer att ligga till grund för bedömningen (utan inbördes viktning).
- stadsbyggnadsmässiga och arkitektoniska kvaliteter
- genomförbarhet (ekonomi mm)

Tävlingsförslaget kommer att ställas ut under bedömningstiden.

Tävlingens form
Tävlingen är en allmän, öppen tävling i ett steg och genomförs i enlighet med Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).
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8. TÄVLINGSTEKNISKA 
BESTÄMMELSER

Tävlingsarrangör
Täby kommun

Deltagarrätt
Tävlingen är i enlighet med LOU öppen för alla, oavsett nationalitet.

Tävlingsspråk
Tävlingsspråk är svenska, men tävlingsförslag på danska/norska accepteras.

Prissumma
Prissumman är 450 000 SEK. Första pris kommer att uppgå till minst 150 000 SEK. Lägsta belöning kommer ej att 
understiga 50 000 SEK.

Jury
Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury bestående av:
- Malin Löfsjögård, stadsbyggnadsnämndens ordförande, Täby kommun
- Torsten Björnsson, stadsbyggnadsnämnden, Täby kommun
- Sven Fjelkestam, stadsbyggnadsnämnden, Täby kommun
- Bengt H Strand, stadsbyggnadsnämnden, Täby kommun
- Tommy Jägenstedt, stadsbyggnadschef, Täby kommun
- Håkan Knutsson, stadsarkitekt, Täby kommun
- Bo Bergman, Rodamco
- Johan Paju, landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
- Åsa Drougge, landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryns sekreterare är Claes Larsson, Sveriges Arkitekters Arkitektservice AB.

Juryn äger rätt att tillkalla sakkunnig expertis som rådgivare.

Tävlingsfunktionär
Tävlingsfunktionär är Anna Björneheim, Tekniska kontoret, Täby kommun. 
 E-post:   anna.bjorneheim@taby.se
 Telefon:   08-768 94 67   Telefax: 08-768 52 03
 Postadress:  Täby kommun, 183 80 Täby   
 Besöksadress:  Stationsvägen 13, Roslags-Näsby, Täby

OBS! Alla kontakter angående tävlingen, såsom beställning av programhandlingar, frågor etc, ska alltid riktas till 
tävlingsfunktionären. Tävlande får ej ta direkt kontakt med juryledamot för frågor angående tävlingen.
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Programhandlingar
Programhandlingarna utgörs av detta program samt följande bilagor: 
01. Samrådshandlingar för detaljplan för Täby centrum, daterade 2006-11-20 (pdf-format)
02. Grundkarta med illustration av planförslaget, tävlingsområdet, befi ntliga och föreslagna golv- och  markhöjder  
 samt uppgångar från garage och zon för ljusinsläpp. (dwg-format)
03. Planer och sektion som redovisar underjordiskt garage med höjder, uppgångar, zon för ljusinsläpp (pdf-format)
04. Fasader till befi ntliga byggnader runt torget. (bygglovhandlingar i pdf-format)
05. Fotografi er av miljöer i Täby centrum (jpg-format)
06. Flygfoto med nya byggnadsvolymer inlagda (jpg-format) 
07. Flygfoto nuläge, snedbild (jpg-format) 
08. Schematisk redovisning av förslag till butikscentrums nya fasad mot torget (pdf-format)
09. Ortofoto (jpg- och ecw-format)
10. Solstudier (jpg-format) 

Utlämning av programhandlingar
Programhandlingar kommer att fi nnas tillgängliga på hemsidan www.arkitekt.se/tavlingar from 2007-03-01. 
För att tävlingsfunktionären ska kunna förmedla frågor och svar under tävlingstiden ska de tävlande registrera sig med 
e-postadress vid uttag av tävlingshandlingarna.

Tävlingsfrågor
Eventuell begäran om klarlägganden eller kompletterande uppgifter om programhandlingarna ska göras skriftligt till 
tävlingsfunktionären Anna Björneheim. Skrivelsen skickas i kuvert märkt ”Tävlingsfråga”, eller via e-post och skall vara 
tävlingsfunktionären tillhanda senast 2007-03-26. 

Tävlingsfrågor och juryns svar kommer att skickas till de registrerade e-postadresserna samt läggas ut på hemsidan 
www.arkitekt.se/tavlingar senast 2007-04-02

Tävlingsförslag
Tävlingsförslag skall vara anonymt. Samtliga inlämnade ritningar och övriga handlingar ska i nedre högra hörnet vara 
försedda med ett motto.

Tävlingsförslag skall vara monterat på kartong eller liknande i stående A1-format (59,4 x 84,1 cm), och får omfatta högst 
två planscher. Därutöver skall en omgång av dessa planscher, förminskade till A3-format, lämnas. All text på planscherna 
skall vara läsbar på A3-kopiorna.
Samtliga planscher ska även lämnas digitalt i pdf-format högupplöst på en CD.

Handlingar utöver dessa kommer att tas undan från bedömning och utställning. Modell tas ej emot. 
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Tävlingsförslag ska redovisa följande:
A. Situationsplan, skala 1:400, orienterad liggande med butikscentrum uppåt och bostadskvarter nedåt på planschen
B. Väsentliga delar i valfri skala. Byggnader i skala 1:200.
C. Perspektiv från valfri punkt
D. Perspektiv (fågelperspektiv), gärna med fl ygfoto som underlag
E. Kort beskrivning av bärande idéer i förslaget
F. Kort beskrivning av material mm för kvalitets- och kostnadsbedömning

Inlämning
Tävlingstiden slutar 2007-05-28. Senast denna dag ska tävlingsförslag vara inlämnat till allmän befordran adresserat till 
tävlingsfunktionären, Anna Björneheim. (eller lämnat direkt till tävlingsfunktionären). Förslag som lämnats till allmän 
befordran senast denna dag, 2007-05-28, men som ankommer tävlingsfunktionären mer än 2 veckor senare, tas ej upp till 
bedömning.

Förslaget ska åtföljas av ett förseglat ogenomskinligt kuvert, märkt med ”Namnsedel” och förslagets motto. Detta kuvert 
ska innehålla uppgifter om namn på förslagsställaren och ev. medarbetare samt adress till vilken obelönat förslag ska 
återsändas.

OBS! Om tävlingsförslaget skickas med allmän befordran ska kvitto utvisande inlämningsdag samt förslagets motto 
samtidigt översändas separat till tävlingsfunktionären. På detta kvitto ska även anges ett telefonnummer där kontakt kan nås 
med förslagsställaren under bevarad anonymitet i fall att tävlingsförslaget inte kommit fram.

Bedömning och utställning
Bedömningen beräknas vara avslutad under september. Resultatet kommer att meddelas de tävlande personligen.
Tävlingsförslagen kommer under bedömningstiden att ställas ut offentligt genom arrangörens försorg. 

Publicering
Tävlingsjuryns utlåtande kommer att tillsändas samtliga tävlande senast tre veckor efter det att tävlingens resultat 
offentliggjorts.
Täby kommun och Sveriges Arkitekter äger rätt att publicera samtliga tävlingsförslag på sina hemsidor. All publicering av 
tävlingsförslag efter avslutad tävling kommer att ske med angivande av förslagsställarens namn.

Äganderätt
Arrangören innehar den materiella äganderätten till prisbelönta och inköpta tävlingsförslag.

Upphovsrätt och nyttjanderätt
Förslagsställarna innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag. Direkt utnyttjande av förslag, helt eller
i väsentliga delar, kan ske först efter avtal med förslagsställaren.




