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TÄBY KOMMUNHUS

6 X T – PROJEKTMOTTO
Transparens, Tillgänglighet, Trygghet, Tydlighet, Trovärdighet och Trivsel är 
de karakteristiska drag som ger husets dess form, funktion och uttryck. De 6 
X T kommer till uttryck i den enkla och öppna uppbyggnaden, de avrundade 
formerna och husets zonindelning mellan mötesfaciliteter och överblick. Detta 
medverkar till att kommunhuset är lätt att orientera sig i samt få grepp om.

ARKITEKTONISK IDÉ
Det är den arkitektoniska idén att kommunhuset ska verka transparent och lätt 
på alla nivåer. Man ska känna sig trygg både som besökare och som personal. 
Huset ska framstå enkelt, tydligt, och trovärdigt både i stadsbilden, samt när 
man befi nner sig inne i byggnaden. På så sätt främjas de fysiska rammarna för 
trivsel och välbefi nnande. 

De öppna dubbelfasaderna och det öppna taket avskärmar mot vind och väder 
och är disponerat med respekt för hållbarhet, trivsel och bra innerklimat. Det 
ger en känsla av att kommunhuset är integrerat i den omliggande stadsbilden. 
Huset utstrålar öppenhet och transparens både när man kommer och när man 
rör sig i byggnade.

De repetitiva element som det arkitektoniska är sammansatt och komponerat 
av resulterar i att kommunhuset får många lager, både fysiskt och visuellt. 
Genom byggnadens stora djup skapa husets enkla och öppna karaktär och 
identitet. Huset är lättavläsligt och kommer både om dagen och om kvällen att 
bidra till livet i Täby.

KONTEXT 
Kommunhuset är placerat i Täby centrum och ingår i kontexten som ett 
förtätande och transparent stadshus vid sidan av biblioteket, sjukhuset, kyr-
kan och centralbyggnaderna som ligger grupperade runt det närliggande tor-
get. Kommunhuset intar en strategiskt fördelaktig position och ingår som en 
stadsmässig förmedlande och sammanhållande del mellan den övre stadsnivån 
som avgränsas av biblioteksgången och den nedre nivån som bland annat om-
fattar kommunhuset, biblioteket, torget och de omkringliggande byggnaderna. 
Kulturtorget kommer att utformas som en trapp-/amfi teateranläggning, för att 
på detta sätt kunna användas till fl era olika aktiviteter så som musik, lek, spel, 
teater och naturligtvis även till uppehållsplats.  Anläggningen är uppbyggd som 
en stål- och betongkonstruktion med inlagd glasbyggsten. Denna skapar trans-
parens, inte bara en lätthet i vad som annars skulle kunna framstå som ett tungt 
objekt i stadsbilden, utan skapar även en visuell länk mellan kommunhuset och 
kulturtorget. Genom att belysa konstruktionen underifrån under dygnets mörka 
timmar kommer kulturtorget att vara en vacker och säker plats att befi nna sig 
på och omkring.

En arkad omger byggnaden på entrévåningen och mezzaninen vilket ger skydd 
mot väder och skyddar medarbetarna på dessa våningar mot direkt solljus. På 
entréplanet föreställer vi oss ett kafé med bord innanför och även utanför när 
vädret tillåter. Detta kommer både att medverka till att skapa liv och rörelse 
samt att göra kommunhuset till en plats som människor dras till utan något 
speciellt ärende. I förlängning av kaféet fi nner man en utställningsdel som ger 
möjlighet till att bland annat visa vad som sker i kommunen, ha konstutsällnin-
gar mm. Med sin nära anknytning till reception och mötesrum kommer kaféet 
både att fungera som en integrerad del av kommunhuset, samtidigt som det 
kommer fungera separat utanför kommunhusets öppningstider. 

TRAFIK
In- och utfart till parkeringsgarage och varumottagning till kommunhuset 
kommer ske under kulturtorget och mezzaninen, vilket gör att den är visuellt 
avskärmad. Placeringen säkrar att både kulturtorget och området kring kom-
munhusets entréplan kan användas ostört under dygnets alla timmar. Av- och 
påstigning ur taxis kommer att föregå vid kulturtorgets arkad.

ZONER
Huset är disponerat i två zoner. En offentlig del med externa mötesrum, be-
söksrum, matsal och fullmäktigesal mot nord vid kulturtorget. En mer privat 
del med de mer egentliga arbetsfunktionerna, vilka är grupperade omkring ett 
atrium på alla våningar. Denna enkla uppbyggnad ger klarhet och gör den lätt 
att överblicka, vilket gör det lätt orientera sig i byggnaden. Uppdelningen ska-
par trygghet för medarbetarna, vilket i sin tur skapar en trivsam och behaglig 
miljö som medverkar till att man känner sig hemma och kan fungera optimalt.

De två zonerna kopplas samman via en gemensam zon som innehåller trappor, 
hissar, garderober och toaletter. Denna centrala placeringen av de vertikala 
elementen ligger kopplade till mötesrum, matsal, byrådssal och vilket result-
erar i att de kan användas av medarbetarna, samt av stadens medborgare när 
kommunhuset öppnas upp för aktivitet på alla våningar i den offentliga zonen.
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FUNKTION
Kommunhuset växer upp på källarvåningen som rymmer parkering i två plan samt te-
knikrum, garage och förråd. 

På ingångsplanet går man från kulturtorget in i via huvudingångens rotationsdörr till en-
tréhallen och receptionen. Sittmöjligheter för väntan, kaféhörna och utställningshörna är 
placerade vid sidan av receptionen. Mitt emot receptionen är den interna administrationen 
placerad, där fi nner man verksamhetsstöd, kompletteringsutrymmen och inlastning plac-
erade in mot biblioteksgången.
Den offentliga delen av byggnaden med entré från kulturtorget inrymmer ankomsthall och 
reception. Utöver det fi nner man mötesrum, besöksrum, fullmäktigesal och matsal på de 5 
ovanför liggande våningarna.

Under vardagarna är det full tillgänglighet på entréplanet, mezzaninvåningen och plan 1, 
vilka innehåller externa mötesrum och besöksrum mm. På de översta våningarna ligger 
interna mötesrum i varierande storlekar, samt matsal och fullmäktigesal allra överst. De 
är alla tillgängliga för offentligheten när så önskar, f.ex. i förbindelse med möten i pleni-
salen, matsalen eller mötesrummen utanför de vanliga öppettiderna. Byggnadens offentligt 
tillgängliga mötesrumsfunktioner samt matsal och fullmäktigesal är åtskiljda från byggnin-
gens förvaltningar med en glasvägg med integrerad passagekontroll på alla etager för att 
på så sätt skapa en känsla av trygghet och privathet för medarbetarna.  Förvaltningarna är 
alla uppbyggda kring atriet, ett panoptiskt rum som visuellt sammanbinder alla våningsplan.

I matsalen är det räknat med buffé och möjlighet för gäster att använda de angränsande 
mötesrummen.
Tillträde till våningarna sker via hissar och en svängd, rumliga och behaglig trappa centralt 
placerad mellan den offentliga delen av byggnaden och den mer privata kontorsdelen. Den 
svängda trappan slingrar sig upp för den centralt placerade cylinderformade delen, som på 
varje våning inrymmer toaletter, städ och teknikrum.

TRYGGHET
Byggnadens olika områden är disponerade så att medborgarna som vänder sig till recep-
tionen kan hänvisas till mötesrum på mezzaninvåningen eller plan 1, beroende på vart det 
är ledigt, hur många som ska delta i mötet och mötets ändamål. I mötesrummet möts den 
besökande för första gången sin socialarbetare, såvida denna inte hämtar dem i receptio-
nen eller i kafé/utställningsdelen och sedan gemensamt följs åt till ett av mötesrummen. 
Zonindelningen av huset säkrar och bibehåller den diskrektion som önskas i olika fall kan 
bibehållas, eftersom medborgaren i fråga inte möter den anställda vid dennes huvudsak-
liga arbetsplats. 

FLEXIBILITET
Byggnadens enkla disposition och uppbyggnad resulterar i stor fl exibilitet, eftersom man 
allt efter behov kan stycka, förbinda och omgruppera mötesrum, arbetsplatser, grupprum, 
projekthörn, refl ektionsrum mm. efter behov.
Uppdelningen av husets inre zoner med den offentliga och mer privata medarbetsdelen gör 
det möjligt att använda kommunhuset som kulturhus utanför de vanliga öppettiderna. På så 
sätt kan det tillsammans med biblioteket änvändas till olika kulturella aktiviteter både inne i 
byggnaderna och ute, med kulturtorget som den bindande länken.

ATRIUM
Atriet är byggnadens centrala rum omkring vilket alla medarbetares aktiviteter är grupper-
ade och orienterade. Det gröna frodiga rummet med stora träd på alla våningar och vatten 
på mezzaninplanet bidrar till ett behagligt innerklimat och arbetsmiljö. Mellan entrévånin-
gen och mezzaninvåningen fi nns en integrerad transparent öppen trappa. På mezzaninvå-
ningen fi nns en klimatreglerande vattenbassänger mellan träden. Under den öppna trap-
pan fi nns mötesrum och projekthörn som fungerar som avskärmning för arbetsgrupperna. 
Den öppna trappan kan bland annat användas som auditorium och till informella möten, 
den skapar likväl ett vacker arkitektoniskt element.

VÄXLIGHET
Genom att fylla atriet med plantor och träd bildas en ljus och frisk oas mitt i byggnadens 
hjärta, som bidrar till att skapa ett trivsamt innerklimat. Planteringarna består av stora 
träd, som för exempel ljusbladade och mörkbladade olivträd, samt bottentäckande växter. 
Dessa planteras i stora behållare av ljust kompositmaterial. På entrévåningen integreras 
krukorna i däckkonstruktionen. Den cylinderformade kärnan täcks med slingerväxter som 
klänger sig fast vid utspända stållinor.  

MATERIALITET OCH BELÄGGNING
Kommunhusets material är robusta och lätta att underhålla. Valet av material förstärker 
den enkla och karaktäristiska byggnaden både när det kommer till form, konstruktion och 
funktion.
Kulturtorget, arkaderna och entrén till garaget beläggs med granit. Även inomhus beläggs 
visa delar så som i huvudentrén, foajén, kaféet och omkring den öppna trappan med granit 
för att på så sätt förstärka kopplingen mellan inne och ute. På de övriga delarna av entrévå-
ningen används slipad betong, vilket likväl används utomhus vid nedfarten till mezzaninen 
och ramperna till parkeringsgaraget.

KONSTRUKTION – GOLV
Uppför den tunga byggnadsbasen växer ett 6 våningar högt transparent kommunhus. Det 
framstår som en lätt pelare, med ståldrakar och däck konstruerade i betong och komposit-
material. Ovanpå däcken läggs generellt trägolv med infällda mattpartier med hänsyn till 
konfort och akustik. I våtrum och trappor används terrazzo.

TRAPPOR
Huvudtrappan som omsluter den cylinderformade toalettkärnan utförs i böjt stål som målas 
på undersida, och bekläds med kompositmaterial på utsidan. Utrymningstrapporna har må-
lade betongväggar och bekläds med terrazzo.

SKILJEVÄGGAR
Skiljeväggarna är generellt konstruerade av lätta material, och för att skapa stor öppenhet. 
På de olika våningarna utförs många av väggarna i laminerat glas beklädda med smala 
lodrätta akustikreglerande profi ler. Avskärmning av glasväggarna kan utföras med hjälp av 
skjutgardiner och serigrafi . 

KÄRNOR
Kärnorna omkring toaletterna är platsgjuten betong som sedan bekläds med vertikalt 
monterade askträlister från entrévåningen till glastak.

DÖRRAR
Dörrarna till toaletter samt mötesrum, matsal och plenisal är generellt glasdörrar med eller 
utan inramning, beroende på ljudreduktionskraven till rummen. I mötesrumsavsnittet är 
vikväggarna träbeklädda och framstår som lätta väggar.

INNERTAK
Innertaket består av impregnerade, lackerade och perforerade spånskiva, formade och 
färgsatta för att passa in med karaktären varje enskild våning och rumavsnitt ges.

TAK OCH TEKNIK
Taket är en glasbeklädd stålkonstruktion, med ”shed”tak och vädringsfönster samt integre-
rade solceller och solavskärmning på sydorienterade ytor.
Teknikutrymmen som är belägna mellan trappkärnorna med ett sammanhängande instal-
lationsutrymme över hissarna och den cylinderformade kärnan och är integrerad i kon-
struktionen, för att på så sätt få kommunhuset att framstå som en helstöpt konstruktion 
utan utbuktningar.

FASAD
Fasaden är en dubbel glas/aluminium fasad med inbyggd solavskärmning som omslut-
er husets 4 översta våningar. På entréplanet och mezzaninvåningen är fasaderna till-
bakadragna mot arkaderna, och avskärmar på detta vis delvis mot inblick och direkt solljus 
med hjälp av djupa fönsterkarmar som ger en lamelliknande verkning, samt kompletterar 
lodrätt dragna serigrafi mönster. 

SERIGRAFI
Serigrafi er används både på fasaderna och på glaspartier inomhus som avskärmning och 
dekoration. Färgskalan är generellt grå, med en skala som spänner från vit till svart. Som 
komplement till dessa tänker vi oss likväl inkorporerade färgade porslinsbeklädningar på 
vissa av glaspartierna inomhus.

AKUSTIK
I atriet hänger det ned banners från takkonstruktionen. Bannarna tänks vara gjorda av 
transparenta tyger i varierande längder, dekorerade med färgade abstrakta partier.

INREDNING
Inredningen utförs med lakerad bokfaner. I den offentliga delen av byggnaden, i mötes-
rum och allmänna ytor, byggs lodrätta lamellbeklädda skärmar mot atriet av ljust lackerat 
hårdträ, uppbyggt rytmiskt med varierande avstånd efter streckkods- principen.

BELYSNING
Belysningen integreras i innertaket och kompletteras med arbetslampor på arbetsborden 
samt på borden i plenisalen. Belysningen vid trapporna är integrerade i trappornas bas 
samt i väggarna så att de framstår som säkra och belysta för personer i alla åldrar. 
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Nivå -1 och -2,  1:400

INSTALLATIONER, INNERKLIMAT OCH HÅLBARHET
INNERKLIMAT
Att ansvara för ett bra och sunt innerklimat är en viktig parameter.  Det här är under-
laget för en behaglig arbetsmiljö som kräver fokus på såväl temperaturer, luftkvalitet, 
belysning som akustik.
Till reglering och kontroll av temperaturnivån används en kombination av fl era pas-
siva och aktiva element. Primärt säkras de innerklimatiska förhållandena via passiva 
element utan tillförsel av energi och sekundärt aktiva funktioner, där energitillskott är 
nödvändigt.

VÄRME ACKUMULERING  
Den värmeackumulerande effekten i blottlagda tunga konstruktioner används till passiv 
temperaturreglering genom att dygnets temperatursvingningar utjämnas. Utöver det 
kombineras de tunga konstruktionerna med mekanisk och/eller naturlig nattkylning, 
varigenom energin från den kyliga nattluften binds i konstruktionerna för att under da-
gens lopp, avges till lokalerna.¬¬

TRÄD SKAPAR BRA INNERKLIMAT
Det innerliggande centralt belägna atrium samt de övriga öppna områdena i byggnaden 
kommer att fyllas med träd, oaser och växlighet. Utöver den positiva inverkan på den 
psykiska arbetsmiljön har detta ett fl ertal positiva effekter. Vid avdunstning från bladens 
yta binds en del av solstrålarna i vattenångan, vartefter den ventileras ut ur byggnin-
gen. En form av naturlig kylning.
Vidare kommer plantorna att ha en positiv effekt på luftkvaliteten i lokalerna. De är 
starkt beroende av CO2-koncentrationen som skapas både av trafi ken i den om-
givande miljön, men framför allt av personerna i byggnaden. Via plantornas naturliga 
fotosyntes omvandlas koldioxiden till organiskt stoff vilket är ett naturligt och effektivt 
sätt som resulterar i en förbättrad atmosfär inomhus.
Tillsammans med plantornas positiva inverkan på luftkvaliteten, bidrar den också till 
ett förbättrat akustiskt innerklimat. Växterna absorberar och reducerar på detta sätt 
mycket av de störande bakgrundsljuden, vilket förbättrar den akustiska arbetsmiljön 
väsentligt.

HYBRIDVENTILATION
Byggnadens geometri skapar fördelaktiga förutsättningar för användning av den 
naturliga ventilationen, driven av enbart naturliga krafter så som vind och termik. Den 
friska luften kommer in genom luftintagen i den dubbla fasaden, avlägsnar förorenad 
och övertempererad luft från vistelsezonerna, vartefter den leds ut genom i öppningar 
i atriumets glastak.
I de situationer då den naturliga ventilationen inte räcker till för att säkra förhållandena 
för innerklimatet kommer det mekaniska ventilationssystemet att ta över. Denna hy-
bridlösning säkrar ett konstant behagligt innerklimat och god arbetsmiljö samtidigt som 
det minimerar energiförbrukningen.

DAGSLJUSFÖRHÅLLANDEN
Fokus är även riktat mot det visuella innerklimatet. Utöver den positiva effekten på 
energiförbrukningen säkrar den stor tillgång på högkvalitativt dagsljus så att rummen 
känns behagliga att befi nna sig i och att de ljusklimatiska förhållandena är optimala för 
de enskilda rummen och dom arbetsuppgifter som anknyter till dom. Framförallt kom-
mer det stora centrala atriumet att ha god tillgång till dagsljus, vilket i sin tur sprids till 
alla rum med anknytning därtill.

HÅLLBARHET
Det är viktigt att säkra ett minimalt energiförbruk under byggnadens hela levnadstid. 
Störta delen av de ovan nämnda innerklimatiska fördelarna är förbundna med ytterlig-
are vinster på energiförbrukningen. De tunga konstruktionerna, de gröna oaserna samt 
användningen av naturlig ventilation avlastar byggnadens mekaniska ventilationsan-
läggning samt minimerar behovet av nedkylning.
Utöver de passiva innerklimaten och energiåtervinning är det viktigt att implementera 
fl era aktiva funktioner för att minimera energiförbrukningen.
Här kan bland annat nämnas automatisk styrning av konstbelysning som funktion av 
dagsljusnivån i de olika zonerna. Den steglösa regleringen av ljusstyrkan säkrar att 
dagsljuset utnyttjas optimal, för att på detta sätt minimera energiförbrukningen för kon-
stgjord belysning.
Vidare förses ventilationsanläggningarna med högeffektiv värmeåtervinning, genom 
vilken största delen av värmen i utsugningsluften kan återvinnas.  På detta sätt re-
duceras behovet för återuppvärmning markant.

DUBBELFASAD
Byggnaden är omgiven av en dubbelfasad. Förutom den positiva inverkan detta har på 
byggnadens värmeförlust och energiförbrukning, används den dubbla klimatskärmen 
till att förvärma intagsluften under vintern. I dubbelfasaden integreras solavskärmn-
ing i form av aluminiumlameller som styrs steglöst så att det konstant uppnås optimal 
solavskärmning och tillgången på dagsljus i de enskilda lokalerna. Solavskärmningen 
styrs på rumnivå, vilket gör att den kan styras och anpassas de enskilda zonerna in-
nerklimat. 

GRÖN ELEKTRICITET
I atriumtakets facetterade glaskonstruktion integreras transparenta solceller i de sydo-
rienterade delarna. Förutom grön elektricitet reducerar solcellerna likväl problemet med 
det direkta solljuset genom att det hindrar en viss del av solvärmen att passera. Denna 
varierande transparens av atriumtaket resulterar också i en spännande upplevelse av 
rummet och synliggör en av byggnadens många fördelaktiga aspekter.

TEKNISK DISPONERING
Från teknikrummet i källarvåningen och takvåningen kanaliseras byggnadens instal-
lationer centralt i teknikschakt vid de nordvästra och sydöstliga fasaderna i förbind-
else med trappkärnorna. Härifrån fördelas installationerna horisontellt på de enskilda 
våningarna. Denna symetriska placering av den vertikala teknikkanalisationen medför 
kortast möjliga fördelning och säkrar maximal fl exibilitet i framtiden. En mycket rationell 
och robust teknisk huvuddispossition.
En separat mekanisk ventilation installeras för parkeringsplanen under mark. 
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BYGGNADSKONSTRUKTION
Byggnadskonstruktionen bygger på en del bestående av 2 plan under 
mark och en övre del bestående av 6 plan över mark.
Vi föreslår att byggnaden utförs efter två olika principer för att på så vis 
optimera de olika byggnadsdelarna.
Byggnadens stabilitet uppnås genom 3 stabiliserande betongkärnor. 
De två centrala kärnorna förs genom alla våningar, inspända i bjälk-
laget över underbyggnaden. De horisontella krafterna i bjälklaget förs 
till källarens omgivande väggar. Även den sydliga kärnans krafter förs 
till bjälklaget över underbyggnaden för att sedan spännas in i bjälklaget 
över markplanet. De horisontella krafterna i bjälklaget över markplanet 
förs till de två centrala kärnorna samt den trappkärna som leder från 
markplanet till planen under mark.
Vi föreslår vidare att överbyggnaden utföras som en stålkonstruktion 
genom att använda stålpelare och stålbalkar i samverkan med betong-
bjälklag.

Bjälklagen utformas som ”hålbjälklag” med prefabricerade håltagningar 
för de tekniska installationerna. De sammanhängande våningsbjälkla-
gen utförs ingjutna och skapar på så sätt stabila och robusta skivor, 
som överför alla horisontala krafter till de stabiliserande kärnorna. Vån-
ingsbjälklagen kan kragas ut över balkarna vilket skapar infästningar 
för de upphängda fasaderna.
Underbyggnaden föreslås även den utföras som en platsgjuten kon-
struktion. Bjälklaget över källarplan -1 utförs på ett sådan sätt att det 
kan uppta pelarlasterna från övertaket som snett förs genom under-
takets pelare.
Bjälklaget utförs massivt i områden där pelarlasterna överförs och 
med stora viktsparande utsparrningar i de ”neutrala” områdena. Dessa 
”neutrala” områden används bland annat som plantbassänger. 
Takvåningen utförs som en stålkonstruktion med takets sidor som en 
gitter konstruktion. Takytorna används dels till ovanljus och dels till tak-
beklädning som också skapar underlag för en solcellsanläggning.
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