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Vy genom foajen mot torget.

Planer i skala 1:200 (A1)

Täby kommunhus skall ha en central roll för livet i kommunen och är en vik-
tig del i mötet mellan den enskilde medborgaren och kommunen. Det är hit både 
allmänheten och pressen kommer för att höra politikerna, eller för att själva delta 
i den aktuella diskussionen. Huset signalerar tydligt genom sin gestaltning öp-
penhet och tillgänglighet mot medborgarna samtidigt som byggnaden getts pon-
dus och högtidlighet med en tydlig vision framåt. Byggnaden får både sticka ut 
och ta plats, samtidigt som den med sin rektangulära planform inordnar sig i den 
tydliga struktur som Täby centrum har. Huset tar även upp den rytm och upprep-
ning som återfinns i de intilliggande husen, men på sitt eget vis med lekfullhet 
och mjuka former. Vårt förslag tar en självklar plats i denna samling av hus med 
gemensamhetsfunktioner.  

Som symbol för att Täby kommun är uppbyggt av sina invånare och att det är 
invånarna som är Täby, är fasaden uppbyggd av lameller med stiliserade männis-
kor i sockeln. Lamellerna sträcker sig sedan frodigt uppåt. Detta yttre hölje fyller 
både en dekorativ och energiteknisk funktion eftersom lamellerna har integrerade 
solfångare kopplade till värmeväxlare för att tillgodose kylning sommartid och 
värme vår och höst. Innanför den yttre fasaden är en välisolerad vägg med gene-
rösa glasytor. Huset är med sin rytmiskt uppbyggda fasad i tydlig dialog med både 
kyrkan i väster, biblioteket rakt över torget och med sjukhusets fasader och en-
trévåning. Mot torget har lamellerna glesats ut och bjälklagen avtecknar sig som 
hyllplan i en bokhylla på vilka liv och aktivitet sker. Entré, kommunikationer, 
utställningsytor, besöksdatorer och café finns här för att bjuda in medborgarna. 

Kommunhusets placering vid torget är central för förslagets utformning. Vi före-
slår ett större grepp för gestaltningen av torget där inte bara kommunhuset öppnar 
upp sig mot torget utan även sjukhuset och biblioteket i entréplan glasas upp. 
Därigenom skulle en dialog skapas mellan dessa tre hus och platsen bli en själv-
klar knutpunkt. Vi hade gärna sett att man i framtiden bundit ihop sjukhuset och 
kommunhuset på entréplan så att man kan röra sig från caféet via ett galleri för 
utställningar vid sjukhusets entréplan till biblioteket. Den som tagit en kölapp för 
att besöka närsjukhus och apotek skulle då kunna titta på utställningar av aktuella 
aktiviteter i kommunen och kanske smita in till kaféet i kommunhuset ifall så 
önskas.

Garageinfart och inlastningskaj har förlagts mot Esplanaden resp. Attundavä-
gen för att inte störa torgytan. Som fotgängare når du garaget via ett trapphus på 
torget. Inlastningen har förlagts mot Attundavägen under Biblioteksgången i hu-
sets mörka zon. Här kan lastbilar enkelt köra av för en snabb avlastning i en ficka 
längs med Attundavägen utan att störa dess trafik. Vi är medvetna att man från 
kommunens sida inte vill belasta Attundavägen mer än man gör idag med utfarter, 
men vi anser att denna lösning inte skulle innebära något stopp i trafiken som en 
vanlig ut- och infart. Det överordnade målet är att behålla torget ostört. 

Den gemensamma friskvårdsavdelningen har en väl synlig placering i huset 
på bottenvåningen ut mot Attundavägen och aktiviteterna kan bidra med liv och 
rörelse till gatan utanför.

Huset öppnar upp sig generöst mot besökaren i horisontalplan genom sin kontakt 
med torget och med diagonala och vertikala genomblickar. När man kommer in 
möts man av en öppen, ljus och varm träarkitektur. Receptionen är väl synlig i 
hela foajén. Formspråket är organiskt och inbjudande. Rummet öppnar sig 
som ett atrium upp mot en gasfylld glasboll i taket, som effektivt ljussätter rum-
met och balkongerna. Besökaren känner sig välkommen och har tillgång till flera 
olika utblickar, stora ytor och intimare rum. Hon kan också ta sig upp till plan 2 
ovanför entrén eller ta hissen upp till takterrassen. Med enkla grepp är restaurang 
och köksdelar här uppe möjliga att hyra ut externt.

Täby kommunhus är inte bara den plats dit Täbys invånare vänder sig i olika ären-
den, det är framförallt den plats varifrån kommunen styrs. Kommunfullmäkti-
gesalen som är husets verkliga hjärta har därför fått en central placering i huset 
mot vilken hela huset vänder sig. Salen, som ligger på plan 2, nås av allmänheten 
från entréplanet via den öppna spiraltrappan som är väl synlig i foajén. Alternativt 
kan ett större inbjudet sällskap gå via den grandiosa rampen och utställningshal-
len. Tjänstemän och politiker når Plenisalen från motsatt sida mot allmänheten. 
Från denna sida nås även fullmäktiges grupprum som ligger på en balkong med 
utsikt ut mot utställningsrampen och Esplanaden. Plenisalen har en samlande och 
omfamnande form och är klädd i ”varma material” som träpanel och textilier. Ge-
nerösa lanterniner släpper in ljus från den grönskande ljusgården ovanför. Under 
plenisalen är en större del av arkivet placerat så att fullmäktige rent fysiskt sitter 
på sina beslut. Det finns fasta sittplatser längs med den cylindriska ljusgården ut-
anför plenisalen ifall man behöver vänta på att komma in i salen vid möten.
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NORMALPLAN VÅN 3 / 4
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Exempel på arbetsplatsmöblering. Skala 1:100 (A1)

Planer i skala 1:200 (A1)

Ytorna för arbetsplatser har förlagts såsom visten längs med fasaden med 
mellanliggande backuprum av olika karaktär. Dessa backuprum tillgodoser 
behov som inte kan tillgodoses på de öppna arbetsplatserna såsom mötesrum, 
rum för koncentrerat arbete och reflektion. Från varje arbetsplats skall man 
lätt kunna se om ett reflektionsrum är tillgängligt. De mindre backuprum-
men är inte bokningsbara. Media- och projektrum har fördelats jämnt över 
våningsplanet för att vara lätt tillgängliga oberoende av var man sitter.

Vistena rymmer max 12 arbetsplatser av standardstorlek enligt programmet. 
Forskningen visar att större rum leder till minskad trivsel och samhörighet
inom arbetsgrupper. Det är dock inget som hindrar att en avdelning tar flera 
visten intill varandra i anspråk. Vistena har möblerats så att ingen arbetsplats 
får en passage bakom ryggen (utan skydd i form avskiljande bänk) eftersom 
både akustisk ”privacy” och visuell ”privacy” är viktigt för trivsel och arbets-
prestation.  Ljud är den största ”stressaren” i öppna kontor och vi har därför 
förutom backuprum möblerat kontorsarbetsplatserna i sicksackmönster istäl-
let för rakt över varandra vilket minskar ljudstörning från närmaste kollegas 
telefonkonversation. Förutom textila golv, bra ljudabsorbenter i golv och tak 
inreds kontorsmiljön med tyngre textilier för att både dämpa ljudstörning-
arna och bidra till trivsel och intimitet.

De externa mötesrummen ligger samlade kring den öppna trapphallen på plan 
1 och 2 samt längs med rampen mot Esplanaden. Vi har tillgodosett rumsbehovet 
för samtliga externa möten i en gemensam lösning och inte skiljt socialförvalt-
ningens möten från övriga externa möten. Tjänstemannen kan möta besökaren 
nere i foajén och tillsammans gå till ett bokat mötesrum på något av planen. 
Samtliga mötesrum kan utrymmas genom en extra dörr ifall det skulle behövas. 
Vigselrummet har genom sin placering i hörnet ut mot torget på plan 2 getts sär-
skild kvalité och har fått en ”Romeo och Julia-balkong” ut mot torget från vilken 
brudparet kan hälsa vänner och anhöriga eller hämta en nypa luft inför stundens 
allvar om så önskas.

Kommunhuset inrymmer 380 arbetsplatser för tjänstemän och verksamhets-
stödjande funktioner såsom reception, datateknik, tryckeri, inlastning, vaktmäs-
teri, städning etc. Det skall vara roligt att arbeta på Täby kommun och den fysiska 
arbetsmiljön skall bidra till detta. Delar av plan 1, halva plan 2, hela plan 3 och 4 
samt halva plan 5 tillgodoser de önskade kontorsytorna. Kring ljusgården har re-
sursrum och pausutrymmen samlats såsom gemensamma resurser men också för 
att åstadkomma möten mellan olika avdelningar som delar samma våningsplan. 
Utanför resursrummen har det huvudsakliga kommunikationsstråken på varje vå-
ningsplan förlagts för att minimera störningarna vid arbetsplatserna. Över ljusgår-
den löper en spång så att alla delar av kontorsplanet är lätt att nå. Pausrummet är 
varje våningsplans ”vardagsrum” dit man går för att komma ifrån och slå sig ner 
för en välbehövlig paus i en soffa eller ett bord efter behov. Spridningen av ljud 
från de samlade pausytorna kan lätt dämpas för att inte störa arbetsplatserna.
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Fasaden mot torget har glesare mellan lamellerna.

Fasad mot torget. Skala 1:200 (A1)

Fasad mot Esplanaden. Skala 1:200 (A1)

Foajéns atrium.

I enlighet med kommunens avsikt att bygga ett ekologiskt hållbart hus med låg 
energiförbrukning har huset fått en fasad som bidrar till husets försörjning. Ett 
yttre dekorativt skal gör också en friare och mer behovsspecifik fönstersättning 
möjlig därunder. Husets tak är beklätt med högreflekterande plåt för minskad 
Albedo effekt. Alla passager mellan ute och inne sker självklart genom slussar 
för minskat energiläckage. Dagvattnet från taket tas om hand för bevattning av 
ljusgårdens växlighet, som i sin tur kan bidra till husets luftkvalitet. Husets ma-
terialval präglas av långsiktigt hållbarhet, de skall tåla slitage och åldras med 
patina. Interiört dominerar trä, men också natursten och glas. Textila golv väljs 
av akustiska skäl i kontorsdelarna. Alla material skall vara sunda och hållbara 
i husets samtliga levnadsskeden; från produktion till användning och slutligen 
återvinning.

Foajén är en förlängning av torget interiört och har därför glasats upp mot tor-
get och fått samma granitbeläggning. Från foajén klättar utställningsytor via en 
ramp längs med fasaden mot Esplanaden. Från dessa utställningsytor får man 
god utblick över livet utanför på Esplanaden samtidigt som huset visar upp sig åt 
detta håll. I rampens bortre ände leder en trappa besökaren upp till ett större rum i 
hörnet Esplanaden/ Attundavägen med utblick mot Tibble Kyrka, på andra sidan 
vägen. Detta rum är multifunktionellt – dess främsta användningsområde är som 
mötesrum för externa möten och det kan då delas upp i en mindre yta på 40m² 
och 60 m². Rummet kan också helt öppnas upp som en större utställningsyta eller 
såsom en hall vid större möten i plenisalen.

Kontoret måste också ge platser enskilt och koncentrerat arbete. I förslaget är 
därför kontorsplanen generell på en övergripande nivå samtidigt som förslaget 
medger att man tillgodoser behov på individ- och arbetsgruppsnivå i de enskilda 
vistena. Vissa visten lämpar sig bättre för utökade arbetsplatser och avdelningar 
med extra behov avseende förvaring och uppläggningsytor, såsom stadsarkitekt-
avdelningen och den tekniska avdelningen.

På det översta planet har vi lagt avdelningen för interna möten som är en knut-
punkt för alla anställda i huset. Här finns kök, matsal och representativa mötes-
rum liksom en takterrass som löper längs tre av huset sidor.  I hörnet där torget 
och Esplanaden möts vidgar sig takterrassen och man har bra utsikt ut över Täby 
centrum och skogarna runt omkring.

Bruttoarea (BTA):
Plan 5 (interna möten, matsal, kök, kontor)                                          1350
Plan 4 (kontor)                                                                                       1650
Plan 3 (kontor)                                                                                       1920
Plan 2 (ext. möten, plenisal, kontor)                                                      1800
Plan 1 (foajé, ext. möten, utställn, arkiv, verksamhetsstöd)                   2350
Total bruttoarea ovan mark (BTA):                                                  9070 kvm
Plan -1 (parkering 98ppl)                                                                    3200
Plan -2 (parkering 103ppl, teknik/fläkt)                                       3200 + 300
Total bruttoarea (BTA):



Täby kommunhus  -  Att mötas 

Situationsplan i skala 1:400 (A1)

Vy från perspektivpunkt.

Tvärsektion genom foajé. Skala 1:200 (A1)

Längdsektion genom plenisal och ljusgård. Skala 1:200 (A1)

Lamellerna möter i hörnen som hjärtformad relief.

Romeo & Julia balkong utanför vigselrummet mot torget.

Foajélanterninen.

Garagenedfarten mot Esplanaden klädd med elegant fasadskiva.


