
Täby

Civitas tycker om Täby centrum! 

   Täby Centrum är på väg att bli stad. Nya gaturum och 
offentliga platser planeras, bostadskvarter ger variation 
och liv i centrum där bilarna inte längre dominerar. Det 
nya kommunhuset är en del i denna vision.  

   Omgivningens stora byggnader har kvaliteter som 
vi vill lyfta fram: de är representanter för en period 
i Täbys historia. Kommunhuset samspelar med 
sjukhuset, biblioteket, kyrkan genom sin tydliga och 
särskiljande gestaltning, men tillför en öppenhet och 
delaktighet som saknas i området idag. Kommunhuset 
är en representant för 2000-talets arkitektur och 
stadsbyggnad!

Gestaltning

Ett vänligt hus!

   Kommunhuset är en viktig byggnad. Staden 
har tyngdpunkter och noder, som tjänar som 
referenspunkter. Kommunhuset kommer att vara en 
självklar orienterings-punkt i Täby centrum. Det är 
närvarande för Täbyborna i många olika  situationer:  
bilister på  Attundavägen passerar huset i farten, 
besökare på väg till till shoppinggallerian rör sig 
längs huset på Esplanaden i lägre hastighet, medan 
fotgängare på biblioteksgången eller entrétorget 
kommer helt tätt inpå huset. Kommunhuset är utformat 
för alla dessa olika skalor.
   På håll avtecknar sig husets fasad med dess 
karaktäristiska valvmotiv. Det ger huset pondus 
samtidigt som de förankrar huset i en historisk tradition. 
Takvåningens lekfullt utformade glasvolymer och gröna 
växtlighet balanserar den geometriskt uppbyggda 

fasaden. Fasaden i ljus slipad betong växlar karaktär 
i takt med dagsljuset och skapar en variation mellan 
fasaderna.

Valvbågar från 1400-talet, Venedig.

Betraktat på halvdistans från Esplanaden ger den 
öppna bottenvåningen en stark karaktär åt byggnaden. 
Inställda glasvolymer som rymmer mötesrum och 
fullmäktigesal förklarar huset och dess funktioner. Även 
de övre kontors-planen låter verksamheten avteckna 
sig mot fasaden, med arbetsplatser, mötesrum och 
fi kaplatser.

   På nära håll blir byggnadens material påtagliga. Trä 
som återkommande material interiört skapar en mjuk 
och varm karaktär. Fönsterbänkar av furu löper direkt 
innanför fasadens glaspartier, och återkommer som 
räcken runt ljusgårdarna som lyser upp byggnadens 
inre. Den täta kärnans betongväggar är helt inkläddda 
med furupaneler, vilket ger huset en ryggrad som löper 
genom byggnadens alla plan. Den ljusa interiören är 
optimerad för att låta växter bli en väsentlig del av dess 
karaktär även exteriört.

Organisation

Torget - Ett nytt offentligt rum!

   Norr om kommunhuset anläggs det nya entrétorget. 
Torget ges en tydlig gestaltning som entréplats 
till kommunhuset, sjukhuset och biblioteket (som 
föreslås fl ytta ned sin entré). Torgytan ges en enhetlig 
beläggning i natursten utan nedsänkta körbanor.  
Härigenom uppnås en tydlig torgkaraktär, vilket 
gör att hastigheten på de bilar som passerar torget 
hålls nere. En ny trappa förbinder torget och med 
biblioteksgången. Längs Attundavägen byggs en 
motsvarande trappa till biblioteksgången.

Entréplanet - Öppet hus!

   Kommunhusets huvudentré ligger centralt placerat 
mot torget för att stärka torgets roll som ett av Täbys 
centrala offentliga rum. Entrén markeras med ett 
utskjutande skärmtak, som ansluter i formspråk till 
såväl bottenvåningens fria volymer som till de fristående 
skärmtak som fungerar som cykelparkering och 
mötesplats på torget.

   Entréplanet är ett högt, öppet rum med fritt inställda 
rumsvolymer. Från entrén ser man genom huset ända 

ut på Attundavägen! Entrérummet, som rymmer café, 
utställning och väntplatser, upptar husets nordöstra 
hörn och avtecknar sig både mot torget och mot 
Esplanaden. 

Besökare som bokat möte anmäler sig i receptionen 
och släpps in i den externa möteszonen. Härifrån når 
man inte vidare i huset, eftersom den centrala trappan 
har en ytteligare spärrgräns. Möteszonen består av 
fyra rumsvolymer, mer eller mindre glasade, som står 
indragna från fasaden för att inte exponera besökarna 
mot passerande på Esplanden. Utrymmena mellan 
rumsvolymerna bildar ljusa passager där man ser vidare 
ut mot fasaden. 

Besökare som ska besöka fullmäktigemöten släpps 
in till fullmäktigesalen direkt från entrérummet. 
Fullmäktigesalen avtecknar sig mot Esplanaden som 
en mjuk volym i glas och trä. Träpartier når ca 2,4 m 
upp och låter dagsljuset nå salen vid möten på dagtid. 
Fullmäktigesalen har komplementfunktioner i direkt 
anslutning (mötesrum, möbelförråd). I pauser kan man 
mingla antingen i den lilla skyddade gårdsbildningen 
söder om salen, eller i entrérummet. Mackor och fi ka 
kan beredas i ett litet beredningskök i anslutning till 
varuhissen som går vidare upp till ett större kök på plan 
5. Vid festligare tillfällen, som middagar eller banketter, 
är det enkelt för deltagarna att ta hissarna upp till 
matsalen där man kan möblera för sittande bord.  

Personal i huset använder kortläsare i spärrgränsen 
och vid huvudtrapphuset för att ta sig upp till 
kontorsvåningarna.  

Plan 2-4  - Den perfekta arbetsplatsen!

Kontorsplanen är organiserade för att uppnå maximal 
fl exibilitet för olika arbetsscenarier: projektgrupper, 

enskilt arbete, storrum etc. Byggnaden erbjuder en 
interiör miljö av högsta klass, där rummen är öppna 
mot fasad och med generösa kopplingar mellan 
våningarna. Fasadens valvbågar och den ovanligt 
höga rumshöjdenger huset en unik karaktär som 
stärker byggnadens och verksamhetens gemensamma  
identitet.

Valvbågar från 2000-talet. Toyo Ito, Japan.

Personalen använder det centrala trapphuset för all 
kommunikation inom huset. Det är glasat mot de övre 
planen, men öppet i mot entrévåningen. 

Kontorsplanen är organiserande med en tät 
kärna (wc-grupper, utrymningstrapphus och 
komplementfunktioner), som ligger i anslutning till en 
längsgående ljusgård som förbinder planen visuellt. 
Måtten är optimerade för att skapa en miljö där man 
känner närhet inom och mellan planen, samtidigt som 
den släpper ned tillräckligt med ljus. Runt gården kan 
såväl arbetsplatser som mötesrum eller pausutrymmen 

placeras.
Planen är helt fl exibla. De kan underindelas till åtskilda 
avdelningar som även kan hyras ut externt. Den västra 
delen ligger något avskild från ljusgården och lämpar 
sig väl för verksamhet som ställer krav på sekretess 
eller koncentration, medan de östra delarna kan 
organiseras utan begränsningar.

Plan 5 - Vardagslyx på taket!

 Byggnadens femte våning skiljer ut sig från de övriga i 
och med dess friare yttre form. Härifrån har man utsikt 
över Täby i nästan alla väderstreck. I husets bästa läge 
ligger personalmatsal, friskvård med omklädning samt 
en mindre avdelning för arbetsplatser. Takterrasser 
nås från alla delarna, generösa planteringslådor gör 
att taket upplevs som en trädgård på taket. Ett stycke 
vardagslyx för husets brukare!

Teknisk beskrivning

Ett rationellt hus!

Byggnadenär rationellt uppbyggd utifrån ett 
modulsystem 5,4 x 5,4 m. Bärande prefabricerade 
betongelement, fristående pelare och en bärande kärna 
i betong bär prefabricerade betongbjälklag med en 
spännvidd på 10,8 m. 

Fasadelementen utförs som sandwichelement med 
en insida i vitmålad betong och en utsida i ljus slipad 
betong. Glaspartierna i fasadens valv är fasta och 
utförda i bronsfärgade aluminiumprofi ler, vilket ger en 
helt underhållsfri fasad.

Taket är ett platt sedumtäckt tak, med avgränsade 
tekterrasser för toppvåningens funktioner.  

Taklösningen utan kragande takfot och med invändig 
takavvattning ger en säkerhet mot isproppar och ned-
fallande istappar. 
Takvåningen är uppbyggd som en lättkonstruktion i stål 
med en glasfasad. Träd och buskar på taket placeras i 
stora planteringslådor av betong.

Ventilationssystemet är ett till- och frånluftssystem med 
värmeväxling på frånluften. Tilluften tas i toppvåningen 
och leds ned till det dubbelhöga fl äktrummet i 
källarplanet, varifrån det leds upp till respektive 
våningsplan. Frånluften tas i fasad mellan glas och 
solavskärmning. Härigenom leder man bort den 
soluppvärmda luften till värmeväxlaren i fl äktrummet, 
vilket minskar behovet av kylning.

El- och datadragningar sker i de friliggande 
fönsterbänkskanalerna i fasad, samt i golvbrunnar som 
placeras i ett regelbundet system som tillåter olika 
möbleringsalternativ. 

Enkel och beprövad teknik ger kort byggtid och en 
byggnation som håller budget!

Miljö

Planerat med ett hundraårs-perspektiv!

Högt i tak ger dagsljus långt in i lokalerna, vilket minskar 
behovet av belysning. Den tunga stommen jämnar 
ut temperatursvängningar och bidrar till en effektiv 
energianvändning. Byggnaden är planerad för att 
underlätta för andra kommunikationmedel än bil, bla 
med cykelparkering nära entrén.

Byggnaden är också anpassad för att stödja slutna 
kretslopp. Frånluft och avlopp värmeväxlas. Alla tak 

Fasad mot öster/Esplanaden
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är beklädda med sedum, vilket fördröjer vattenfl öden 
innan de når det kommunala dagvattensystemet. 
Materialval för byggnaden utgår från en strävan efter 
robusta material med lågt underhåll. 

Brand

Byggnaden utryms primärt genom det centrala 
trapphuset och genom entrérummet. Sekundära 
ut-rymningstrapphus leder ut på biblioteksgången 
från plan 1. Det öppna atriet sektioneras genom 
brandjalusier till brandceller om max två våningar. 
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Fasad mot söder/Attundavägen

 Vy från Esplanaden (obligatorisk)  Vy från Biblioteksgången

 Ljusgårdar på plan 3 Arbetsplatser vid ljusgård plan 4  Interntrappa i ljusgård mellan plan 2 och plan 3

Fasad mot väster/Biblioteksgången

Fasad mot söder/Attundavägen

Civitas!

Situationsplan 1:400 Entréplan 1:200
Fullmäktige
Externa möten
Verksamhetsstöd

Plan 2 
Typmöblering “Ateljén”
120 arbetsplatser

Utsnitt 1:100



Plan 3
Typmöblering “Kontoret”
120 arbetsplatser
(40 enskilda rum, 
80 öppen planlösning)

Plan 4
Typmöblering “Loungen”
120 arbetsplatser

Plan 5
20 arbetsplatser
Interna möten
Friskvård
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Utsnitt 1:100 Utsnitt 1:100

exempel på 
underindelning



Fasadelevation 1:50

Garageplan -2
1:400
96 p-platser

Garageplan -1 
1:400
96 p-platser

Typplan “Loungen” 
1:100

Typplan “Ateljén” 1:100

Typplan “Kontoret” 1:100

Fasadsnitt 1:50

Ytsammanställning

Totalyta ovan mark 9.040 m2 
Garage  6.156 m2

Medborgarmötet    280 m2
Verksamhetsstöd   305 m2
Extern mötesyta    565 m2
Fullmäktige    280 m2
Intern mötesyta    416 m2
Komplementutrymmen   380 m2
Inlastning    182 m2
Generell arbetsplats                       5.730 m2
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Ljusgården sedd uppifrån 




