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Täby Centrum 
Centrum är ett mycket konsekvent uttryck för 1960-70 periodens urbana ideal med 
fokus på trafik separation och rationella bygningsdisponeringer. 
Även om vi idag efterlyser mer identitet och variation i våra städer är Täby centrum 
funktionell mycket väl och med genomförandet av de ambitiösa planen, där den stora 
parkeringen läggas ner under mark, byggande av bostäder och inredning av gator och 
torg som livsrum, skapas både ett effektivt, dynamiskt och upplevelserik centrum. 

Etableringen av ett levande och markant kommunhus kommer att vara en viktig del i 
denna utveckling. 

Mål och värderingar i den nya byggnaden 
Planen för det nya centret Täby utmanar disposition och utformning av varje byggnad i 
avståndet mellan helhet och variation. 
Kvaliteten i den gamla stadsdel i köpstaderna, är bla att enstaka byggnader är varianter 
på de överordnade principerna för volymen, art och material – med utgångspunkt i för 
funktionella och konstnärliga och teknisk förmåga.
 
Men hur fungerar en modern kommunehus och hur återspeglas detta i helheten? 

Utgångspunkten är naturligtvis programmets överordnad kvalitetskrav att skapa en 
upplevelserika, effektiv och flexibel byggnad, som utgör en ram för kommunens företag 
och medborgerlig möte.  

Vi har också strävad efter at byggnadens karaktär förhållar sig till den befintliga bygg 
naden kultur i volym och material, samt bidrar till fortsatt utveckling som en trovärdig 
bild av vår tid - särskilt med vikten på en design baserad och framtidsorienterad håll-
bara tekniska lösningar. 

Matsal som café? 
Vi tror att det kan vara svårt att garantera en tillfredsställande butikdrift  i huset i konkur-
rens med centeret, men föreslår att driften av matsalen drivas som en kombination av 
café, matsal och intern service för möten etc. 

Det kommer att bli ett starkt inslag i medborger mötet och tillsammans med övriga 
inredningen av medborger serviceområden skulle kunna bidra till en informell hantering 
av ett antal mötetype och därigenom olika lindra behovet av traditionella mötesrummet. 

Avvikelse från programmet 
I förhållande till riktlinjerna i gestaltningspogrammet, vi har valt att avvika på enskilda 
ställen, där vi tror att vi kan visa bättre lösningar. 
Det gäller framför allt utformningen av Esplanaden, placering av det huvudingång, dis-
position av P-källare och utformningen av den översta våningen. 

Detta framgår av ritningar och beskrivningar i varje avsnitt. 

PLAN 1 : 400

TÄBY KOMMUNHUS - almän arkitekttävling

Disposition av området 
Vi föreslår att køretracéen samlas i den östra delen, varvid man kan etablera ett sam-
manhängande plats for paus i direkt anslutning till Stadshusets ingång och bottenvån-
ing. 

Disponeringen innehåller också bättre sammanhang för fotgängares samband till den 
centrala plats vid köpcentrum och den nya inngången till bibliotek och till södra plats vid 
Gymnasiet och kyrkan. 

Tillträde och parkering 
Ingången är placerad mot torget, eftersom det, i vår bedömning, är mycket bättre solori-
entering jämfört med den nordvendte plats, vilket föreslås i programmet. 
 
Varuintok till byggnaden i allmänhet och till köket ligger i den norra gaveln. 

Nedför körning och person uppgång från parkeringen finns på vejtraceet. 
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Byggnaden
Byggnaden är disponerad i 5 våningar samt underliggande multiplatser.  

Dom 2 ljüsgårde ger naturligt ljus och rumsliga helhet och sambandet mellan vånin-
garna. 

Volymen är formad dynamiskt med svagt sluttande fasader som förmedlar volymens 
övergången mellan bibliotek och kyrkans lågare botten, och därmed både förankrar och 
ger identitet. 

Byggnaden dras runt 4,5 meter tillbaka frånatt tillhandahå la bättre dagsljus i byggg-
nadens nedra våning. 

På bottenvåningen inredas en ostörd möte center miljö med mindre mötesrum runt små 
gårdar. 

Byggnaden är utformad så att den uppfyller de förväntade framtida energikrav - vi har 
baserat designen på ett operativsystem konsumtion av 40 kWh / m 2 år - och fasader 
och yttre uttryck är ett uttryck för denna ambition. 

Fasader och ytor tak täckta med ljusa skivor i stora format - t.ex. fiber betong eller ljus 
naturskiffer. 

Fönstren placeras tillbaka, och lämnar en markant relief och skyddar samlinger, sol-
skydd etc. 

Konstruktion princip är bärande fasader och pelare runt ljusgårdene och d  
utfört som prefabricerade betongelement. 

Disposition av byggnaden 

Våning 0 - och -1 
Dom utåtriktade funktioner är samlad på bottenvåningen som en vital 
torg yta med borger arbetsplatser, café, mötesrum ect 

Dessutom är fullmägtigesalen med intilliggande grupprum mm disponerads som ett 
multifunktionellt rum i källaren, med möj ighet till utställning, möten, små teaterföreställ 
ningar - eller bara leka... 
Trappan i atrium kan tjäna som ytterligare åskådare platser. 

Matsal funktionen föreslår vi etablerat som ett öppet café verksamhet, som en attraktiv 
tillgång för både lagra anställda och kunder. 

Vi föreställer oss att medborgarna kan använda denna del av huset, hyra konferensloka-
ler, upprätta informationsdisplayer, etc. även utanför normala öppettider. 

Våning 1-4 
Arbeta våningar anordnas disponeras med ett centralt gemensamt område mellan 2 
ljüsgårde med tillträde från den centrala trappan / hissar. Denna bestämmelse av vånin-
garna i en H-form, vilket ger optimal tillgång till individuell arbetsytor. 

Gemensamma området utformas som en informell konferensområde på varje våning, 
där mindre och den totala grupper anställda kan samlas kring köksfaciliteter ect 

Förutom den stora trappan finns det goda samband mellan våningarna  via dom 2 trap-
porna i byggnadens gavlar. 

Vi föreslår att de enskilda våninger och avsnitt disponeras till varierad arbetsplats land-
skap, med stor närhet mellan de enskilda arbetsplatserna och gemensamma support-
rum - möte, projektrum ect 

Supportrum placeras med dagsljus tillgång längs fasaden eller  och delar kontorsland-
skap spatial i mindre sektioner av varierande storlek. 

Supportrum bör användas mycket flexibelt - både som mötesrum och stilla arbets 
platsor och stora mötesrum kan split med flexibla väggar och anpassas till de dagliga 
behoven. 
Glasväggar Kan fastställas runt arbeta områden med särskilda uppgifter. 
 
Byggnads konstruktiva system ger optimal möjlighet för en varierad layout, som stödjas 
av nstallation överfarter utmed fasaden och ljüsgårde och av kontakter i golv. 
 
Värn längs  designes som kontinuerlig bordsskiva som avlastning för den enskilda 
arbetsplatsen eller touch-down utrymme. 

Garderober mm anordnas på varje våning i toaletten grupperna. ’

Print faciliteter och små kaffebarer  placeras i nischer fördelat på våningerna .
Den visade inredning på våninger är vägledande. 
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PLAN  nivå 0 / kote 11.8  1 : 200

Strategi och samarbete 
Flyttning av kommun företag erbjuder ett utbud av lednings-och organisatoriska 
utmaningar och möjligheter och omsättning av de programmerade kraven och 
förväntningarna för specifika projekt är en viktig process för att uppnå framgång.  

Vi har med detta förslag försökt att anvisa överordnad lösningar till programmets 
utmaningar baserade på tydliga principer som kommer att bli en stabil bas för fortsatt 
projektutveckling i samarbete med kommunens ledning, anställda och medborgare. 
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Dom 2 ljüsgårde ger naturligt ljus och rumsliga helhet och samban-
det mellan våningarna. 
Byggnaden dras runt 4,5 meter tillbaka frånatt tillhandahålla bättre 
dagsljus i byggg-nadens nedra våning. 

Dom utåtriktade funktioner är samlad på bottenvåningen som en vital 
torg yta med borger arbetsplatser, café, mötesrum ect 
Dessutom är fullmägtigesalen med intilliggande grupprum mm dis-
ponerads som ett multifunktionellt rum i källaren, med möjlighet till 
utställning, möten, små teaterföreställ ningar - eller bara leka... 
Trappan i atrium kan tjäna som ytterligare åskådare platser. 

Arbeta våningar anordnas disponeras med ett centralt 
gemensamt område mellan 2 ljüsgårde med tillträde 
från den centrala trappan / hissar. 
Denna bestämmelse av våningarna i en H-form, vilket 
ger optimal tillgång till individuell arbetsytor. 
Gemensamma området utformas som en informell 
konferensområde på varje våning.

Våning 1-4 
Arbeta våningar anordnas disponeras med ett centralt gemensamt område mellan 2 
ljüsgårde med tillträde från den centrala trappan / hissar. 
Denna bestämmelse av våningarna i en H-form, vilket ger optimal tillgång till individuell 
arbetsytor. 

Gemensamma området utformas som en informell konferensområde på varje våning, 
där mindre och den totala grupper anställda kan samlas kring köksfaciliteter ect 
Förutom den stora trappan finns det goda samband mellan våningarna  via dom 2 trap-
porna i byggnadens gavlar. 

Vi föreslår att de enskilda våninger och avsnitt disponeras till varierad arbetsplats land-
skap, med stor närhet mellan de enskilda arbetsplatserna och gemensamma support-
rum - möte, projektrum ect 
Supportrum placeras med dagsljus tillgång längs fasaden eller  och delar kontorsland-
skap spatial i mindre sektioner av varierande storlek. 
Supportrum bör användas mycket flexibelt - både som mötesrum och stilla arbets 
platsor och stora mötesrum kan split med flexibla väggar och anpassas till de dagliga 
behoven. 
Glasväggar kan fastställas runt arbeta områden med särskilda uppgifter. 
 
Byggnads konstruktiva system ger optimal möjlighet för en varierad layout, som stödjas 
av Installation överfarter utmed fasaden och ljüsgårde och av kontakter i golv. 
 
Värn längs  designes som kontinuerlig bordsskiva som avlastning för den enskilda 
arbetsplatsen eller touch-down utrymme. 

Garderober mm anordnas på varje våning i toaletten grupperna. ’
Print faciliteter och små kaffebarer  placeras i nischer fördelat på våningerna .
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PLAN 1: 100

Hållbarhet 
Byggnadens design är inriktad på hållbarhet och optimala lösningar för både materiell 
konsumtion av uppbyggnad och energianvändningen i verksamheten. 

Likaså strävar förslaget efter den optimala ljus och ljud för varje arbeitplats, och ett upp-
levelserikt och varierat arkitektoniska miljön som stödjer individens dagliga problem-
lösning och upplevelse av organisationens värderingar. 

Flexibilitet 
Konstruktiva systemet och installationer tillåter obegränsad byte av inredning. 

Brand 
Skall upprättas en brandstrategi tillsammans med brandmyndigheterna. 

Material 
Som fasader, föreslår vi ljusa fiber betongplattor eller alternativt ljus skiffer uppfördes i 
fiber ram. 
Fönster utföras i aluminium. Solskydd utföras som yttre lodrät gardiner i vinduesfalsen. 
Huvudsyftet dörrar och dörrar till café i teak. 
Betong elementer utförs med insida vit betong, som vaxade och annan vägg ytor täcks 
med skivor av ljust trä. 
Väggar runt supportrum utförs i glas med skivor av ljust trä och eventuellt. konst, 
Golv belagda med lämpliga linoleum eller gummi. 
Tak utförs avbrytas i lämpligt system. 

Den konstruktiva system 
Det bärende system byggts från en kombination av prefabricerade och platsgjuten 
betong element. 

Den vertikala belastningar på golve ledas genom ett system av prefabricerade element-
er och bjälkar till pelarna runt atrium och bärende fasader; härifrån förs last till in-situ 
källare väggarna och till fundament.
Den viktigaste stabilitet säkerställs genom en kombination av skiva effekter i fasader och 
stabilisera Installationskärnorna / trappor.  
De konstruktiva och användbare lösningar, Buildability, är från början planerad i de-
signen och huset är optimerad beroende på användningen av prefabricerade delar. 
Detta säkerställer att huset kan avslutas inom en kort tid och väder känslig och tid-
skrävande inre arbete börjar. 
Genom att tänka Buildability i från början säkrar vi ekonomiskt lönsamhet utan att kom-
promissa med kvalitet och estetik.
 
Klimat Skärm 
Klimat Skärmen är mycket isolerad och glasytan är optimalt balanserad med avseende 
på energianvändning och inneklimat och fokusera på den termiska inneklimat, dagsljus 
och akustiska förutsättningar för personal och användare. 

Uppvärmning 
Värmen produceras från geotermisk energi för att ansluta en värmepump med jord-
värme rör i lodräta borrning runt huset. 
Produktion av varmvatten fästas i samband med jordvärme. 

Akustik 
Akustisk dämpning etableras upp främst i undertaket liksom panelen installation på 
vägg ytor. 

Belysning 
För att optimera energiförbrukningen för belysning etableras en intelligent ljusstyrning 
som minskar den artificiella belysning i takt med dagsljuset. 
Dessutom etableras närvaro detektorer som upptäcker om residing personer inom ett 
visst område och spjäll eller stänga av lampor i det området om det inte finns människor 
närvarande. 
Armaturer väljas med hög verkningsgrad och ljusteksniska egenskaper som ger en 
bekväm arbetsställning ljus med minimal blända i skärmar, etc. - så långt möjligt med 
LED ljuskällor. 
Belysning baserat på DALI system där det är möjligt själva definiera vilka områden som 
ska hanteras tillsammans.  
Därigenom kann lystændingernes division ändras utan att undergräva standard installa-
tionen, om det ändras i utformningen av lösningen planen efter idrifttagning av stadshu-
set. 

IT-installation 
Inrätta en PDS nätverk av kategori 6A. Vid alla arbetsplatser avsättas kontaktpunkter 
med 2 fasta PDS uttag. 
Dessutom etableras en viss mängd disponibel kontakt stationer som kan användas 
om platsen för fast jobb förändres. Kontakta stationer placeras längs fasader och i golv 
lådor. 
En skärningspunkt etableras på varje våning och ett serverrum i byggnadens källare: 
Där upprättas trådlösa nätverk på alla områden så att utöver administrativa ändamål 
kan fastställas alternativ för gäster att vänta personer i Civic Square eller i caféet områ-
det. 
Därupprättas installation av interaktiv information skärmar i stadshuset ingången, och 
på alla områden av medborgarservice. 
 
Där etableras kameran i “offentliga” områden av rådhuset och fasader. Detta bidrar till 
att skapa en säker arbetsmiljö och har en förebyggande effekt mot vandalism. 
Inrätta passersystem med kortläsare närhet på dörrar mot omvärlden och dörrarna mel-
lan allmänna platser och områden som är reserverade för personalen. Identitetskort kan 
samtidigt användas som ID-kort för anställda. 

För parkeringsplatser etablerade laddningsstationer för elfordon.  Laddningsstationer 
kan antingen användas av kommunens anställda eller besökare via ett betalningssys-
tem. 

Konst 
I det fortsatta arbetet med projektutveckling, kan konstnärliga utsmyckning införas i 
byggnaden - t.ex. i form av färger, utsmyckning av ljüsgårde, möteslokaler etc. 

Ekonomi 
Bygga enkla konstruktiva princip och bra markanvändningen kommer att ge en låga 
byggomkostnada.

Tidsplan 
Det är vår bedömning att båda projektutveckling, myndighet, genomförande kan ske 
inom normal tid datum. 

Energi 
Byggnaden visas som ett lågt hus med ett energibehov för uppvärmning, varmvatten 
och installationer etc..  

För att erhålla låg forbrukning af energi, minimeras husets värmeförlusten genom att an-
vända särskilda isolering, 3-lagers energisnåla fönster, hög lufttäthet, intelligent kontrol-
lerade energisnåla belysning etc.  
150 m 2 solceller placeras på taket och solceller integreras och bli en naturlig del av 
byggnadens konstruktion. 
Den producerade solenergi förväntas representera 10.000-15.000 kWh. Pr. år och an-
vänds för att komplettera byggnadens dagliga verksamhet. 

Byggnadens termiska massa bidrar till att skapa en stabil rumstemperatur och minska 
behovet av mekanisk kyla.  
Effekten av den tunga konstruktionen förstärks där så är möjligt med hjälp av natten kyla 
under sommaren på så sätt att kyla lagras i den tunga konstruktionen. 

Byggnaden utformas med öppna flexibelt rum och samspelet med de öppna atrier i 
mitten av byggnaden används för etablering av automatiskt kontrollerade naturlig venti-
lation. 

120 cm modular i konstruktionen
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Supportrum bör användas mycket flexibelt - både 
som mötesrum och stilla arbets platsor och stora 
mötesrum kan split med flexibla väggar och anpas-
sas till de dagliga behoven. 

Supportrum placeras med dagsljus tillgång längs 
fasaden eller  och delar kontorslandskap spatial i 
mindre sektioner av varierande storlek. 

Glasväggar kan fastställas runt arbeta områden 
med särskilda uppgifter. 


