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•transparens/öppenhet •möte med medborgarna •hållbarhet •framtidsinriktat •rationellt/flexibelt/ekonomiskt
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Det nya Kommunhuset har en rationell och mycket öppen struktur där flödet av 
människor och tillgängligheten har hög prioritet. Trots detta finns en tydlig gräns 
mellan medborgare och kommunanställda, för säkerhet och trivsel.

Byggnaden beskriver en U-form där inre delen av ”U-et” utgör ett högt ljust och 
luftigt atrium med vattenspegel och grönska.

Atriumet är medborgarnas vardagsrum och samtidigt kommunikationsnoden 
med gångbryggor, hissar och centraltrappa.

Här sker möten spontant och planerat, i atriet, i möteskuber och balkonger mot 
gården, samt i avskilda rum som nås ifrån atrium och trapphus. Fullmäktigesalen 
har en alldeles särskild plats som får symbolisera äldre tiders sätt att öppet och 
offentligt ta besluten ”på torget”

Hela byggnaden är ”upplyft över gatunivå vid entrén. På så sätt slipper man 
direkt insyn från kontorsrum, man skapar bättre förutsättningar för körramp till 
källare, en tydligare sockelkaraktär som eftersträvas i området, samt möjlighet 
till visst dagsljusintag i övre källarplanet.

Entréplan samt plan 1 har mycket generös takhöjd som möjliggör spännande 
rum och stora samlingar av människor. 

Byggnadens volym ”delas” vertikalt genom husets horisontella ”pulsåder”/kom-
munikation och ljusspalt, som också sammanbinder de båda skänklarnas trap-
phus.

Karaktären på byggnaden ska skapa känslan av en framåtblickande och tidlös 
arkitektur

Byggnadens två kroppar som ”delas” via ljusspalten och atriet har olika kara-
ktär. Den södra delen har en s.k. ”curtain-wall” fasad med en varierad indeln-
ing i mönster, av klarglas, screentryckta glas samt ogenomsiktligt fasadglas. 
Glasskivorna varierar i kulör från grå-svarta till grön-blå nyanser. Atriet består av 
en klar dubbelglasfasad med ekologisk prägel.

Entréplanet avviker från fasaderna ovan och består av större glaspartier med 
olika transparens.

I den rationella geometrin, bryter fullmäktigesalen igenom med sin futuristiska 
form och annonserar sig tydligt. Boxens sida mot entrétorget kan med fördel 
fungera som en mediavägg och annonsera kommunens verksamhet.  
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Byggnaden har som sagts en mycket rationell kostnadseffektiv och generell struktur, med extremt hög flexibilitet.
Konstruktionen består av två stabiliserande trapphus, tillika utrymningstrapphus. Bjälklagen är håldäcksbjälklag som bärs av ett 
pelar-balk system förslagsvis i stål, för att få extra goda höjder.
Pelar-balksystemet är endast redovisats som princip på övre planen och kan anpassas där större eller specifika spännvidder så 
krävs, som i källare, atrium och fullmäktigesalen.
Miljötekniken redovisas i principsektion och kan ytterligare kompletteras med regnvattenkollektor för återvinning till wc-spolning, 
rörelsedetektorer för lågenergibelysningbelysning och vattenspolning. Hela byggprocessen, från projektering till genomförande 
och drift ska genomsyras av ett hållbart tänkande. Vi ser framför oss att Täby Kommunhus blir Täbys första och en av Stockholms 
första Leed-platinum-certifierade byggnader.
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fullmäktigesal friskvård
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inlastn. garage

På detta plan finns Fullmäktigesal, restaurant, interna mötescentret samt ar-
betsplatser.

Fullmäktigesalen har visuell kontakt med atriet. Salen nås utanför skalskyddet 
via särskild hiss eller trappa som avskiljs på plan 1 och 2. I direkt anslutning till 
salen finns grupprum, foajé kpr. mm.Fullmäktigerummet har en utmärkande 
form och sträcker sig utanför tomtlivet samt ut över atriet.

Restauranten ligger tvärs över atriet med härlig utsikt och en cafébalkong ut i 
atriet och har direktkontakt med hissar trappa samt fullmäktigesalen. Köket har 
mathiss med god access till alla plan.

Internmötesrummen har indirekt ljus och ligger i anslutning till kommunikations-
bryggan och nås via spänger över ljusspalten.

”Normalplanen” för arbetsplatserna är orienterade kring atriet och inrymmer 
ca 100-110 personer/plan

Entréer till planen är helt flexibla vid trapphusen eller vid atriumkommunikation-
en.Planerna illustrerar en schablon av platser och mötes/projektytor.

Endast markerad del av planen visar på genomtänkt lösning för en Generell 
arbetsplats om 40 pl. Med de i lokalprogrammet angivna ”delarna”. Arbet-
slandskapet har redovisats med vissa principiella typmöbleringar enligt samma 
program.

Mycket flexibel i enlighet med programmet och kan lösa samtliga ställda krav. 
Arbetsplatsen presenteras i ett utsnitt i 1:100 på ”40-platsers” indelningen. Övri-
ga plan har ingen kontorsmöblering inlagd.

En avlång kropp som sammanbinder de två trapphusen . Ovan rummet ett lätt 
”svävande” tak med solceller.

Kommunhusets entré ligger i det sydvästra hörnet, mot Esplanaden och det 
lilla angöringstorget, för största synlighet. Via ramp, trappa och karuselldörr nås 
entrérum/atriet. För maximal genomströmning och access finns en entré och 
trappa ner till atriet, från Biblioteksgången.

Särskild entré för post, bud och personal ligger mot lilla torget.

Atriet inrymmer en mängd funktioner där reception och hissar med central-
trappa ligger i direkt anslutning till entrén.

I anslutning till receptionen ligger besökstoaletter, kapprum, barnvagnsparker-
ing samt väntplatser och medborgarstöd. Mitt emot receptionen i direkt anslut-
ning till atrium med utställning och caféplatser, ligger externa mötesytor. Ytorna 
har en generös inbjudande foajé där man först når mötesrum av olika storlek 
för externa besökare. I anslutning till dessa rum ligger besöksrum för Social om-
sorg. Så gott som samtliga rum har dagsljus och/eller indirekt ljus via atriet.

Vigselrummet har en strategisk placering mot Atriets nordvästra del, där det 
kan utformas med egen karaktär, men också nyttjas som mötesrum. Övrig ser-
vice och tekniskt stöd samt arkiv är placerad i de mörkare delarna mot norr, 
men vissa rum har indirekt ljus för tillfälligt arbete.

Varuhissen är placerad nära dessa funktioner och nås lätt från alla delar av 
planet. En separat hiss är placerad i det västra trapphuset för direkt access till 
källare och matsal på plan 1 tr.
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Biblioteksgången

sektion och planer 1:100,1:200,1:500 A3 (1/2)

skala 1:100

0 25

interiörplan 5

plan -1

plan -2

tvärsektion

fullmäktigesal friskvård
ext. mötesyta kompl.utrymmen
medborgarmötet gen. arbetsyta
verksamhetsstöd int. mötesyta
inlastn. garage

möbleringsexempel

ytsammanställning
nettoytor inkl. inre kommunikation exkl. 
huvudkommunikation, trapphus, hissar, schakt 
samt bilramp

medborgarmötet
verksamhetsstöd
extern mötesyta
fullmäktige med foyer
intern mötesyta inkl. rest.
generell arbetsyta
friskvård
komplementutrymmen
inlastning m.m.

totalt exkl. garage
garage i två plan

420 
310
560
400
470

4700
210
390
275

7735
177 

kvm
kvm
kvm
kvm
kvm
kvm
kvm
kvm
kvm

kvm
pl.

Infart sker via ramp från det lilla angöringstorget. På plan -1 finns lastplats/gård 
för varor och återvinning samt parkeringsplatser.

På plan-2 finns ytterligare p-platser.

Alternativt kan all varuhantering ske vid markplan, men då med en ramp som i 
sin helhet ligger utanför huset.

Ett indraget våningsplan som består av arbetsplatser samt en friskvårdsavdeln-
ing med direkt access till en solig terrass. Om önskemål finns i det vidare progra-
marbetet, kan en representationsmatsal passa bra här.

plan 5.

plan -1, -2

Interiören präglas av hög transparens och god överblickbarhet med glaspar-
tier i lager på lager. Mot den strikta och byggvänliga geometrin, står svängda 
bjälklagskanter, balkonger, fm-salens volym, det glasade hisstornet, den skulp-
turala trappan samt svävande mötesboxar och balkonger.

Materialen består av ljusa och mörka kalkstensgolv i publika delar och trap-
phus. Trä och textilgolv dominerar på arbetsplatserna och i mötesrum. Under-
taken är av gips, fiberskivor och träpaneler med infällda armaturer.

Väggarna är målade och över lag ljusa med några accentinslag.

Den genomgående ljusspalten skapar ett vackert överljus som är både effekt-
fullt och funktionellt, samt byggnadens ”orientering”.


