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kommunfullmäktige 274 kvm 
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servicefunktioner 110 m² plattform 80 m²
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30 m²

plattform 110 m²

1. Koncept och grundgrepp
Det nya kommunhuset i Täby är som en stad i 
sig själv, ett mikrokosmos av det som den 
representerar, därför har byggnaden ritats som 
en stad med sina olika distrikt, huvudleder och 
mötesplatser. I likhet med en stad måste också 
byggnaden vara �exibel och kunna anpassa sig 
i framtiden när nya tider kräver förändringar. 
Därför har det varit vår uttalade ambition att 
erbjuda Täby ett kommunhus som fungerar som 
en bra stad, och samtidigt att tillåta dess 
organisation och storlek att förändras över 
tiden, att erbjuda en byggnad där delar kan ta 
på sig andra funktioner än de nu föreskrivna om 
så skulle önskas utan att byggnaden sätter 
hinder i vägen för förändringar, likt en stad 
måste även en byggnad kunna anpassa sig för 
att kunna leva. Vidare måste Täby kommunhus i 
likhet med städer världen över ha en mycket låg 
energikonsumtion, och dess uppbyggnad och 
form är ämnade att möjliggöra en byggnad som 
är i balans med sin omgivning.

2. Byggnaden & Täby Centrum
Det nya kommunhuset kommer att ligga på en 
mycket attraktiv plats, mitt i det upprustade centrum 
som kommer växa fram under de kommande åren. 
Det är viktigt att byggnaden blir en framstående del 
av detta centrum, utan att dominera det till alltför hög 
grad. På sätt och vis kommer byggnaden att bygga 
samman Biblioteksgången, Attundavägen och den 
nya Esplanaden, och dessutom tjäna som visuell 
förbindelselänk mellan Tibble kyrka och området på 
andra sidan Attundavägen och Täby Centrum.

Bebyggelsen i området kommer att vara varierad 
efter upprustningen. Hus från olika epoker kommer 
att omgärda det, ny bostadsbebyggelse och hus från 
sextiotalet kommer utgöra det nya kommunhusets 
närmsta grannar, och byggnadens upplevelse utifrån 
är designad med denna varierade omgivning i sinnet 
samtidigt som den har ett modernt uttryck och 
signalerar sin betydelse med sina bronsfärgade 
fasader som ger byggnaden ett varmt sken och ger 
en ljus och trivsam omgivning.

Entré och angöring sker från det lilla torget mellan 
det nya kommunhuset och biblioteket. Tanken är att 
detta ska kunna fungera som en ”gårdsgata” där 
tra�k kan förekomma, in- och utlastning, samt till och 
från det underjordiska parkeringsgaraget, men att 
denna sker på fotgängarnas villkor snarare än bilens. 
Detta är också en del av det nya fotgängarvänliga 
Täby som håller på att växa fram.

situationsplan skala 1:400 i A1

sektion B-B skala 1:200 i A1

Ytsammanställning skala 1:500 i A1

gemensamma funktioner 2270 m2 (plus publika utrymmen 230 m2 = 2500 m²)

kontorsyta 4300 m2 

öppna platser, möten 420 m2 (totalt interna arbetsplatser & möten = 4720 m²)

totalt 7220 m² + kommunikationsytor 800 m² = 8020 m² BTA
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3. Byggnaden

Organisation
Byggnaden huvudnummer är det atrium som 
ligger i byggnadens centrum. Detta är 
byggnadens torg, en plats för informella möten, 
för möten som attraherar förbipasserande, för 
tillfälliga möten en plats för informationsutbyte 
som skapar synergier och uppmuntrar 
interdisciplinärt och lateralt samarbete. 
Atriumrummet är här delat upp det rummet i 
mindre plattformar som åter�nns på varje plan 
genom byggnaden. Detta skapar i sin tur ett antal 
av dessa mindre plattformar som dels blir mer 
centrala genom att de åter�nns på varje plan 
samtidigt som byggnadens huvudled, den stora 
centrala trappan, passerar genom plattformarna. 
Plattformarna presenterar användaren med 
neutrala, öppna men ändå intima rum utan att 
man för den skull tappar kontakten med resten av 
byggnaden och dess �öden. Dessa är de 
förbundna torg som ger byggnaden en urban och 
öppen karaktär.

Framtidssäkring & flexibilitet
Kring atriet ligger byggnadens arbetsplatser, 
uttryckta mot fasaden för att få maximalt dagsljus. 
För att framtidssäkra byggnaden är dess 
avskiljbara från huvuddelen, och skulle, i det fall 
att kommunen i framtiden har en mindre 
administration, kunna hyras ut till privata intressen 
som kontorslokaler. Genom att göra 
kontorsutrymmena avskiljbara skapas en �exibel 
byggnad som alltid kan anpassa sig till den 
rådande situationen, på samma sätt som en stad 
med �exibla byggnader kan anpassa sig till 
förändringar medan speci�ka lösningar ofta sätter 
hinder i vägen.

Säkerhet
Säkerhet för byggnaden och dess användare har 
varit ett centralt tema under hela 
designprocessen. I förslaget �nns det inbyggt 
dels ett antal olika säkerhetsalternativ såväl som 
olika nivåer som kan skapa en trygg och behaglig 
arbetsmiljö.

Alla, besökare som anställda, passerar genom 
byggnadens huvudentré. Besökare får här direkt 
kontakt med atriet och träder in i den mest publika 
av de fem plattformarna. För att passera vidare 
upp genom byggnaden måste man ta sig igenom 
en säkerhetsspärr vid den stora trappans fot. 
Receptionsdisken är placerad rakt fram från 
huvudingången och har god översikt över alla 
publika utrymmen, säkerhetsspärrarna och 
huvudingången. Byggnaden kan i princip delas in 
i tre olika säkerhetszoner, först den publika som 
innefattar entré, väntplatser, kaffehörna och 
reception, sedan de halvslutna rummen, vilket 
innefattar externa mötesrum, kommunfullmäktige 
och besöksrummen för socialtjänsten. Dessa rum 
är skapta för att möta och samtala med 
medborgarna, och de är öppna för allmänheten, 
men enbart på vissa villkor och tider. Många av 
dessa rum är utrustade så att de kan nås från 
såväl den öppna som den slutna delen av 
säkerhetsskäl. Slutligen har vi de slutna rummen, 
som omfattar allting som bara kommunens 
anställda har tillträde till. Eventuellt kan även en 
fjärde kategori rum bildas, då de enskilda 
kontorsytorna kan stängas av med ytterligare 
säkerhetsspärrar om så blir nödvändigt.

incl ine

fasad mot sydost skala 1:200 i A1

fasad mot nordväst skala 1:200 i A1 fasad mot sydväst skala 1:200 i A1

fasad mot sydost skala 1:200 i A1



A A

B
B

friskvård 110 ��

omkl. och dusch 30 ��

omkl. och dusch 30 ��

datahall 25 ��

int. mötesrum 60 ��

kontorsyta 560 m²

kontorsyta 560 m²

massagerum 
10 kvmsystemövervakning 

15 ��

int. mötesrum 20 ��

A A

B
B

plattform 120 ��

Funktionsbeskrivning
Funktionsmässigt är byggnaden indelad i 
arbetsplatser och gemensamma utrymmen, då 
arbetsplatserna kräver ljus är dessa fördelade så 
nära fasaden som möjligt, medan övriga 
gemensamma utrymmen som brukas kortare 
perioder åter�nns djupare in i byggnaden, på 
bottenvåningen eller under plattformarna. 
Bottenvåningen innehåller öppna, halvslutna och 
slutna gemensamma utrymmen, medan de övre 
våningarna innehåller slutna gemensamma 
utrymmen och arbetsplatser. Generellt sett har vi 
placerat gemensamma utrymmen så centralt som 
möjligt i enlighet med det urbana konceptet, vi har 
samlat de �esta dagligt brukade gemensamma 
utrymmen i samband med atriet och dess 
plattformar för att uppmuntra en central rörelse 
genom byggnaden.

plan 1 skala 1:200 i A1

plan 0 skala 1:200 i A1

plan -1 & -2 skala 1:200 i A1

incl ine

återvinningscentral 40 ��

posthantering 34 ��

varuintag, tillfällig förvaring 80 ��

förråd
11 ��

kylt avfall
12 ��

arkiv 210 ��

arbet

tryckeri och förråd 70 ��

pappers-
förråd
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arbetslandskap 90 kvm
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B
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reception + back office
22 ��
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plattform 110 m²

4. Byggnadens konstruktion
Täbys nya kommunhus blir en modern 
kontorsbyggnad, detta innebär att den kommer att 
ha en mycket �exibel interiör. Genom extra höjd 
mellan våningsplanen kan plats för ett sänkt 
undertak skapa plats för installationer som 
därigenom blir helt oberoende av väggarna som kan 
�yttas fritt omkring nästan utan begränsningar. 

Byggnadens bärande system blir ett enkelt 
prefabricerat betong pelar-däcksystem i ett 
rektangulärt rutnät. Då inga väggar är bärande 
innebär det att fasaden kan utformas ganska fritt och 
att möbleringsbarheten ökar genom hela 
byggnaden. Det enda undantaget är det lätta, öppna 
taket över atriet som har en större spännvidd, 12 m, 
och bärs upp av stålbjälkar som följer öppningarnas 
kurvatur. Byggnadens översta våning är indragen två 
meter från fasaden i enlighet med gestaltnings- 
programmet och är öppnare än resten av 
byggnaden. Detta innebär att atriet får extra 
dagsljus, utöver alla skylights.

De två föreskrivna parkeringsplanen under 
byggnaden låter byggnadens bärande system 
fortsätta ner till berget under. Dessa båda plan 
innehåller sammantaget 172 parkeringsplatser som 
bör täcka byggnadens behov.

Genom att minimera byggnadens klimatskal 
exponeras en relativt liten yta mot elementen, vilket i 
sin tur är det mest effektiva metoden för att minimera 
energiförbrukningen. Detta innebär att Täby 
kommun får en mycket klimatsmart byggnad med 
låga underhållskostnader. Ventilationen blir naturlig 
till så stor del som möjligt, främst sommarhalvåret, 
med mekanisk assistans under vinterhalvåret. Så 
stor del som möjligt av den spillvärme som 
genereras av exempelvis datorer, elektrisk utrustning 
och människor återvinns genom ett 
värmeåtervinningssystem som ytterligare minskar 
energiförbrukningen. Byggnaden kommer även 
utrustas med solceller på taket för att ytterligare öka 
energieffektiviteten och sätta ett exempel.

Byggnadens fasader konstrueras i bronsfärgad 
anodiserad aluminium, ett material med lång 
livslängd. Materialet skapar en varm, livfull och 
iögonfallande fasad. Då fasaden inte är bärande 
utöver sin egen vikt kan den fritt delas in och öppnas 
upp i formgivningen. Detta tillåter en öppen och 
transparent byggnad. Taket beläggs med 
sedum-matta för att hantera vattenavrinning och ge 
byggnaden ett eget levande ekosystem. Detta 
eko-system kommer att formges i samarbete med 
ornitologer och biologer för att skapa en hållbar och 
nyttig livsmiljö för att främja den lokala �oran och 
faunan.

Interiören skapas med hållbara, slitstarka och 
naturliga material, och förses med mycket 
vegetation genomgående för att skapa en trivsam 
och hälsosam arbetsmiljö. Ljusa material som 
re�ekterar ljus inåt i byggnaden utan att skapa 
irriterande re�exer kommer att vara i fokus, liksom 
akustiskt absorberande material, i synnerhet i atriet. 
Hela interiören kommer formges med sikte på att 
göra byggnaden ljus, transparent och akustiskt 
trivsam.

plan 4 skala 1:200 i A1

plan 3 skala 1:200 i A1

arbetsplatser 1:100 i A1

plan 2 skala 1:200 i A1

sektion A-A 1:200 i A1

incl ine


