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PERSPEKTIV FRÅN ESPLANADEN

INSIKT, UTSIKT, GENOMSIKT
INLEDNING
Beslutet att bygga ett nytt kommunhus på denna centrala plats blir ett betydelsefullt steg mot en 
mer synlig kommunorganisation och ett mer stadsmässigt Täby Centrum. Kommunhuset är mer än 
en kontorsbyggnad. Vi ser det som en förlängning av det offentliga rummet. Som symbol för Täbys 
moderna effektiva ledning och mötet med medborgarna bör kommunhuset vara en öppen, tillgänglig och 
välkomnande byggnad, där de nödvändiga gränserna mellan de publika delarna och förvaltningarnas 
verksamhetsyta är en integrerad del i byggnadskonceptet. 

INTEGRATION I OMGIVNINGEN
Utgångspunkten för den nya stadsplanen för Täby Centrum är en mer stadsmässig miljö med tydliga 
gaturum och offentliga platser med mänskligare skala. Bebyggelsen utformas som delar i en enhetlig 
kvartersstad och sluter i höjd och volym an till de äldre husen. Det nya kommunhuset utgör en del av en 
ensemble av byggnader med publika funktioner som ligger i ett stråk längs boulevarden. Man kan röra 
sig längs samtliga fasader. Det är ett hus utan baksida.

Byggnaden sluter på ett naturligt sätt an till sin urbana kontext. Vi ser kommunhuset som en integrerad 
del av en större enhet, med en stark egen identitet. Fasaderna mot boulevarden och Biblioteksgången 
samspelar med den omgivande 60- och 70-talsbebyggelsen men får samtidigt ett eget, samtida uttryck. 
Visuellt relaterar kommunhuset framför allt till det intilliggande biblioteket och kyrkan på andra sidan 
Attundavägen. Entréfasaden drar uppmärksamheten till sig genom en avvikande utformning och 
generösa/inbjudande öppningar och synliggör de publika funktionerna. Här får kommunens arbete och 
medborgarmötet ett välkomnande och transparant ansikte.

TORGET
Mellan kommunuset och den intilliggande biblioteksbyggnaden bildas ett torg. Denna nya publika plats 
kan tjäna som ett komplement till det stora torget vid butikscentrum; en lugnare “medborgarplats” som 
förbinder de olika publika funktionerna runtomkring och ger möjlighet till att skapa en generös och tydlig 
entré till kommunhuset. En bred trappa leder upp till och förbinder torget med Biblioteksgången. Infarten 
till parkeringshuset placeras assymetriskt på torget så att det bättre kan indelas med sittplatser och 
planteringar och bli en trivsam plats att vistas på. Markbeläggningen är densamma på hela torget, för 
att signalera att bilar är gäster på fotgängarnas villkor. 

Fasaden mot sjukhuset fortsätter visuellt in i kommunhuset. Möjligheten finns att vid framtida behov 
använda mellanrummet som bildas för att skapa en fysisk förbindelse mellan stadhuset och biblioteket, 
för att bättre kunna samutnyttja utrymmen i de båda byggnaderna. Även torgets markbeläggning 
fortsätter genom den glasade fasaden in i kommunhuset. På så vis börjar mötet med Täby kommun 
redan utomhus och är entrén en direkt förlängning av torget in i huset.

ENTRÉN OCH DET CENTRALA ATRIET
Entrén till kommunhuset sker i en rumssekvens i fyra zoner. Efter att ha lämnat torget bakom 
sig är entrézonen är ett öppet och välkomnande rum där det är lätt att orientera sig. Den centrala 
receptionsdisken är direkt synlig från ingången och från disken har man god överblick över hela 
entréhallen. Små grupper med väntplatser, utställningstyta, kommuninformation och café är informellt 
placerade/utspridda i rummet.

Bortom receptionsdisken väntar en mittzon med en centralt placerad, generös trappa som leder upp till 
första våningen. 

Entrézonen och trappzonen står i direkt förbindelse med och övergår i det centrala atriet, husets hjärta. 
Här möts alla kommunhusets användare. Atriet utgör en orienteringspunkt i byggnaden som skapar 
rymd, överskådlighet och samband mellan husets olika delar och låter solljuset penentrera ända ned i 
bottenvåningen. Atriet är fritt tillgängligt för besökare. Här finns väntplatser och en lekhörna för barnen, 
samt vatten och växtlighet att vila blicken på.

EXTERNA MÖTESRUM 
Runt atriet finns de externa mötesrummen, som är lätta att nå för besökarna. Organisationen är flexibel 
och det är enkelt att ordna olika väntplatser för olika grupper besökande. Alla mötesrum har möjlighet 
till dubbla ingångar/dörrar i förband med medarbetarnas säkerhet. Bortom mötesrummen ligger 
kontorsytor. 

På detta sätt utgör pärlbandet av mötesrum en gräns mellan de publika utrymmena och arbetsplatserna. 
Trots att besökarna är avskiljda från kontorsvåningarna skapar atriet öppenhet och en visuell kontakt 
mellan arbetsplatserna och medborgarna med transparens i båda riktningarna. 
Om det för säkerhetens skull skulle visa sig nödvändigt är det enkelt att flytta fram säkerhetsgränsen så 
att den hamnar antingen bakom den centrala trappan eller bakom receptionsdisken.

REPRESENTATIVA FUNKTIONER
En centralt placerad generös trappa leder upp till första våningen, där de representativa funktionerna 
såsom fullmäktigesalen och vigselrummet är situerade. Fullmäktigesalen, i hörnläge mot torget och 
esplanaden, annonserar sig med glasad fasad som ger möjlighet till inblickar och utblickar. Den övre 
foajén har utsikt både mot torget och inåt mot det centrala atriet. Här är det även möjligt att placera en 
ingång från Biblioteksgången. 

ARBETSPLATSER/ARBETSOMGIVNING
Kontoren är arrangerade runt atriet, som skapar såväl visuell som direkt kontakt mellan de olika 
förvaltningarna. Två trapphus med hiss är centralt placerade i anslutning till atriet. Kommunikationsvägarna 
till arbetsplatserna är korta. 

Kommunhuset bör erbjuda effektiva arbetsplatser som bidrar till möten och synergier. Viktigt är flexibilitet 
i kontorsinredningen och organisationen av gemensamma utrymmen. Kontorsvåningarnas generalitet 
ger goda förutsättningar att skapa trivsamma arbetsplatser i lagom stora grupperingar och med bra 
ljusförhållanden, antingen i kontakt med fasad eller atriet. Kontorsplanen är öppna och flexibla och 
bildar en modern och yteffektiv kontorsmiljö. Avskiljda och ostörda arbetsrum kan enkelt bildas med glas 
eller täta väggar.

GEMENSAMMA UTRYMMEN
Vi föreslår att de interna mötesrummen, friskvården och restaurangen placeras tillsammans på den 
översta våningen. Här har man möjlighet att direkt förbinda dessa funktioner med en stor takterass met 
utsikt åt alla väderstreck. På takvåningen kan man ha möten med större externa grupper, receptioner, 
möten i nämnder och fester. 

KONSTRUKTIONSPRINCIP
Utformningen av den nya byggaden utgår från en konstruktiv lösning som huvudsakligen består av 
prefabricerade element. Ett pelar-/däck system är en enkel och rationell konstruktionsprincip som gör 
stommen kostnadseffektiv och säker, och möjliggör flexibilitet i inredningen. 

MATERIALVAL
Fasaderna mot Esplanaden, Attundavägen och Biblioteksgången är utförda i prefabricerade 
betongelement. Entréfasaden är putsad, men kan alternativt beklädas med ljus natursten. 
Markbeläggningen på bottenvåningen och på torget är i natursten alt. betongplattor.  Detaljer, såsom 
torgets fasad mot Biblioteksgången som fortsätter in i kommunhuset, är klädda med trälameller. Träet 
återkommer i interiören, framför allt i de olika mötesplatserna runt det centrala atriet.

De tre strikta fasaderna ansluter till omgivningen, men djupet ger transparans och öppenhet. Norrfasaden 
är mer sluten men har specifika öppningar. Fönstren/öppningarna är djupa vilket innebär att även om 
fasaden är öppen, får man en känsla av privacy. 

PERSPEKTIV FRÅN ATTUNDAVÄGEN 

MEDARBETARE FOTOPUNKT: SIKT FRÅN ESPLANADEN MOT KOMMUNHUSET OCH KYRKAN

SITUATIONSPLAN 1:1000
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ATRIET BINDER SAMMAN HUSETS OLIKA DELAR, 
OCH SKAPAR LJUSA TRIVSAMMA ARBETSPLATSER

HÅLLBARHET 
Kommunhuset är en effektiv byggnad, såväl ytekonomiskt som i sin 
energiförbrukning.
Följande punkter kan utgöra basen för husets resursstrategi:
-Atriet skapar goda dagsljusförhållanden som minimerar behovet av 
konstljus, och bidrar till naturlig ventilation. 
-En välisolerad norrfasad med relativt få fönster med 3-dubbelt HR++ 
glas minimerar värmeförlusten på vintern.
-Djupa fasadelement i sydost och sydväst begränsar  sol- och 
värmeinstrålningen på sommaren. På vintern kan de låga solstrålarna 
tränga djupt in i byggnaden, vilket begränsar behovet av konstljus och 
håller energiförbrukningen låg. 
-Extra ljusregulering sker med hjälp av utvändig solavskärmning.
-Luftkvalitet: Träd i atriet sörjer för syreproduktion och bassängen för 
god luftfuktighet. Avdunstning sänker temperaturen på sommaren.
-Hybrid ventilation: på sommaren förs frånluft ut via självdrag och på 
vintern via värmeväxlare

SIKT GENOM ENTRÉN MOT DET CENTRALA ATRIET

LÄNGDSEKTION A-A  1:200

SYDOSTFASADEN MOT BOULEVARDEN  1:200

ENTRÉFASADEN MOT TORGET  1:200
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