
Plan 1 – Service och bemötande

Besökaren möts av recep  onist för vidare 
hänvisning och  llgång  ll avsedd del av 
huset. Externa besök sker huvudsakligen 
på de  a plan i två sektorer. I den norra 
fl ygeln, parallellt med biblioteksgången, tas 
besökare med sekretessärenden emot.

I utrymmena runt bo  en av byggnadens 
atrium fi nner man de mer allmänna 
utrymmena för externa besök, med 
möjlighet  ll uppehåll och  llställning i dess 
mi  .

Ytor

Lokalarea (LOA)

Plan 0 Anpassning  

1 600 m2

Plan 1 Service och bemötande 

1 500 m2

Plan 2 Eff ek  va möten  

1 500 m2

Plan 3 Gemensamma processer 

1 500 m2

Plan 4 Rekrea  vt arbete och hälsa 

800 m2

Total Lokalarea (LOA) 

6 900 m2 

Inledning

Täbys nya Kommunhus är den centrala plats där 
medborgaren fi nner lokalt stöd för a   vara med 
och bidra  ll en kommun man vill utvecklas och 
bo i. Tillsammans med besökarna inrä  ar kom-
munhusets funk  on och personal e   medbor-
garforum… en Kommunverkstad.

I kontrast  ll den in  lliggande arkitekturens 
solida struktur är byggnaden uppdelad i sex hu-
vudvolymer med varierande fasaddynamik i fön-
stersä  ningen. I markplan mot A  undavägen, 
Esplanaden och torget (kommuntorget), öster 
om kommunhuset, ligger byggnadens ”sockel-
våning” som huset vilar på. Mellan markplan och 

volymerna ligger det transparenta plan som ger en 
entré från norrsidans biblioteksgång. Längs med 
den östra gaveln löper det transparenta planet 
ner mot markplan och ger härifrån en entré från 
esplanadsidan. Denna lösning bidrar genom ko-
pplingen mellan Esplanaden och Biblioteksgån-
gen med två vik  ga fördelar utöver öppenhet 
gentemot besökaren. Kommuntorget utgör en 
värdefull platsbildning och lugn angöringssida 
för leveranser. Ökade förfl y  ningsmöjligheter 
i området när ännu en länk mellan Esplanaden 
och Biblioteksgången  llkommit.

Husets fasader är öppna och ak  va åt alla rik-

tningar. Öppenheten verkar även in mot byg-
gandens ljusgård som nås från foajén. Därmed 
fi nns in- och utblicksmöjligheter överallt i de sex 
volymerna. På det översta planet ligger takvånin-
gen med uteplatser och i markplanets inre delar 
utan utblick ligger administra  va utrymmen med 
mindre ljusbehov.

Husets struktur är e   pelarsystem som vid pro-
jektering utgör god poten  al för hållbara och 
miljöinriktade konstruk  va och tekniska lösnin-
gar. Pelarsystemet ger möjligheten a   med  den 
kunna anpassa sig e  er förändringar och sam-
 digt kunna behålla byggnadens arkitektoniska 

och rumsliga kvalitéer.

Den interna kommunika  onen kring de olika 
volymerna sker via två hiss-/trapphus samt tre 
korsgående huvudkorridorer med uppglasade 
ändpunkter.

Förslaget innehåller ej illustra  on av parkering 
under mark, men symboliseras på markplan med 
inplanerad nedfart via torget mellan kommunhu-
set och biblioteket enligt lokalprogram.
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Plan 2 – Effektiva möten

På plan 2 har de generella arbetsplatsernas 
olika lokaltyper fördelats ut för a    llgodose 
en föränderlig process i enhetsorganisa  on-
er.

På plan 2 fi nns huvudingång  ll fullmäk  ge-
salen som även kan nås från en bakre dörr 
på plan 3. Husets köksfunk  oner ligger i 
anslutning  ll den matsal som kan tjäna som 
mål  dsrum för Fullmäk  gesalen vid sam-
manslutningar.

Plan 0 - Anpassning

Utöver parkeringsinfart, inlastning och 
verksamhetsstöd har en del av de gener-
ella arbetsplatserna placerats här på mark-
plan. Markplanets u  ormning ger lä  are 
möjligheten  ll fl exibla ombyggna  oner 
än övriga plan för anpassning  ll mer vari-
erande lokalbehov.

Vid entré från esplanadsidan s  ger besökar-
en in i en öppen hall som kan användas för 
olika  llställningar som skådespel, kungöran-
den och events där åskådarna kan si  a på 
gradänger som löper upp  ll plan 1.

Plan 4 – Rekreativt arbete och 
hälsa

Byggnadens rekrea  va plan. Med utsikt över 
Esplanaden kan personal ägna sig åt mo-
 ons- och styrketräning. Omklädning för 

damer respek  ve herrar sker från vars en 
sida om atriet.

De generella arbetsplatserna på de  a plan 
karaktäriseras av openbox nischer för de 
som valt a   komma upp för a   arbeta under 
mer rekrea  va förhållanden. Här följer den 
varsamma tystheten som på e   bibliotek i 
en miljö med mjukt möblemang och växter.

Plan 3 – Gemensamma process-
er

På plan 3 har de generella arbetsplatsernas 
olika lokaltyper fördelats ut för a    llgodose 
en föränderlig process i enhetsorganisa  on-
er.

På plan 3 hi  ar man workshop arena som är 
en intern pla   orm inom och mellan enheter 
för krea  vt erfarenhetsutbyte och problem-
lösning.
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Energidesign (Hållbarhetsanalys)

Gestaltningen av det nya kommunhuset har beak-
tats ur e   lågenergiperspek  v. Som vision fi nns 
passivhuset med e   slutet energikretslopp inom 
byggnaden. Solens energi utny  jas  ll värme, el 
och kyla. Byggnaden har en poten  al a   produc-
era mer energi än vad som används. Den över-
sko  senergi som fås kan med fördel användas i 
kommunens övriga verksamheter. 

Genom smarta tekniska lösningar och en god 
gestalt säkerställs en låg energianvändning. E   
välisolerat klimatskal är en förutsä  ning för a   
uppnå en energineutral byggnad. Y  erväggarna 
består av en välisolerad kärna, utanpå vilken det 
bildas e   fasadsystem av skivor. På söder- och 
västerfasaderna kan skivorna  ll vis del utgöras 
av solceller för egen elproduk  on. Vid fönstren 
fi nns även en bakomliggande fönsterlucka som 
i slutet läge fungerar som solavskärmning, men 
även för a   förbä  ra U-värdet på konstruk  on-
en. I slutet läge täcks ¼ av fönsterytan. Genom 

denna princip medges generösa fönsterytor och 
goda dagsljusförhållanden även när solen skär-
mas av eller när behovet av e   mer välisolerat 
klimatskal krävs. 

Värme- och kylsystemet i vårt koncept utgörs 
av solfångare på taket. Värme  llsko  et använ-
ds för tappvarmva  en och uppvärmning under 
vinterhalvåret. På sommaren används det om-
vänt som solkyla, genom en kemisk värmeväx-
ling. Översko  svärme sommar  d ven  leras bort 
via takfönster i atriet. Eff ek  v värmeväxling på 
ven  la  onen genom FTX-principen är också en 
förutsä  ning för låg energianvändning.

Ur e   livscykelperspek  v blir det lönsamt a   in-
vestera i goda energiåtgärder för a   i e   förvalt-
ningsskede få låga kostnader.

Engagerade visionärer skapar fram  dens kom-
munverkstad som lämnar e   minimalt ekoligiskt 
fotspår e  er sig och bidrar  ll e   go   klimat.
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Ljusgård

Ljusgården utgör byggnadens hjärta. Nästan oav-
se   vilken funk  on man är på väg  ll, möts man 
först av de  a rum e  er mo  agande i recep  on-
en. Det blir den allmänna mötesplatsen som likt 
foajén kan tjäna många ändamål.

Det är ifrån de  a rum man uppfa  ar det enhet-
liga material som hissväggar och korridorväggar 
få  . Det ger en orienterbarhet genom hela byg-
gnaden var man kan röra sig för a   nå de huvud-
sakliga kommunika  onsvägarna.

Förutom a   ge ljus  ll de utrymmen som inte är 

Fullmäktigesal

Fullmäk  gesalen har få   en egen volym. Denna 
är helt sluten i fasad men har takfönster som lig-
ger mot österfasaden. Rum för mål  der ligger 
närmast in  ll på plan 2 som också tjänar som 
mål  ds och pausrum för medarbetarna. I anslut-
ning  ll salen på plan 3 ligger bland annat grup-
prum.

Salens gradänger har gjorts lite djupare för a   
klara av olika funk  onskrav i möblering. Den ne-
dre delen är en plan yta där bordsmöbleringar 
kan göras e  er önskemål och olika mötesformer.

Väggen mot österfasaden förses med material 
som  llsammans med takljuset ger rummet en 
egen karaktär.

Foajé

Med två entrémöjligheter har en länk mellan 
Esplanaden och Biblioteksgången  llkommit. 
För a   ge foajén en värdeskapande funk  on har 
gradänger används för a   bilda en trappa med 
si  möjligheter. Här kan publika events äga rum, i 
synnerhet under vinterhalvåret e   ”varmt” alter-
na  v: presenta  oner, tal, installa  oner, utställn-
ingsyta, uppvisningar m.m.

I foajéns övre del ligger recep  onen som häri-
från har god uppsikt över inkommande för 
bemötande och vägledning inför besök. Från 
foajéns övre plan sker entré  ll: den centrala 
ljusgården, socialförvaltningens besöksavdelning 
samt en utställningsyta som även kan nås från 
ljusgården.

orienterade utåt omgivningen, ger det också me-
darbetarna en utblick  ll vad som pågår i huset. 
De  a ger en större samhörighetskänsla mellan 
verksamheterna sam  digt som ljusgården utgör 
en fysik mötesplats.
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