
Öppen mot medborgarna
Byggnaden öppnar sig mot esplanaden där folkströmmen är som störst. Både 
utifrån och från lobbyn kan man se djupt in mot de interna, för allmänheten 
stängda, delarna av byggnaden. På samma gång kan de anställda se ut från 
de inre delarna mot omvärlden vartän de rör sig. Dessutom läggs kommunful-
lmäktigesalen så att förbipasserande har insyn, men i ett plan ovanför så de 
inte stör sammanträdena.

Yttre kontor - inre kärna av mötesrum
Genom att lägga de anställdas interna kontor och mötesrum längs med fasa-
den, och de externa mötesrum där medborgarna bemöts i mitten så skapas ef-
fektiva och snabba kommunikationer. Dessutom får medborgarna chansen att 
komma upp över marknivå, utan att de anställdas säkerhet komprometteras. 

Ljusa och öppna ytor
Kommunikations- och pausytor är orienterade mot inre atria (anställdas ytor) 
eller mot fasad (medborgarytor). De får naturligt ljus såväl som utblickar ut ur 
byggnaden.

Säkerhet för anställda och besökare
Medan det visuella intrycket är att byggnaden är öppen, med inblickar mot de 
interna ytorna, så är gränsen mellan internt och externt tydlig. De mötesrum 
där de anställda träffar medborgare har dubbla ingångar, från den interna 
zonen och från den externa, vilket ger fl era fl yktvägar. Den rumsliga organisa-
tionen är enkel och utrymning vid brand eller liknande sker lätt. 

Flexibla ytor
Kontorens generella geometri ger möjligheter till olika inredning och 
resursrummen som ligger mellan dessa kan användas både som mötesrum 
och som utvidgning av kontoren. De externa mötesrummens placering mellan 
intern och extern zon, med ingångar åt båda håll, gör att de kan tas i anspråk 
som interna kontor vid behov.

Få kalla fasadytor men mycket naturligt ljus
Genom byggnadens djupa form minimeras sträckan kall vägg vilket minskar 
energiåtgången för uppvärmning. Samtidigt ger de centrala atria ljus och ven-
tilation till även de inre delarna av byggnaden.

Spännande uttryck
Fasadens abstrakta mönster och dynamik i mötet mellan öppet och slutet 
ger ett originellt uttryck som gör byggnaden till en symbol för Täby 2010 och 
framåt.

“KÄRNAN” - TÄBY KOMMUNHUS

Situationsplan 1:400

Kommunhusets ingång vätter mot esplanaden, 
som borde bli det mest frekventerade gång-
stråket. Torget mellan kommunhuset och 
biblioteket inreds med sittplatser och 
stenläggning. Om det är möjligt så byggs också 
en trappa mellan Biblioteksgången och torget.

Bibliotek



Utgångspunkt: Internt/externt
En självklar utgångspunkt för hur man organiserar ett kommunhus är hur mötet 
mellan medborgarna och de kommunanställda sker: vilka delar som är öppna 
och vilka som är stängda för besökare. I många fall löses det genom att lägga 
de externa delarna på entréplan och de interna längre upp. I Kärnan läggs 
istället de externa delarna i en kärna i mitten, omsluten av de interna delarna. 
På så sätt får medborgarna en chans att röra sig uppåt och få en utsikt över det 
närliggande området, samtidigt som de inte har tillträde längre in i de interna 
områdena. Dessutom effektiviseras rörelserna för de anställda, som har nära till 
externa mötesrum som oftast ligger ett halvplan upp eller ner från deras kontor.

Inblickar/utblickar
Även om gränsen mellan externt och internt måste vara 
fysiskt tydlig för att värna om säkerheten för de anställda 
så bidrar en visuell kontakt till att medborgarna känner 
att kommunens arbete är transparent gentemot dem. 
Genom uppglasning och atria ges de förbipasserande och 
de som befi nner sig i entrén en inblick mot de inre 
delarna av byggnaden. De anställda å sin sida får 
utblickar mot de externa delarna och ut ur byggnaden.

Inblickar, medborgare Utblickar, anställda

Kopplingar utåt
Det främsta gångstråket förbi byggnaden är esplanaden 
som passerar söder om den. För att ge medborgarna 
känslan av närhet till kommunens verksamhet så öppnas 
byggnaden upp mot denna esplanad, med en glasad 
fasad som tillåter inblickar och möjlighet till utställningar i 
“skyltfönstret” mot esplanaden.
De förbipasserande på Biblioteksgången, norr om 
byggnaden, kan se ner i kommunfullmäktigesalen - en 
symbolisk överblick över de sammanträden som 
bestämmer vad som sker i deras kommun.

Entréhallen fungerar som väntrum och 
utställningsyta, med ett “skyltfönster” mot 
esplanaden utanför. Den kan även användas 
vid enstaka evenemang som föreläsningar 
eller workshops.

Kommunfullmäktigesalen nås av de anställda från 
ett inre atrium som fungerar som pausyta vid 
sammanträden. Allmänhet och press har 
sittplatser på ett entresol som nås via trappa/hiss 
direkt från entréhallen.
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1. Arkiv
2. Datahall
3. Servicedesk
4. IT-lager
5. Återvinning
6. Förråd
7. Kapprum
8. Posthantering
9. Godsmottagning
10. Lastkaj
11. Städcentral
12. Mättekniker
13. Reception
14. Back offi ce
15. Garderob/bagageskåp
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Interna kontor Extern mötesyta Kommunfullmäktige Arkiv Service, inlastning mm Matsal + kök, uppvärmning Friskvård
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Esplanaden

Biblioteksgången

Vy från entrén inåt mot de interna ytorna.



Rumsorganisation

1. En kärna med ytor 
för externa besökare, 
omgiven av interna 
kontorsytor.

2. I mitten av varje 
vånings interna del 
skapas en gemensam 
pausyta. I kärnan 
läggs mötesrum för 
externa besökare, 
med ingång från 
både interna och 
externa ytor. 

3. Kärnan vrids för 
att öppna byggnaden 
mot esplanaden. 
Atria skapas i de ytor 
som bildas mellan de 
två volymerna.

4. Två punkter för 
intern kommunikation 
läggs till och en för 
externa besökare.

Int. Ext.
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Ytsammanställning (LOA)

Plan 1: 1380 m2 40 arbetsplatser
Plan 2: 960 m2 60 arbetsplatser
Plan 3: 1000 m2 70 arbetsplatser
Plan 4: 1100 m2 120 arbetsplatser
Plan 5: 1100 m2 90 arbetsplatser

Summa: 5540 m2 380 arbetsplatser

Trots att lokalytorna är mindre än i lokalprogrammet så 
gör den rumsliga organisationen och fl erutnyttjandet av 
rum att de önskade arbetsplatserna kunnat inhysas.

1. Kopiering
2. Förråd
3. Kapprum
4. Matsal
5. Uteterrass
6. Matuppvärmning
7. Beredningskök
8. Massagerum
9. Omklädningsrum
10. Friskvård
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Vy från intern pausyta, mot det inre atriet och bort mot utsidan.

Attraktiv, effektiv och fl exibel organisation
Kontorsplanen är uppbyggda för att ge effektiva kommunikationer, framför allt mellan de interna delarna 
och delarna för externa möten. Förskjutningen i halvplan gör att de fl esta internplan inte har mer än 
ett halvplan till en eller två externplan. Trapporna har placerats för att ge en attraktiv upplevelse för de 
gående, om det så är i ett ljust atrium eller längs med en uppglasad fasad. Det är en del i 
hållbarhetstänkandet att folk ska gå istället för att ta hiss, och detta skapar även en större transparens 
mellan avdelningar och fl er oväntade möten. Även de andra kommunikationsytorna har planerats för att 
ge en trivsam upplevelse, med mycket ljus och utblickar mot utsidan.

I den mest sociala delen, i mitten av den interna delen och nära trapporna, läggs pausytan för varje 
plan. Det fi nns även alternativa pausytor som “bardiskar” och småhörnor.

Mittkärnan med rum för möten med externa besökare har en väntyta med utsikt utåt, ned mot entréplan 
och inåt byggnaden. Mötesrummen har ingång både från de externa och de interna ytorna, något som 
ger säkerhet i form av fl er fl yktvägar vid känsliga möten. Detta gör också att varje externt mötesrum 
även kan användas som internt mötesrum eller kontor vid behov.

Matsal och friskvårdsfaciliteter fi nns på toppvåningen, med fi n utsikt. I det södra hörnet ligger en 
uteterrass för måltid eller paus.

PLAN 3 1:200

PLAN 5 1:200 SEKTION B-B 1:200



Fasad
Fasaden är i polerad betong. Fönsteröppningarnas placeringar har 
valts dels för att skapa bra möjligheter till utblickar och ljusinfall, 
dels för att skapa en dynamisk fasad både inifrån och utifrån. “Kontoret”

“Loungen”

“Ateljén”
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Flexibilitet
Konfi gurationen av kontor och resursrum bjuder en hög 
grad av fl exibilitet i arbetet. Resursrummen, som ligger 
mellan kontorsrummen, kan fungera som mötesrum, som 
utvidgning av kontorsrum eller som länk mellan två kon-
torsrum.

Mötesrum

Utvidgning

Länk

Arbetsplatsscenarier

Hållbarhet
I ett kontorshus är det framför allt viktigt att erbjuda ett bra 
dagsljus och skydd mot överhettning i kontorsrummen med deras många 
datorer. I denna byggnad får kontorsrummen i de fl esta fall naturligt ljus 
från två håll: direkt solljus från fasaden och indirekt från de centrala 
atrierna. Innerväggarna mot atrierna är i de fl esta fall helt i frostat glas, 
medan ytterfasaden har en lägre andel glasyta för att förhindra överhet-
tning, värmeförlust samt bländning. Entréområdet, där folk inte uppehåller 
sig en längre tid och kraven på en viss temperatur inte är lika stora, har 
utrymme att ha en större grad av uppglasning för att öppna upp byggnaden 
mot gatan.

Atrierna hjälper till att skapa en naturlig ventilation genom stackeffekt som 
leder frånluft ut genom takfönstren. Vintertid sker det genom värmeväxlare, 
sommartid genom självdrag.

Byggnadens djupa form gör att andelen yttervägg minimeras och behovet 
av uppvärmning vintertid och avkylning sommartid är lågt. Fasaden uppförs 
med lågt u-värde och fönsterglasen väljs för att ge ett lågt u-värde och bra 
skydd mot överhettning. En tung betongstomme absorberar värme 
respektive kyla och minskar temperaturskiftningarna under dagen.

Kommunikationsytorna har gjorts attraktiva och halvplansförskjutningarna 
minskar den vertikala sträckan för de vanligaste förfl yttningarna. Detta för 
att uppmuntra till att gå istället för att ta hissen, något som både minskar 
energiåtgången och ökar välbefi nnandet hos den som tar trappan.

Ytterligare åtgärder kan vidtas för att ytterligare minska 
energibehovet, såsom solceller och solfångare på taket och jordvärmepump.

Bärsystem

FASAD SYDOST 1:200
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Vy från kontorsyta

- Betongstomme


