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MAKRAME

PLAN +1TR HUVUDENTRÉ +15,7

PLAN  BV  +11,4

ATRIUM

ENTRÉ FRÅN BIBLIOTEKSGÅNGEN

YTSAMMANSTÄLLNING

Plan BV +11,4 1 308 kvm

Plan 1tr huvudentré +15,7 1 481 kvm

Plan 2tr kontorsvåning +20,1 1 810 kvm

Plan 3tr kontorsvåning +24,0 1 860 kvm

Plan 4tr kontorsvåning +27,9 1 554 kvm

Summa ytor ovan mark 8 013 kvm

Garage I två plan under mark



TÄBY KOMMUNHUS

Täby kommunhus är en skir och dramatisk byggnad som öppnar sig generöst med ett lätt omtag mot 
både Esplanaden och biblioteket. 

När besökaren silat genom dess lätta glasfasad möts hon av ett högt ljust atrium och sorl. 

Från atriumgården, en trappa upp, i  nivå med Biblioteksgången når man kommunhusets huvudentré 
och reception. Men redan i det öppna ljusa atriet är man i centrum av verksamheten. Kring atriet, högre 
upp, orienterar sig olika rum med olika grader av akustisk avskildhet till det stora entrérummet. 

Från receptionen når man vidare till de externa möteslokalerna som är lekfullt runda för att avdramatisera 
mötet med kommunen och bilda underlag för mer informella samtal. 

En annan sida av de för medborgarna tillgängliga lokalerna är kommunfullmäktiges sammanträdeslokal 
med sin ljusa stora foajé, samt ett perfekt kubiskt rum för vigslar, ljussatt genom ett fl ätat överljus.

Byggnadstekniskt är kommunhuset ett glashus insvept i en skärm av perforerad plåt. 

Plåten ligger en bit utanför den egen liga klimatgränsen och bildar en solavskärmning för lokalerna 
bakom. Inifrån upplevs transparensen hos fasaderna som större än  från utsidan. 

Perforeringarna i plåten har tagit sin utgångspunkt i Täbys kommunkarta, som vikts ett varv kring 
glaskroppen. 

Ett vitt genomlyst ark. 

Kommunhusets arbetslokaler breder framförallt ut sig på de tre översta våningarna. I stora drag är de 
uppdelade i två delar på varje våningsplan. 

Dels en del med kontorslandskap som orienterar sig horisontellt längs med fasaden och kring den lilla 
ljusgården som bildar överljus till vigselrummet, dels en mer dynamisk vertikalt organiserad verksamhet 
med i huvudsak mötesrum/platser, trappor och hissar, som befi nner sig i det stora öppna atriet. 

Dessa två halvor delas av en zon som innehåller transporthiss, våtutrymmen, förråd och 
brandutrymningstrappa. 

Från första kontorsvåningen fi nns en länk över till biblioteket på nivå med bibliotekets hörsal och foajé/
kafeteria.

Kommunhusets interna mötesytor är placerade tillsammans med personalmatsalen på samma 
våning som entrén från Esplanaden. Därmed blir det en naturlig mötesplats för dem som arbetar i 
kommunhuset. En plats man lätt passerar på väg till eller från jobbet eller på lunchen om man har 
ärenden till det närbelägna centrumet. Till skillnad från denna, husets interna sambandscentral, befi nner 
sig friskvårdsrummet med sina kringutrymmen högst upp och längst ut i byggnaden, med tillgång till 
takterrass och avskild samvaro.
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PLAN 4TR KONTORSVÅNING +27,9

PLAN 3TR KONTORSVÅNING +24,0  PLANLÖSNING ENL. PRINCIPEN FÖR KONTORET

PLAN 2TR KONTORSVÅNING +20,1 PLANLÖST ENL. PRINCIPEN FÖR ATELJÉN RESPEKTIVE LOUNGEN
FRISKVÅRDSRUM

3. KONTORET 1:1002. ATELJÉN 1:100
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