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Täby centrum har så många saker som är bra att ha. I den ena änden samhällets service: böcker, sjukvård, 
sport, polis. Och så Tibble kyrka med det magiska ljuset. I den andra änden gallerians butiker. I dag känns 
sträckan mellan ändarna lång. Med den planerade centrumutvidgningen förväntas Täby centrum bli en 
helhet, i vilken kommunhuset ska vara ett nav, som kopplar ihop allt som är bra att ha. Kommunhuset är 
en låda som får extraordinär karaktär tack vare passagerna genom huset. Passagerna formar ett +.

+ är ett nav som vridit sig fyrtiofem grader mot omgivningens räta vinklar och siktar förbi hörnen mot de 
öppna vyerna. 
+ är ett varumärke som utstrålar optimism och är en förenkling av korset i Täby kommuns logo. 
+ är två riktningar som i horisontellt led kopplar samman Täby centrums ändar. 
+ är ett rampsystem som i vertikalt led slussar dig från mötet med din granne på torget till samtalet om din 
familjs framtid i ett tyst rum med utsikt över Täbys skogar. 
+ är en stomme som samhällets delar kan hålla sig till. 

Navet sätter alltså ut två riktningar, som liksom ringar på vattnet sprider ett rutnät omkring sig. Den ena 
riktningen går från medborgartorget upp till simhallen och vidare till Tibble station. Den andra leder 
från biblioteksgången mot Attundavägen, busshållplatsen och parkeringen där. När kommunhusets delar 

placeras in i rutnätet blir det tredimensionellt. Kommunhuset blir en gles väv som genom sin transparens 
både lockar till sig besökaren och erbjuder henne utblickar när hon väl kommit in. 

Eftersom den är repetitiv och rätvinklig, är väven effektiv och enkel att orientera sig i. Inom väven skapas 
rum med dimensioner som den enskilda människan kan förhålla sig till. Rummens generalitet tillåter deras 
innehåll att förändras. Vissa rutor lämnas tomma så att ljuset kommer in. Entréer sticker fram ur och pas-
sager drar sig in i huset. Strukturen tätnar uppåt där sekretessen och arbetsron finns. Tillsammans bildar 
delarna en helhet som håller sig inom detaljplanens konturer. Kommunhuset utmanar inte de befintliga 
lådorna i Täby centrum, det respekterar deras råa skönhet. Kommunhuset blir ett imponerande objekt, en 
skimrande låda utan skal. Dess innersta är ett rampsystem som leder medborgaren genom objektet, så att 
det blir hennes eget och så att hon genom kommunhuset kan identifiera sig med sin kommun. 

Till tävlingsprogrammets önskan om ekonomisk och ekologisk hållbarhet läggs social hållbarhet. Allt han-
dlar om kommunikation från människa till människa. Ett kommunhus är en gemensam ägodel, men det 
måste utgå från den enskilda människan. Det är först när hon känner sig lockad av och hemma i dess rum, 
som hon kan göra kommunhuset till sitt, och det är först när hon gjort det till sitt som hon kan dela det 
med andra. 
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T Ä B Y  K O M M U N H U S   nätverk

Under huset finns en skog, en gles med god sikt, som sluttar mellan biblioteksgången och esplanaden. 
Dess tak silar ljuset som träden i skogen eller glasen i Tibble kyrka. Sluttningen har en öppenhet som står 
för trygghet, valfrihet, tillgänglighet. Sluttningen avslutas i två trappor, den ena mot Attundavägen och 
den andra mot det nya torget mellan kommunhus och bibliotek. På trapporna kan man vänta, på någon 
man stämt träff med, eller på bussen. När man ser in i pelarskogen och ut över medborgartorget glädjs 
man åt kommunens generositet. 

Sluttningen tar tag i medborgartorget med en kolonnad som knyter ihop kommunhuset med sjukhuset 
och biblioteket. Kolonnaden håller en ny sjukhusentré och en ny glasfasad på bibliotekets bottenvåning 
mot torget. Glasfasaden går i liv med ovanliggande biblioteksvåningar och innanför den finns en öppen 
verkstad för barn. Utanför biblioteket finns en ny trappa som matchar kommunhusets trappor. I torg-
beläggningen finns lampor  i ett mönster som följer pelarnas rutnät. En ruta är upphöjd till ett podium, 
som blir en scen. Medborgarmötet landar i sluttningen under kommunhuset. Barnverkstaden och med-
borgarmötet blir två offentliga innerum som lyser upp och aktiverar uteplatserna omkring dem. Ovanför 
torget, i kommunhusets hörn, skjuter fullmäktigesalen ut som en annons om Täby kommuns transparens 
och aktivitet. Salens fasad kan “prata” genom att text projiceras på den.

kommunhuset är en korsning 
som medborgarna passerar 

kommunhuset är en väv
som fångar upp medborgarna

kommunhuset är en spiral som
leder medborgarna uppåt -  
logistiskt sett kan husets delar lätt 
skiljas från varandra, men spiralen
förenar dem

60-talslådorna är vackra 
i sin slutenhet övre våningar: utblickar över 

Täby centrum och skogen

kommunhuset ansluter till marken
och husen omkring det, till Täby  

kommunhuset är också en låda
men en som öppnats och sedan sytts 
ihop av ett tredimensionellt nätverk

pelarskog och ramper öppnar upp för: 
genvägar, möten, väntan, regnskydd, lekar...



LÄNGDSEKTION MOT NORR GENOM LJUSGÅRDAR TVÄRSEKTION MOT VÄSTER GENOM PASSAGE FRÅN BIBLIOTEKSGÅNGEN

ÖST

VÄST

SYD

NORD

Siktlinjerna från och mot kommunhuset är långa, huset fångar den förbipasserandes uppmärksamhet 
och ger henne genvägar inom sig. Längs genvägarna nås hon av information om sin kommun och lockas 
att gå in i sitt kommunhus. Rampsystemet leder henne upp genom huset. Det finns tre ingångar till 
kommunhuset, en från biblioteksgången, en från medborgartorget in till medborgarmötet och en från 
sluttningen in i resten av huset. Ingångarna uppmuntrar genomströmningen, men de gör också att olika 
verksamheter kan ha olika öppettider. Exempelvis Medborgarmötets respektive Verksamhetsstödets loka-
ler kan hyras ut externt. 

Fullmäktigesalen pratar. Även andra fasadfält berättar i text om, till exempel, aktuella händelser i kom-
munen. Övriga delar av fasaden är delvis täckta med ett raster, som hänger ihop med husets pelarkon-
struktion. Pelarna är alla sammansatta med varandra med hjälp av fackverk i husets bjälklag, så att bildar 
en sammansatt och stabil struktur. I strukturen, som är av stål och som har sina bredaste dimensioner 
ovanpå husets tak, hänger våningarna med sina fasader i lågenergiglas. 

Rastret är strukturens sekundära element, det knyter an till pelarnas nät och det greppar om rummens 
utsidor. Rastret ger avskärmning från sol och insyn. Glaset, texten och rastret kompletteras av varma 
accentfärger inne i kommunhuset, som reflekteras i ljuset från det. Innanför glasen finns ett lager med 
gardiner, som regleras inifrån. På så vis är husets fasader skiktade, så att de kan anpassas till väderleken för 
energieffektivitetens skull och så att de kan anpassas till sin funktion för medborgarens skull. 
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PLANSNITT +16PLANSNITT +13

PLANSNITT +29

PLANSNITT +20,5

+4 GARAGE

+7 GARAGE

+10 INLASTNING

+11 ATTUNDAVÄGEN
       KOMPLEMENTYTOR

+12 MEDBORGARMÖTET

+15 BIBLIOTEKSGÅNGEN
       VERKSAMHETSSTÖD

+17,5 FULLMÄKTIGE

ARBETSPLATSER
RESURSRUM
REFLEKTION
PROJEKTRUM
MÖTE
INTERN MÖTESYTA
MEDIA
FÖRRÅD
WC
KAPPRUM
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+24 ARBETSPLATSER

+19,5 EXTERN MÖTESYTA
ARBETSPLATSER

+28 INTERN MÖTESYTA
ARBETSPLATSER
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LÄS 
4 fåtöljer
höjd 50/120

ARBETE 
4 platser, 
projekt/standard
höjd 72

ARBETE 
2 platser,
utökad
höjd 72

HUBB 
4 platser
höjd 100

SAMTAL 
2 + 2 platser
höjd 100
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MÖTE 
8 platser
höjd 72

 
 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
   

 

FÖRVARING 
enskild / gemensam 
höjd 100 (ståbord)

STATION
el, nätverk, ljus

INNERTAK

GOLV

Verksamhetsstöd

Huvudentré nr 1

Huvudentré nr 1
Huvudentré nr 2

Medborgarmötet 

Medborgartorget

Medborgarmötet 

Kommunfullmäktige

Extern mötesyta

Arbetsplatserna är utformade inom ett enkelt system som ger individen frihet. Systemet börjar med golv-
plattornas mått och slutar i kommunhusets helhet. Möbelmodulerna är kvadratiska (600 x 600 mm), det 
maximerar möjligheterna att kombinera dem och gör dem lätta att parkera. Modulerna består av två ty-
per, sittmöbler och förvaring. Typerna fördelas i ett schackmönster med rutor om 3 x 3 meter, som faller 
in i husets övergripande system av rektanglar om 6 x 12 meter. De passar därför längs hela vägen upp 
genom huset - för stil i Loungen, för spontanitet i Ateljén, för sekretess i Kontoret. I varannan schack-
ruta finns förvaring. I varannan finns en station med ljus och el. Vi kallar stationerna stygn, till dem fogas 
arbetsplatserna och de kopplar också samman golv och tak.

Golvet är ett installationsgolv indelat i standardplattor om 0,3 x 0,3 meter, det ligger i rät vinkel mot 
husets fasader. Installationsgolvet, som innehåller el, ventilation, avlopp och AV-system, är flexibelt efter-
som det består av flyttbara plattor ur vilka man kan dra installationer enligt aktuell möblering. Invändiga 
glaspartier, akustiskt säkra men flyttbara, sätts längs golvets skarvar. Innertaket är ett nät, som ligger strax 
under bjälklagets underkant. Det innehåller allmänbelysning och ger rummen karaktär. Nätets linjer går 
diagonalt i rummet och är placerade i relation till de raster som finns på fasaderna. 

Extern mötesyta

Verksamhetsstöd

Huvudentré nr 3
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Kommunfullmäktige


