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Idén om demokrati är 
orubblig, som en tegelmur
Byggandet av Täby nya kommunhus är en offentlig investering. 
Därför är det extra viktigt att projektet präglas av kvalitet, långsik-
tighet och kostnadseffektivitet. Förslaget  Pipan bygger på en idé 
om tidlös kvalitet. Byggnadens utformning hänvisar både till Täbys 
långa och brokiga historia och det samtida, moderna Täby. Täby 
kommuns egna värden: förtroende, växande, längtan och liv utgör 
också viktiga inspirationskällor till utformningen, livet och växandet 
symboliseras av den klängande vildvinet på fasadens murar, förtro-
endet symboliseras av de tunga trygga tegelmurarna och längtan av 
de färgade glasen i slitsarna mellan murarna. 

Kontorsmiljöerna ska på samma sätt präglas av och organiseras uti-
från krav på långsiktig kvalitet och beständighet. De ska organiseras 
efter en idé om kunskapsutbyte och tankeutveckling. 

De publika ytornas utformning karaktäriseras i förslaget av öppen-
het och transparens. En kommunfullmäktigesal har en självklar 
placering i byggnaden.

Tegel är ett tidlöst mate-
rial, både medeltid och 
nutid samtidigt
Byggnaden är en tegelbyggnad. Fasadens enkla struktur symbol-
iserar demokratins orubblighet. 

Teglets grova materialitet utgör också ett välbehövligt komplement 
till Täby centrums tidstypiska modernistiska karaktär med den ljusa 
och / eller abstrakta materialen i fasaderna.

Tegel är också ett tidlöst material, det återkopplat till Täbys medelti-
da historia samtidigt som det är ett modern och flexibelt material. 

Volymen 
Stadsplanen angav indragen översta våning. Vi valde att använda 
den inre byggrättsgränsen för huvuddelen av byggnadsvolymen 
och endast i begränsad utsträckning ta hela ytan i anspråk. På så 
sätt kunde vi skapa en tydligare volym att utgå ifrån.

Fasaderna
Fasaderna är tegelmurar som binds ihop och stagas upp av bjälklag 
och ankarjärn. För att inte murarna ska kännas för slutna har fasad-
skivorna dragits isär. 

Fönsterhålen har en annan skala än sedvanlig, de försörjer två ar-
betsplatser utmed fasaden vardera och är i princip våningshöga. 

Inslag av färgat glas finns i fasaderna.

Interiörens organisation
Förslaget som presenteras här är en kombikontorslösning.  Kom-
bikontor är en svensk innovation. Det kännetecknas av relativt 
små enkelrum utmed fasad, med glasad vägg mot en kombiyta för 
gemensamma funktioner och aktiviteter i mitten. Kombiytans bör 
möbleras med låga mötesbord, låga bokhyllar och låga närarkiv för 
att på så sätt möjliggör visuell kontakt mellan arbetsstationerna i de 
omgivande arbetsrummen. 

Kombikontoret erbjuder 
både och
Vi tror att en kombikontorslösning är bra för huvuddelen av de 
kommunala tjänstemännen. Det stora flertalet arbetar relativt 
självständigt med sina olika ärenden. Kombikontoret erbjuder alla 
tjänstemän ett litet rum för koncentration och tankeverksamhet och 
stora gemensamma ytor för samtal och problemlösning tillsam-
mans.

Tävlingens lokalprogram utstrålar en vilja till förändring och kanske 
modernisering. Vi är övertygade om att en kombikontorslösning kan 
möta behovet av förändring genom att organisationsförändringar, 
enheters växande och krympande, nya managementidéer inte hin-
dras av den generella kontorslösningen. Tvärt om. 

Interiörens formgivning
Interiören domineras av vitt och ljus. Mörka och kolorerade golv 
kan förekomma för att öka känslan av förankring, men i övrigt dom-
ineras interiörerna av glas och vita ytor. Huvuddelen av väggarna 
utförs i glas, dock inte väggar mellan arbetsrum. Alla installationer 
läggs i golv. Buller och störande ljud dämpas med stora fält av ljud-
absorbenter som monteras på reglar 45x45.

Offentlighetsprincipen och 
yttrandefriheten symb-
oliseras av överblick och 
genomsiktlighet
Byggnadens konstruktion är trög. Det medför en god energihush-
ållning avseende byggnadens inneklimat. Solceller kan placeras på 
taket.
Det är hållbart att bygga en generellt kontor som inte behöver byg-
gas om stup i kvarten.

Hållbarhet uppnås genom 
materialval och kontorets 
generalitet
Platsen
Huvudentrén vänder sig mot den nya förplatsen mellan Kommunhu-
set och Bibliotekshuset. in- och utfart från parkeringshuset samt en 
enkel inlastning till kommunhuset. Förplatsen domineras av mark-
tegel och gatsten. 

Medborgarnas kommunhus
Innanför entrén ligger receptionen och en rad publika funktioner 
där man med kaffekoppen i hand kan studera en aktuell plan eller 
använda de utställda besöksdatorerna. En gallerigång utmed Espla-
naden utanför sammanbinder de mötesrum som används för externa 
besök. En egen entré i söderfasaden nära Attundavägen leder in till 
åhörarplatserna till Kommunfullmäktigesalen och till vigselrummet.

Politikernas kommunhus
Vi har valt att placera en fullmäktigesal i byggnaden. Det är en viktig 
symbol för kommunhuset. Huset används också när besluten ska 
fattas. 

Medarbetarnas kommunhus
Kontorsbyggnaden är ordnad med ett gemensamt hissbatteri, mitt i 
ljusgården. Från denna öppna hisshall leder spänger över och in på 
kontorsplanen. Avstånden är korta och spängerna breda. Varje plan 
angörs på två ställen. Tanken är att man lätt ska kunna få syn på 
varandra och ta kontakt.

Matsal ordnas på översta våningen. Pga av att vi valt att placera 
kommunfullmäktigesalen inne i kommunhuset finns inte tillräckligt 
med yta för ett tillagningskök. Förslaget rymmer ett uppvärmning-
skök.

Kombikontorsförslaget
Antal arbetsplatser mellan 350 och 375

Antalet arbetsplatser som kombikontorsförslaget rymmer:
Ca 90 arbetsrum på plan 2,3 och 4. Plan 5 ordnas som storrum för 
att ge plats för matsal. Här finns 87 arbetsplatser i arbetslandskapen, 
bordsmått 1400 mm. 
Varje plan rymmer fyra stora kombiytor per kontorsplan runt vilka 
ca 25 medarbetare har sina rum. Kombiytan möbleras så att möten, 
samtal, samarbeten av olika slag kan ske. Här ute är det pratigt och 
generöst. Flera interna möten kan pågå samtidigt. Kombiytan kan 
vara både lounge och ateljé

På varje plan finns en specialfunktion i ena hörnet såsom Mätningen, 
IT, Krisberedskap etc.

Alla har två meter långa arbetsbord och en besöksplats på rummet. 

Lokalprogramsförslaget
Antal arbetsplatser upp mot 390

Lokalprogramförslaget bygger på angivna standardarbetsplatserna 
1400 mm. Dessa kan varieras naturligtvis. Med förslagen lösning får 
104 arbetsplatser rum på respektive plan. Det skulle innebära att hal-
va takvåningen skulle kunna disponeras till matsal och viss friskvård.
Lösningen som visas här bygger på att man sitter tre och tre med 
ett stort utrymme bakom ryggen för passage. Rum för reflektion och 
möten ordnas huvudsakligen utmed glasvägg mot ljusgård.
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