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Täby Kommunhus är en byggnad som präglas av öppenhet och transparens. Med en lätt struktur 
och glasade fasader inbjuder byggnaden till besök. De transparenta fasaderna lyfter fram verksam-
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rade. De bidrar till att rena luften och skapar en stimulerande inre miljö för arbetsplatserna som kan 
blicka ut mot  grönska på alla våningsplan. Invändigt präglas byggnaden av ett stort atrium som 
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dagsljus kan ta sig in i hjärtat av byggnaden.
Entréer
Bottenvåningen mot den nya Esplanaden, Entréplan, är indragen och har dubbel takhöjd. Den in-
dragna fasaden skapar solavskärmning för lokalerna och ger gående väderskydd. Sommar tid bil-
das här plats för uteserveringar som blir en förlängning av de inre rummen. En centralt placerad 
huvudentré leder till en stor lobby i centrum at ett atrium. Atriumet öppnar sig till tak i byggnadens 
fulla höjd. Dess ovala form öppnar sig stegvis mot esplanadfasaden likt en solfjäder och kröns av en 
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rörelsen skapar en dynamik med multipla rumsupplevelser beroende på utsiktspunkten. Atriumet 
blir byggnadens hjärta varifrån man har visuell kontakt med samtliga våningsplan. Entrén från Bib-
lioteksgången ligger en våning upp från Esplanaden. Vi har kallat det här våningsplanet för Entresol. 
Placerade mitt för varandra ansluter de båda entréerna till Atriumet via trappor och hissar. 
Inlastning och Parkering
Inlastning sker via torget nordost om byggnaden. Infarten sänker sig 1 m för att möjliggöra en 
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vertikal kommunikation. En korridor tvärs igenom Entréplanet länkar inlastningen till komplemen-
tutrymmen (Arkiv, Datahall, IT verkstad, Städcentral och Lager) utan nivå skillnader.  Beredning-
sköket ligger omedelbart intill inlastningen för smidig leverans av dagligvaror. Två våningsplan un-
der esplanadnivån rymmer totalt 161 p-platser varav 4 st. är handikappanpassade med läge intill 
trapphuset närmast nedfarten.  Dessa våningsplan nyttjar den fulla byggrätten där även yta under 
Biblioteksgången ingår. Nedfart till parkeringen sker från torget nordost om byggnaden. Ett vilplan 
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Publik / Verksamhet
Byggnaden är delad i tydliga zoner med ett skalskydd mellan ytor öppna för allmänheten och ytor 
reserverade för verksamheten. Publiken har tillgång till delar av Entréplan (Se streckprickad linje) 
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Entréplan
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för entrén från Esplanaden med god överblick över lobbyn. Receptionen är indragen under entresol-
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tavlor och utställningsytor. Rummet är i centrum av Atriumet med mycket rymd och ljus.  Längs 
med Esplanaden är entresolplanet indraget vilket möjliggör dubbel takhöjd på Entréplan. På det 
sättet utökas atriumets upplevelse till hela den publika delen av Entréplan. Ytor med dubbel takhöjd 
huserar café och matsal. Dessa kan sommartid förlänga sina ytor med uteserveringar. 
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friskvård.
Entresol
Vi anser det viktigt att kommunhusets bottenvåningar upplevs som levande och inbjudande. Detta 
kräver en verksamhet öppen för allmänheten. Fasaden mot Esplanaden är en naturlig förlängning av 
lobbyn. För att även fasaden mot Biblioteksgången ska upplevas lika levande föreslår vi att ytorna 
används för utställning och utbildning alternativt hyrs ut till en restaurangoperatör. På Entresolplanet 
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fåtöljer som en naturlig förlängning av lobbyn och en länk mellan byggnadens båda entréer.
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rum. Vigselrummet är placerat mot Esplanadfasaden och synliggör även den sidan av kommunens 
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dost. Fullmäktigesalen kan enkelt delas i två rum som bägge har god tillgänglighet. Plan 1 är öppen 
för allmänheten men då Fullmäktigesalen kräver säkerhet, har våningen delat av med en glasvägg. 
Atriumet ansluter till Esplanadfasaden utan någon gångförbindelse. Genom att stänga glasväggen 
kan fullmäktige salen isoleras från resten av våningsplanet kring ett eget trapphus. Generösa foajéy-
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även möjlighet att installera hubbar för snabb inloggning mellan två möten.
Plan 2-4
Byggnadens struktur på pelare och centralt placerade trapphus med våtgrupper skapar planer med 
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Arbetsplatserna är väl avgränsade från gemensamma ytor för att undvika störningar. Arbetsplatser 
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Hållbart byggande
Täby kommunhus ska vara en förebild i hållbart byggande. Byggnadens gröna sida annonseras redan 
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isolerglas mot insidan och enkelglas på utsidan. Däremellan skapas en buffertzon med tempererat 
klimatet. Vintertid har det en isolerande effekt och sommartid svalkar det fasaden. Huset får en 
naturlig ventilation där Atriumet fungerar som en skorsten för frånluften. Frånluften tas om hand i 
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all värme som alstras av de människor som vistas i byggnaden liksom den värme datorer och andra 
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en vacker och tilltalande miljö för arbetsplatserna. 
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samtidigt binder regnvattnet. Sedumtaket bidrar också till att skapa ett 
bra klimat i huset. Den dubbla fasadens utkragning fungerar även som 
solavskärmning. Fasadens yttre glas förses med solceller på de fasader 
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med fördel täckas med solfångare. De inre miljöerna med varierad ut-
�������	����������������������������������	��#�����������	����������-
varande skapar förutsättningar för friska medarbetare.
Ytsammanställning:
Byggnadens totala BTA uppgår till ca 16 000kvm och rymmer samtliga 
efterfrågade ytor enligt lokalprogrammet. Därutöver har vi skapa
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