
Täby Centrum 2.0
E�er cirka 40 år står Täby centrum nu inför en spännande omvandling mot en mer stadsmässig miljö, med 
ansatser a� prioritera en strosande, upplevande människa. En sådan omdaning måste ske med en helhetssyn. 
Om förändringar och �llägg inte respekterar den befintliga miljön, kommer resultatet bli disparata u�ryck för 
olika s�lar och -ismer. Det här förslaget försöker ta fasta på de posi�va värden som finns i bebyggelsen i Täby 
Centrum i dag och göra dem �ll sina,   utan a� förlora det sam�da eller det fram�da ur sikte.
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Byggnadsvolymen
är i de�a förslag fullt utbyggd inom det område i detaljplanen som 
�llåter den högsta byggnadshöjden. Ur denna kropp skjuter vissa 
delar ut, fram �ll fas�ghetsgränsen. Dagsljuset når in i det inre via 
e� inglasat atrium. Sammantaget ger de�a en kompakt byggnad 
med ljusa, väl sammanhållna kontorsplan . Byggnadskroppens 
volymeffek�vitet ger även billiga dri�s- och produk�onskostnader 
tack vare en minimal fasadarea för den erhållna lokalarean. 

Entrérummet
Entrén består av e� stort samlande rum, som besökare kan komma 
�ll såväl från den nya esplanaden som från Biblioteksgången. En-
trén mot esplanaden är u�ormad för a� synas väl från det nya 
stora torget. När kommunhuset står öppet kan den som vill ta en 
genväg genom det och kanske passa på a� ta en kaffe och ��a på 
den aktuella utställningen. Rummets huvudnummer är en trappa 
som även kan fungera som gradäng. Här finns plats för happen-

ingar, konserter och föredrag – både dag�d och kvälls�d. Ovanför 
trappan öppnar sig atriet som ger dagsljus och överblick över hu-
sets övre våningar. Längs atriets sidor finns kontorsvåningarnas 
fikaytor och interntrappor samlade. På så vis blir entrérummet med 
dess sammanhängande övre delar byggnadens sociala nav – den 
självklara mötesplatsen.

Kommunika�on
Huset har två trappsystem. Det ena möjliggör internkommunika�on 
genom a� förbinda kontorsvåningarna med externmöte, recep�on, 
entrérum och serviceytor i källarplanen. Trappen går jämte en-
trérummet, för a� sedan vindla sig upp i atriet. Det andra trappsys-
temet �llgängliggör de offentliga ytorna genom a� förbinda de två 
garageplanen med entrérummets två plan. Bilburna måste alltså 
passera entrérummet och recep�onen för a� komma �ll kontors-
våningarna. De�a gör a� även gäster kan parkera i garaget. Hissen 
kan även användas �ll transporter �ll cateringköket. 

Huset har även två spa�ösa, dagsljusbelysta trapphus för 
nödutrymning och internkommunika�on. Inlastning och garagein-
fart är förlagda �ll torget mot biblioteket, närmast biblioteksgån-
gen.

Kommunfullmäk�gesalen
har få� en central posi�on i huset med e� exponerat läge mot 
såväl esplanaden som torget och biblioteket. Den nås direkt från 
entrérummet, som kan fungera som mingelyta i pauser. Förfrisknin-
gar kan serveras i matsalen, som nås direkt från entrérummets övre 
del via entrérummets huvudtrappa.

Externa mötesytor
Gäster når dem från entrérummet och tjänstemän når dem via det 
centrala interntrapphuset. Man möts upp i recep�onen eller i fika-
loungen inne i möteszonen. Liksom i i kommunfullmäk�gesalen är 

takhöjden här väl �lltagen. Rummen ligger orienterade mot espla-
naden och A�undavägen.

Interna mötesytor och matsal/kafeteria
ligger på det övre entréplanet, och nås �ll bland annat via det cen-
trala interntrapphuset. Matsalen har utsikt över torget, men ve�er 
även mot biblioteksgången. Mot denna kan en separat entré tasu 
upp om man skulle vilja öppna en offentlig restaurang med andra 
öppe�der än resten av kommunhuset.

PLAN 5 - 8/TYPPLAN, 1:100
MÖBLERINGSALTERNATIV

SITUATIONSPLAN, 1:400 ETT KONTORSRUM

POLLARE AVGRÄNSAR KÖRYTA

TROTTOAR FORTSÄTTER 
IN PÅ TORGET

MARKNAD ELLER SPORT

BURSPRÅK

TEKNIKBOX GLASTAK

ENTRÉ

ENTRÉ

EGENSKAPSGRÄNS
INLASTNING

NÖDUTNÖDUT

GARAGE

BURSPRÅK

FASTIGHETSGRÄNS

SEDUMTAK

BIBLIOTEKSGÅNGEN

ATTUNDAVÄGEN “ESPLANADEN”

+11.5

+11.3

+19.7

+15.7

+32.6

+35.6 +35.6

N

2/4 VORTEX



Kontorsplanen
På varje plan ligger två kontorsenheter om 40 personer vardera. 
Varje enhet är indelad i fyra grupper om 10 personer. De rum som 
hör �ll gruppen, i vilka den största delen av arbets�den �llbringas, 
ligger längs fasaderna. De rum som hör �ll enheten ligger i husets 
kärna, med närhet �ll installa�oner och teknik. Ytor för informella 
möten och fikapauser är samlade kring atriet, byggnadens sociala 
nav. Här har man också överblick över vad som händer på de andra 
våningsplanen och i entrén.

All teknik samlas ovan korridoren så a� undertaken kan göras fria 
från allt utom armaturer och en klass A-absorbent som limmas dikt 
mot bjälklaget. Klimatsmarta åtgärder (se nedan) gör a� ingen kyla 
utom kyld �llu� behövs. Värmebehovet täcks av solljus och energi 
från människor och apparater men kan komple�eras, om så måste, 
av va�enburen värme vid bröstningen. De�a gör a� den maximala 
rumshöjden utny�jas längs fasader och i de vik�gare rummen i 
kärnan. Rumshöjden blir c.a 2.85 cm från färdigt golv �ll underkant 

undertak.

Fasaden

Fasaden består av fyra olika slags element:
1.  Stora fönster med solskyddslameller/persienner (en s.k. 
hybridfasadlösning) mellan en y�re ruta och en inre isolerruta. 
Den y�re rutan skyddar lamellerna från väder och vind. Den inre 
hindrar oönskad värmeöverföring mellan ute och inne. På som-
marhalvåret ställs lamellerna så a� de avskärmar värme, särskilt 
mot öster innan arbetsdagen börjar, och sedan under dagen så a� 
utblickar möjliggörs och himmelsljus kan komma in utan a� för my-
cket av solvärmen gör det. På vintern dras de ifrån så a� solvärmen 
släpps in. Lamellerna kan i allmänhet hållas nerfällda cirka en halv 
meter så a� dagsljus reflekteras in upp i undertaket. På så vis sprids 
dagsljuset in i rummen och behovet av ar�cifiell belysning minskar. 
De�a system kan komple�eras med invändig manuell avskärmning 

för komfort. 
2.  Mindre öppningsbara fönster för komfort. 
3.  Fasadglaselement (målat glas) i olika kulörer med bakomlig-
gande värmeisolering och i två olika storlekar
4.  Fasadglaselement med infällda solceller och bakomliggande 
värmeisolering i två olika storlekar. Elektriciteten som produceras 
kan t.ex. användas �ll a� driva fönstermekanismer. Översko�sel 
kan säljas.

Alla enheter är 135 cm breda. Rummen innanför blir alltså 2700 
cm, 4050 cm, 5400 cm osv. De�a är bl.a. anpassat e�er e� normal-
stort kontorsrum om 270 cm.

Fasadelementen sprids ut slumpvis, men med två överordnade 
principer: Den första principen är a� bjälklagskanten all�d täcks 
av med täta delar, så a� en bröstning på 70 cm skapas vid fasad. 
Bröstningen bidrar �ll värmeisoleringen av byggnaden, och dag-
sljusbor�allet blir minimalt e�ersom lågt si�ande glas inte bidrar 

nämnvärt �ll a� lysa upp e� rum. Den andra principen är a� åtmin-
stone vartannat fasadelement ovan bröstningen är e� stort fönster. 
De�a betyder a� varje rum (om minst 270 cm) all�d får åtminstone 
e� stort fönster. 
 
Principerna leder �ll a� mellan 50 % och 66 % av fasaderna blir täta 
(det som är ritat ligger någonstans mellan dessa siffror). På de�a 
sä� löser byggnaden problemet med de ohållbart stora glasfasader 
som vi for�arande ser byggas här i våra nordliga trakter.
  

REFERENSBILD, FASAD. 
SAXO BANK, 3XN
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WHITECHAPEL IDEA STORE, DAVID ADJAYE
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Konstruk�on
Byggnaden u�örs med tung stomme i prefabricerad betong. En 
enkel pelar-balkstruktur stabiliseras av bärande väggar i hiss- och 
schaktkärna samt av utrymningstrapphus. Fasaden monteras utan-
på bjälklagskanterna för a� minimera köldbryggor.

Energi och klimat
Flera faktorer bidrar �ll en klimatsmart och energieffek�v byggnad

Den tunga stommen lagrar värme och kyla, så a� temperaturen 
jämnas ut över dagen. På sommaren kyls stommen på na�en 
genom a� kallu� ven�leras in. Alterna�vt kan na�kylan tas in 
genom de öppningsbara fönstren. På vintern �llvaratas solenergin 
och värme från människor och apparater för a� värma upp stom-
men under dag�d. De�a kan komple�eras med va�enburna radia-
torer under vargavintrar som denna.

Uteklimatet påverkar inneklimatet mindre, dels genom fasader och 
tak kan göras välisolerade tack vare a� fönsterytan reducerats �ll 
ca 60% av fasaden, och dels genom a� fasad- och takyta är i förhål-
landevis liten i förhållande �ll byggnadsvolymen tack vare byg-
gnadens enkla, kubiska hölje.

Solavskärmning automa�seras så a� solen avskärmas på sommar-
en och släpps in på vintern. Lamellerna ställs så a� sol- och him-
melsljus reflekteras upp i taket när så är möjligt. På så vis minskar 
behovet av ar�ficiell belysning. 

Solceller och solfångare kan i viss mån ge värme och energi �ll hu-
set; förslagsvis kan varmva�en värmas av solfångare, och fasadme-
kanismer och -styrning av solceller.

E� effek�vt �ll- och frånlu�ssystem med värmeväxlare, placerat på 
taket där lu�en tas både in och ut, ser �ll a� minimalt med värme 
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ven�leras bort när den är önskvärd och a� kall na�lu� kan kyla ner 
stommen under sommarhalvåret.

Den enkla och logiska strukturen med e� stort schakt och all den 
tekniska horisontalkommunika�onen i korridorer och �llräckliga 
utrymmen för teknik både i källare och på taket gör det enkelt a� 
uppgradera och förvalta byggnad och tekniska system.
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Ytsammanställning – funk�onsytor i kvm:

 Program: U�all:  Differens:
Medborgarmötet 220 400 +180
Verksamhetsstöd 250 265 +15 
Extern mötesyta 390 410 +20
Fullmäk�ge 270  285 +15
Intern mötesyta 400 390 -10
Friskvård m m 170 195 +25
Komplementsutr 340 380 +40
Inlastning m m  110 110 0
Generell arbetsplats 4590 4875 +285

TOTAL 6740 7310 +670


