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Inbjudan 

Täby kommun inbjuder till allmän arkitekttävling om Täbys nya kommunhus i Täby 
centrum. Tävlingen arrangeras i enlighet med LOU, lagen om offentlig upphandling, i 
samarbete med Sveriges Arkitekter. 

Syfte 

Tävlingens syfte är att få fram ett förslag till utformning av ett nytt kommunhus samt 
att handla upp arkitekt för det fortsatta arbetet att projektera kommunhuset. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslöt den 2 mars 2009 att utreda förutsättningarna för ett nytt 
kommunhus. Beslutsunderlaget ska bl.a. innehålla en programhandling och ett 
gestaltningsförslag.   
 
Det befintliga kommunhuset från 1970-talet står inför omfattande underhållsåtgärder 
som bl.a. omfattar en total ombyggnad av de tekniska systemen. Ett nytt kommunhus 
förväntas erbjuda möjligheter till moderna och effektiva arbetsmetoder och låga 
underhålls- och uppvärmningskostnader. Lokaliseringen av kommunens centrala 
servicefunktioner till Täby centrum skapar också en ökad tillgänglighet för 
medborgarna och förstärker centrumområdets betydelse som ett levande och 
mångfunktionellt nav i kommunen.  
 
Detaljplanen för området vann laga kraft den 29 oktober 2009 och ambitionen är att 
kommunhuset ska vara inflyttningsklart senast 2014, då hela centrumutbyggnaden 
beräknas vara genomförd. 
 
Kommunen har valt att arrangera en allmän arkitekttävling för att ge frågan om 
byggnadens gestaltning en bred belysning. 
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Om Täby  

För att beskriva Täby och det vi står för har vi delat in våra värderingar i fyra teman 
som fungerar som ledstjärnor. Värderingarna ska vara vägledande för såväl 
utvecklingsarbete som den dagliga verksamheten i Täby kommun. De ska hjälpa oss 
att prioritera, fatta beslut och skapa tydlighet i arbetet och de kan ta sig uttryck i allt 
från service och bemötande till stadsbyggnadsutveckling. Om vi själva har förmåga 
att leva upp till våra värderingar, kan människor runt omkring oss uppfatta oss som 
tydliga, konsekventa och trovärdiga.  

Att växa med 
Det betyder att vi vill uppfattas som initiativrika och som föregångare. Det betyder att 
vi strävar efter: 

- Att trygga välfärden genom långsiktigt hållbar tillväxt 
- Att göra det möjligt för varje människa att växa och utvecklas 
- Att skapa en levande, mänsklig stadskärna i nära kontakt med naturen 
- Att bli drivhus för idérika företagare 

 
Att lita på 
Det betyder att vi vill uppfattas som trovärdiga och förknippas med trygghet, 
hållbarhet och rättsäkerhet. Det betyder att vi strävar efter: 

- Att ge raka besked 
- Att värna ökad trygghet dygnet runt 
- Att erbjuda hög kvalitet för skattepengarna 

 
Att längta till 
Det betyder att vi vill uppfattas som en kommun med värme och öppenhet, där det är 
lätt att känna sig hemma och trivas. Det betyder att vi strävar efter: 

- Att vara en plats värd att längta till 
- Att erbjuda unikt boende med hög kvalitet 
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- Att bevara halva Täby grönt 
- Att positionera Täby genom nyskapande och särskiljande arkitektur 

 
Att leva i 
Stor frihet att välja bland Sveriges bästa utbud av offentligt finansierade tjänster och 
kommersiell service ska göra det enkelt att leva i Täby. Det betyder att vi vill 
förknippas med valfrihet, enkelhet, tydlighet och tillgänglighet. Det betyder att vi 
strävar efter: 

- Att erbjuda olika alternativ och många valmöjligheter 
- Att skapa förutsättningar för välgrundade val 
- Att låta valet bli ditt    
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Förutsättningar 

Kommunhusets volym bestäms av detaljplanen. Den blivande kommunhustomten har 
måtten 38x55m och marknivån ligger på ungefär +11. Detaljplanen föreskriver fem 
våningar. Den indragna, översta våningen får uppföras till +32,6. Mindre 
teknikutrymmen tillåts utöver byggnadshöjden.  
 
En förstudie visar att byggnaden kan inrymma drygt 9000 kvm i de fem 
våningsplanen ovan mark. Varje garageplan omfattar cirka 3000 kvm då torgytan intill 
tomten kan underbyggas.  
 
I nuvarande kommunhus arbetar ca 380 personer. Hur antalet medarbetare 
förändras under perioden fram till inflyttning är naturligtvis osäkert. Verksamheterna 
effektiviseras och vissa funktioner kan komma att läggas ut på externa utförare. 
Samtidigt är kommunfullmäktiges långsiktiga vision att kommunen växer med 20 000 
invånare till 2030, vilket kan leda till ökad efterfrågan av tjänster. Behovet är mot 
denna bakgrund att inrymma samma antal arbetsplatser i det nya kommunhuset. Nya 
behov skärper kraven på effektivitet och kvalitet inom snäva ekonomiska ramar. 
Denna utveckling ställer krav på ständig förnyelse av arbetsorganisation och 
arbetssätt. Arbetsplatsens utformning ska medge långsiktiga lokallösningar med stor 
generalitet och kunna ändras till nya förutsättningar.  
 
Dagens, och sannolikt även morgondagens, arbetsliv präglas å ena sidan av egen 
koncentrerad produktion och å andra sidan gemensam utveckling i samverkan. 
Eftersom arbetsuppgifter för samma medarbetare varierar över dagen ska 
arbetsplatsen tillgodose ett gott stöd för dessa och även andra arbetssituationer. 
Detta hanteras genom att erbjuda ett flertal alternativ med den gemensamma 
nämnaren att arbetet sker på en öppen arbetsplats med respekt för skilda 
verksamheters och enskilda individers behov. 
 
Nuvarande kommunhus saknar fullmäktigesal vilket lett till att kommunfullmäktige 
under åren funnit olika platser för sina sammanträden. Ett uttalat önskemål i 
samband med byggandet av det nya kommunhuset är att ge möjlighet för fullmäktige 
att hålla sina möten i kommunhuset, och förstärka bilden av medborgarnas hus. I 
programarbetet har möjligheten att inrymma fullmäktigesalen i Tibble teater (vid 
Tibble gymnasium på andra sidan Attundavägen) övervägts. Förslagsställarna får 
använda denna möjlighet för vinnande av andra fördelar. 
 
Trygghets- och säkerhetsåtgärderna i det nya kommunhuset ska vara så anpassade 
att de på ett kostnadseffektivt sätt kan utvecklas från nuvarande behov till framtida 
ökade krav på trygghet och säkerhet.  
 
Det nya kommunhuset ska utformas utifrån en hög miljöprofil med avseende både på 
byggnad och verksamhet. 
 



 
 

 
 
 

 
Täby kommunhus - allmän projekttävling   

 
 

7

För detaljerade sammanställningar av förutsättningar, funktioner och areor, se bifogat 
lokalprogram. 
 

 
Vy från Bibliotekshuset söderut, mot Tibble kyrka  

Målbild för ett nytt kommunhus 

Med utgångspunkt från projektets strategiska program grundat på vision och 
målbildsdialog anges här kvaliteter som ska tillgodoses i det nya kommunhuset. 
 
Medborgare 

 Täby kommunhus skall präglas av öppenhet och tillgänglighet. En 
välkomnande reception skall erbjuda Täbyborna ett positivt bemötande korrekt 
och effektiv service.  
 

 Dispositionen av kommunhusets lokallösning ska vara sådan att den ger 
intryck av öppenhet och stimulerar till möten, samtidigt som den ska bidra med 
trygghet och säkerhet för såväl besökare, förtroendevalda som medarbetare. 
 

Medarbetare 
 Kommunhusets lokaler ska på ett effektivt sätt stödja verksamheterna och den 

enskilda medarbetarens arbetssituation, genom möjlighet till snabb 
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anpassning vid förändringar i arbetssätt, organisation och omvärld. 
 

 Lokalernas utformning ska bidra till trivsel och kreativitet i arbetet och 
stoltheten över att arbeta i Täby kommun. 
 

Hållbarhet 
 Kommunhuset skall utformas för kostnadseffektiv förvaltning och effektiv 

lokalförsörjning samt minskad energiförbrukning.  
 
 Kommunhuset skall vara ett föredöme för långsiktig miljömässig och 

ekonomisk hållbarhet.  
 
Gestaltning  

 Lokaliseringen av kommunhuset till Täby centrum ska skapa en ökad 
tillgänglighet för medborgarna samt bidra till att centrumområdet blir ett 
levande och mångfunktionellt nav i kommunen. 
 

 Den inre och yttre miljön i Täby kommunhus skall utformas utifrån en 
nyskapande och särskiljande arkitektur. 

 

 
Vy från Biblioteksgången österut, mot Bibliotekshuset 
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Tävlingsuppgiften 

Tävlingsuppgiften består i att:  
 

- Gestalta en byggnad som ett uttryck för kommunens ambition att vara 
föregångare, utveckla en öppen och tillgänglig organisation samt ge hög 
kvalitet för skattepengarna. 

 
- Skapa en effektiv och trivsam arbetsplats som bidrar till den kommunala 

förvaltningens förnyelse och utveckling.  
 

- Ge ett bidrag till omvandlingen av Täby centrum till en levande och mänsklig 
stadskärna med en särskiljande och attraktiv arkitektur. 

 
- Belysa möjligheter till samordning med bibliotekshuset där vissa kommunala 

verksamheter finns. 
 

 
Vy från Tibble kyrka norrut, mot Bibliotekshuset 
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Tävlingsområdet 

Området utgörs av den kontorsbyggrätt som anges i detaljplanen för Täby centrum 
och avgränsas av Attundavägen, Esplanaden, entrétorget till Tibble närsjukhus och 
Biblioteksgången som båda delvis får underbyggas (se detaljplan).  
 

 
 

Tävlingstekniska bestämmelser 

Arrangör 

Tävlingen arrangeras av Täby Kommun i samarbete med Sveriges Arkitekter. 
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Tävlingens form 

Tävlingen är en allmän projekttävling i ett steg. 

Deltagarrätt  

Tävlingen är i enlighet med LOU öppen för alla, oavsett nationalitet. 

Tävlingsspråk 

Tävlingsförslaget ska vara utfört på svenska. 

Jury 

Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury bestående av: 
 
Leif Gripestam, kommunalråd (M) 
Erik Andersson, kommunalråd (M) 
Torsten Björnsson, ledamot i SBU (M) 
Mats Hasselgren, kommunalråd (FP) 
Conny Fogelström, oppositionsråd (S) 
Joachim Danielsson, kommunchef 
Cecilia Orrby, kommunikationschef 
Håkan Knutsson, arkitekt SAR/MSA, stadsarkitekt 
Poa Collins, arkitekt LAR/MSA, gatu-/parkchef 
Anna Espling Rolf, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter 
Peter Sahlin, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter 
 
Juryn äger rätt att tillkalla ytterligare sakkunnig expertis som rådgivare. 
 
Juryns sekreterare är Claes Larsson, Arkitekt SAR/MSA Sveriges Arkitekter 

Tävlingsfunktionär 

Anna Björneheim, Täby kommun  
E-post.  anna.bjorneheim@taby.se 
Telefon   08-55 55 9467 
Postadress  Täby kommun, 183 80 Täby Kommun  
Besöksadress Stationsvägen 13, Roslags-Näsby, Täby  
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Programhandlingar 

 Detta program  
 Lokalprogram 
 Grundkarta över tävlingsområdet i skala 1:400, med byggnadsreglerande 

bestämmelser samt karta som underlag för fastighetsbildning 
 Detaljplan antagen 2009-10-29 
 Gestaltningsprogram 
 Underlag för perspektiv 
 Täby kommuns varumärkesplattform 
 Trygghet och säkerhet 
 Geoteknisk undersökning 
 Ritningar visande biblioteket och Tibble teater 

 
Ovanstående handlingar hämtas i digital form på Sveriges Arkitekters hemsida 
www.arkitekt.se/tavlingar - tillgång till materialet och eventuella uppdateringar sker 
genom kostnadsfri registrering på hemsidan. 

Tävlingsfrågor 

Eventuella frågor om tävlingen ska ställas till tävlingsfunktionären skriftligt via e-post. 
Frågorna ska vara tävlingsfunktionären tillhanda senast 2010-02-22 Märk all 
korrespondens med ”Tävlingsfråga”. 
Juryns svar på frågorna kommer att läggas ut på Sveriges Arkitekters hemsida 
senast 2010-03-05. 

Tävlingsförslaget 

Tävlingsförslag skall vara anonymt. Samtliga inlämnade ritningar och övriga 
handlingar skall i nedre högra hörnet vara försedda med ett motto. 
 
Tävlingsförslag skall vara monterat på kartong eller liknande i A1-format (59,4 x 84,1 
cm) och får omfatta högst 4 planscher. Därutöver skall en omgång av dessa 
planscher, förminskade till A3-format, lämnas. All text på planscherna skall vara 
läsbar på A3-kopiorna. 
Samtliga planscher ska även lämnas digitalt i pdf-format på CD – alla planscher ska 
ligga i samma fil.  
OBS! de digitala filerna får sammanlagt ha en storlek på max 20 MB. 
 
Handlingar utöver dessa kommer att tas undan från bedömning och utställning. 
Modell tas inte emot.  
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OBS! allt inlämnat digitalt material ska vara rensat på spårbar information om 
upphovsman mm för att garantera anonymitet. 
 
Tävlingsförslag skall redovisa följande: 
A. Situationsplan, skala 1:400 
B. Planer, skala 1:200 
C. Längd- och tvärsektioner, skala 1:200 
D. Fasader, skala 1:200,  

Materialkänsla och byggnadens karaktär i valfri skala 
E. Typplan visande möblering för olika typer av arbetsplatser i skala 1:100 
F. Perspektiv från angiven punkt 
G. Interiörperspektiv 
H. Kortfattad beskrivning med ytsammanställningar 

Inlämning 

Tävlingstiden slutar 2010-04-16. Senast denna dag skall tävlingsförslag vara 
inlämnat till allmän befordran adresserat till tävlingsfunktionären, Anna Björneheim 
(eller lämnat direkt till tävlingsfunktionären). Förslag som lämnats till allmän befordran 
senast denna dag, men som ankommer tävlingsfunktionären mer än 7 dagar senare, 
tas ej upp till bedömning. 
 
Förslaget skall åtföljas av ett förseglat ogenomskinligt kuvert, märkt med 
"Namnsedel" och förslagets motto. Detta kuvert skall innehålla uppgifter om namn på 
förslagsställaren och ev. medarbetare.  
OBS! Om tävlingsförslaget skickas med allmän befordran skall kvitto utvisande 
inlämningsdag samt förslagets motto samtidigt översändas separat till 
tävlingsfunktionären. På detta kvitto skall även anges ett telefonnummer där kontakt 
kan nås med förslagsställaren under bevarad anonymitet i fall att tävlingsförslaget 
inte kommit fram. 
 
(För förslag som lämnas direkt till tävlingsarrangören skall denne lämna kvitto som 
bekräftar att förslaget lämnats inom utsatt tid.) 

Prissummor 

Den totala prissumman är 500 000 SEK exkl. moms där första pris kommer att uppgå 
till minst 200 000 SEK exkl. moms. 

Bedömningskriterier 

Förslagen kommer att bedömas utifrån följande kriterier, utan inbördes ordning, samt 
utifrån de krav och önskemål som ställts i programmet: 
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 Arkitektonisk gestaltning 
 Funktion 
 Utvecklingsbarhet 
 Genomförbarhet 
 Hållbarhet 
 Ekonomi – investering och förvaltning 

Bedömning/utställning  

Bedömningen beräknas vara avslutad i juni 2010.  
 
Tävlingsförslagen kommer under bedömningstiden att ställas ut offentligt genom 
arrangörens försorg. Plats meddelas senare. 

Publicering 

Tävlingsjuryns utlåtande kommer att publiceras på Sveriges Arkitekters hemsida. 
 
Sveriges Arkitekter och arrangören äger rätt att publicera samtliga tävlingsresultat på 
sina hemsidor samt i tidningen Arkitekten. 
All publicering av tävlingsförslag efter avslutad tävling kommer att ske med 
angivande av förslagsställarens namn. 

Ägande- och nyttjanderätt 

Arrangören innehar den materiella äganderätten till prisbelönta tävlingsförslag. 
Förslagsställarna innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag. 
Direkt utnyttjande av förslag, helt eller i väsentliga delar, kan ske först efter avtal med 
förslagsställaren. 

Returnering av förslag 

Förslagen kommer inte att returneras. 

Uppdrag efter tävling 

Arrangören avser att förhandla med förslagsställarna av vinnande förslag om 
uppdraget att projektera/ta fram fullständiga arkitekthandlingar för Täby kommunhus. 
 
Om upphovsmannen till vinnande förslag av arrangören och Sveriges Arkitekters 
Tävlingsnämnd inte anses ha erforderliga erfarenheter och resurser att handha 






