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Bakgrund
Täby växer i hög takt. Täby centrum – Arninge 
är utpekad som regional stadskärna i Regional 
utvecklingsplan för Stockholmregionen (RUFS), 
vilket innebär att Täby i framtiden ska fungera 
som en nod för nordostkommunerna i regionen och 
avlasta Stockholms centrala delar vad gäller tillgång 
till arbetstillfällen, service, skolor, bostäder med 
mera. 

Dessutom har Täby genom Sverigeförhandlingen 
åtagit sig att uppföra 16 200 bostäder fram 
till 2035 för att medfinansiera en förlängning 

av Roslagsbanan till city via Odenplan. Inom 
samarbetet Stockholm nordost verkar kommunerna 
Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm 
och Österåker för en förlängning av Roslagsbanan 
till Arlanda. Det finns ett politiskt mål om att 
tillskapa 20 000 arbetstillfällen fram till 2040 samt 
ett uppdrag om att utreda förutsättningar för ett 
Science Park i Täby.

För centrala Täby pågår arbetet med en fördjupad 
översiktsplan för Täby stadskärna 2050, vilken har 
varit på samråd under hösten 2017. Planen skapar 

förutsättningar för 17 000 bostäder och pekar ut 
nya gator, parker, cykelstråk, platser för skolor, mm. 
Dessa förutsättningar innebär att Täby står inför 
en stor omvandling från förort till stad med många 
utmaningar och projekt i startgroparna.

Mitt i stadskärnan, sydväst om Täby centrum, ligger 
den så kallade Tibble-Åvatriangeln som avgränsas 
av de två linjerna på Roslagsbanan. I detta område 
ligger Åva gymnasium, Tibble gymnasium, Tibble 
ishall, Täby sportcenter och Tibble kyrka. I direkt 
anslutning ligger en grundskola, Näsbydalsskolan. 

Täby kommun i Stockholmsregionen Stadskärnans avgränsning (samrådsförslag) i Täby kommun Tävlingsområdets avgränsning i stadskärnan
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Skolorna och sportcentret har stora behov av 
reinvesteringar och behöver ökad kapacitet för att 
kunna möta den växande befolkningens behov. 
Dessutom svarar de inte mot de visioner om 
stadsmässighet och hållbarhet som pekas ut i den 
fördjupade översiktsplanen för Täby stadskärna 
2050. Sambanden inom området och till omgivande 
stadsdelar är otydliga och i vissa fall otrygga. 

Diskussioner har pågått länge inom kommunen om 
hur detta område skulle kunna användas på ett mer 
effektivt sätt.  

Området har i den fördjupade översiktsplanen 
pekats ut som lämpligt för Täby Science Park, ett 
entreprenörs- och verksamhetskluster. Bostäder i 
detta attraktiva läge har också efterfrågats. 

Med detta som bakgrund beslutade 
Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad och 
miljö 2017-11-28 att en inbjuden arkitekttävling 
ska genomföras för området. Tävlingsinbjudan har 
skickats ut den 2018-02-12 via Tendsign.

Syfte
Syftet med tävlingen är att upprätta en strukturplan 
för en strategiskt viktig del av Täbys stadskärna. 

Tävlingen syftar även till att handla upp ett 
arkitektteam för det fortsatta uppdraget att upp- 
rätta ett planprogram med tillhörande handlingar 
för tävlingsområdet samt beroende på val av 
fortsatt process utveckla ett centrum för kunskap, 
innovation och entreprenörskap.
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Mål
Med utgångpunkt i visionen syftar utvecklingen av 
Tibble-Åvatriangeln till att uppnå följande mål:
 
• En karaktärsfull och väl gestaltad del av 

Täby stadskärna där märkesbyggnader och 
offentliga rum av högsta arkitektoniska klass 
bidrar till att ge området en stark identitet. 

• En hållbar, yteffektiv och innovativ 
blandstad som innehåller arbetsplatser, 
skolor, kultur-verksamheter, sportfunktioner, 
bostäder och attraktiva offentliga rum. Ett 
näringslivskluster ska utformas som en integrerad 
del av den nya stadsdelen. 

• En stadsdel som knyter samman 
omgivande stadsdelar med väl gestaltade 
stråk där det är lätt att gå, cykla och åka 
kollektivt genom satsningar på hållbar mobilitet. 
Trafiklösningarna är väl anpassade för området så 
att hög tillgänglighet och framkomlighet råder. 
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Vision
Kommunens övergripande vision är:

Täby utvecklas med frihet och 
trygghet för en hållbar framtid

För tävlingen har kommunen tagit fram följande  
projektspecifika vision: 

En värdegivande stadsdel 
Med utgångspunkt i människors behov 
och välbefinnande skapas en stadsdel som 
ger värde för Täby, Stockholm och Sverige. 
Stadsdelen ska fungera som hjärtat i den 
växande regionala stadskärnan och vara en 
plats som Täbyborna känner stolthet över. 
En stadsdel där verksamheter, människor, 
byggnader och offentliga rum bidrar till ett 
inkluderande stadsliv som skapar värde för 
alla och som ger ett internationellt avtryck. 

En värdegivande stadsdel är: 

Gränsöverskridande 
Här skapas en plats för mångfald, interaktion 
och utbyte. Med inbjudande offentliga rum 
och byggnader bildas en dynamisk, urban och 
trygg stadsmiljö där människor vill mötas och 
verka. Här känner sig alla välkomna. Området 
bildar stadskärnans nav som länkar samman 
omgivande områden och blir en naturlig 
målpunkt för besökande, verksamma 
och boende. Gränserna mellan verksamheter  
suddas ut vilket skapar förutsättningar för 
synergier och innovation.

Kunskapsintensiv 
Här kan ny kunskap födas på ett nytt 
sätt. Genom en mångfald av kreativa 
kunskapsmiljöer och samverkan mellan 
skolor, näringsliv, forskning, kultur och idrott 
skapas förutsättningar för lärande. Idéer föds, 
utvecklas och förädlas. Här öppnas dörrar till 
framtiden. 

Smart
Här används morgondagens smarta 
lösningar för mobilitet, byggteknik, 
informationsteknologi och annan hållbarhet. 
Tekniken blir ett medel som understödjer 
människor. Stadsdelens byggnader och 
struktur utnyttjar digitaliseringens 
möjligheter. Genom samutnyttjande ges 
förutsättningar för en resurseffektiv stadsdel 
där generella flexibla lösningar kan möta 
framtida behov och bidra till en dynamisk 
miljö. Här är det lätt att göra rätt.
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Tävlingsområdet
Tävlingsområdet är ca 30 hektar och ligger centralt 
i Täby. Det utgör en viktig länk i den framväxande 
stadskärnan. Tre stationer på Roslagsbanan ligger i 
direkt anslutning: Roslags Näsby station, Täby cen-
trum station samt Tibble station.  

I nordost ligger Täby Centrum, vilket är ett av Stock-
holms största och mest välbesökta inomhuscentrum. 
Här har det under 2010-talet uppförts ett nytt torg, 
nya bostadskvarter och ett nytt kommunhus i en tät 
rutnätsplan. I Roslags Näsby, som fram till 1970-ta-
let var Täbys centrum, planeras en ny stadsdel med 
1400 bostäder. 

I väster ligger Pentavägsområdet, ett verksamhets-
område där planering påbörjats för en omvandling 
till blandstad. I nordväst gränsar tävlingsområdet 
till villabebyggelse där ett mindre  område om sju 
villor kommer att omvandlas till stadsbebyggelse 
med förskolor och flerfamiljshus.
 
I sydost ligger de stora karaktäristiska bostads-
områdena Grindtorp och Näsbydal vilka uppfördes 
under 1950- och 1960-talet.

Kopplingarna till omgivningen är i dagsläget 
otydliga där Roslagsbanans två spår utgör barriärer 
som försvårar rörelser för gångtrafikanter och 
cyklister samt transporter med bil och busstrafik. 
Roslagsbanans stationer är viktiga målpunkter 
och entréer vars funktion behöver tydliggöras och 
tillgängliggöras i den växande stadskärnan. 

Tävlingsområdet
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Stadsbyggnad och arkitektur 
Stadskärnan
Täby stadskärna ska formas till en tät, grön, 
funktionsblandad och rumsligt sammanhållen 
stadsmiljö, med attraktiva och trygga stråk och 
där varje enskild byggnad bidrar till stadslivet och 
stadskärnan som helhet. Stadskärnan ska stödja ett 
rikt stadsliv. För detta krävs täthet och välgestaltade 
samband mellan olika stadsdelar. Stadskärnan ska 
ha en blandning av funktioner såsom bostäder, 
utbildning, arbetsplatser, kultur, idrott och service. 
Detta ger förutsättningar för handel, möten och 
aktiviteter. När ny bebyggelse, nya gator och parker 
tillförs stadskärnan är inriktningen att binda samman 
och överbrygga barriärer. Det ska vara stimulerande, 
tryggt och säkert att röra sig till fots. 

Stora delar av centrala Täby är planerat utifrån 
en prioritering av resande med bil. I takt med att 
stadskärnan växer behöver möjligheterna att resa 
med kollektivtrafik, gång och cykel förbättras. 
Kollektivtrafikens knutpunkter ska utformas som 
välkomnande, levande och trygga stadsmiljöer.  
Verksamheter som föreningslokaler, idrott och 
kulturlokaler som teater, scener och bibliotek utgör en 
naturlig samlingsplats i staden och kan samverka för 
att uppnå synergier.

En hållbar stadskärna behöver ett robust och 
kapacitetsstarkt trafiksystem för gående, cyklister 
och biltrafikanter. Gatunätet ska formas för 
genomsilningstrafik och återvändsgator undvikas.

De offentliga rummen
Rummen mellan stadens hus är avgörande för hur 
staden upplevs och används. De ska vara öppna 
och tillgängliga för alla. Platser och stråk formas 
så att de är attraktiva, trygga och säkra. Levande 
bottenvåningar bidrar till trygga offentligt rum. Ett 
samspel mellan utemiljöerna och verksamheterna i 
intilliggande hus eftersträvas. 

Stadsrummen ska tåla att användas av många 
människor med ständigt nya krav. Därför ska de ges 
en generalitet och flexibilitet för att kunna rymma 
förändringar på kort och lång sikt. 

En viktig utgångspunkt är den mänskliga skalan. 
Rum ska formas där våra sinnen stimuleras, där 
vi kan se, höra, uppfatta och uppleva. Närheten 
till parker och rekreationsområden är en viktig 
del i Täbys identitet. En förutsättning för en tät 
stadskärna är ett grönt nätverk av större parker, 
stadsdelsparker, fickparker. Idrotts- och lekytor 
utgör viktiga målpunkter. 

De gröna kilarna tillför mycket stora 
rekreationsvärden och när stadskärnan växer ska 
de tillgängliggöras genom att förbindas med gröna 
stråk och tydliggjorda entréer.  

 

Byggnaderna
Varje ny byggnad ska bidra med värden till 
staden som helhet, till närmiljön och även ha ett 
arkitektoniskt egenvärde.

Stora kvarter kan gärna delas upp i mindre enheter. 
Med varierade hushöjder kan karaktär skapas och 
en variation som bidrar till upplevelsen när man rör 
sig i gaturummet.

Alla nya byggnader ska hålla en hög kvalitet vad 
gäller utformning, materialval och funktion. 
De ska också ges en utformning så att de kan 
förändras över tid. Vissa offentliga såväl som 
privata byggnader kan ges extra utrymme 
och omsorg för att betona deras betydelse för 
staden som helhet. Genom placering och höga 
arkitektoniska ambitioner kan de ges möjlighet att 
bli märkesbyggnader. 

Högre byggnader är inget självändamål men 
kan övervägas om de ger ett viktigt bidrag till 
stadskärnan som helhet och till närmiljön. Ny 
bebyggelse inom stadskärnan ska relatera till den 
mänskliga skalan. 

Hög arkitektonisk kvalitet handlar om ett samspel 
mellan funktion, konstruktion, materialval och 
detaljer. Taken ska ses som en resurs för utevistelse, 
fördröjning av dagvatten och solenergilösningar.
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Hållbar framtid
Stadsdelen Tibble-Åvatriangeln ska planeras utifrån 
ett helhetsperspektiv. Flera funktioner kommer 
att behöva samsas på en liten yta vilket kräver god 
planering och samverkan. Befintlig bebyggelse 
ska länkas samman med ny till en integrerad och 
sammanhängande helhet.

Följande områden blir viktiga att fokusera på 
för att lyckas skapa en hållbar stadsdel inom 
tävlingsområdet. 

Sociala värden
Tibble-Åvatriangeln ska bidra till ökad hälsa, 
tillgänglighet, trygghet och mångfald. Genom att 
skapa bostäder med olika upplåtelseformer och 
storlekar ska fler kunna ta del av stadens tillgångar 
och kvaliteter. Tibble- Åvatriangeln är idag en 
mötesplats för barn och ungdomar, vilket är en viktig 
utgångspunkt för fortsatt utveckling av området. 
Området ska vara till för alla oavsett ålder, kön och 
identitet.

I takt med att stadskärnan förtätas ska befintliga 
parker och grönstråk bevaras och utvecklas samt nya 
skapas för att säkerställa god livskvalitet och hälsa i 
den täta staden. Närnatur som nås på ett tryggt sätt 
skapar förutsättningar för god hälsa.

Resursutnyttjande
Mark ska planläggas och användas resurseffektivt 
efter lokala förutsättningar och behov. Offentliga 

platser kommer att behöva vara mångfunktionella 
för att täcka stadsdelens behov av rekreation, 
biologisk mångfald och grönyta för infiltration, 
rening och fördröjning av dagvatten. Framtida 
regnmängder ska kunna tas om hand. Vid 
om- och nybyggnation ska klimatpåverkan och  
livcykelperspektivet tas i beaktan. Byggnaderna ska 
vara flexibla för att kunna möta framtida behov. 

Området ska planeras för användandet av 
förnyelsebara energikällor och tillvaratagande 
av spillenergi. Goda möjligheter till en säker och 
effektiv avfallshantering med stor renings- och 
återvinningsgrad ska finnas inom stadsdelens 
byggnader och på offentliga platser. Det ska vara lätt 
att göra rätt och hållbarheten i området ska lyftas 
och kommuniceras på ett innovativt sätt.

Hälsosamma inom- och utomhusmiljöer
Goda dagsljus-, luftkvalitets, vind- och 
bullerförhållanden ska säkerställas genom analys 
och god planering och utformning av kvarter och 
bebyggelse. Torg och offentliga platser ska erbjuda 
attraktiva rum för möten, aktivitet och upplevelser.

Ekosystemtjänster
Inom Tibble-Åvatriangeln finns idag flera 
ekosystemtjänster. Området hyser kulturella 
ekosystemtjänster (rekreation) samt vissa reglerande 
ekosystemtjänster (dagvattenhantering).

Tävlingsförslaget ska med en tydlig grönstruktur 
visa hur spridningssamband kan skapas, 
upprätthållas och förstärkas inom området och 
mellan större grönområden samt Rösjökilen och 
Angarn- och Bogesundskilen. Det är även viktigt att 
förstärka de reglerande ekosystemtjänsterna som 
dagvattenrening, bullerdämpning och rening av luft. 
En ekosystemtjänstsanalys finns som bilaga till den 
fördjupade översiktsplanen för Täby stadskärna. 

Hållbar ekonomi och mobilitet
Att skapa en attraktiv boende-, aktivitets- och 
verksamhetsmiljö i Tibble-Åvatriangeln är 
en investering för framtiden. Det långsiktiga 
värdeskapandet för kommunen behöver övervägas 
i relation till kostnader och projektekonomi. 
Genomförbarhet och livscykelperspektiv ska beaktas 
vid utformning och placering av nya stadsrum 
och byggnader. Hög kvalitet, flexibilitet och 
mångfunktionalitet ska uppnås. 

Innovativa lösningar för transporter, logistik, 
digitalisering, informationsteknologi och delaktighet 
ska bidra till en ekonomisk hållbarhet för 
stadsdelen. Det kollektivtrafiknära läget och en tät 
funktionsblandad stadsdel ger goda förutsättningar 
för att uppnå en hållbar mobilitet. 
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Tävlingsuppgift
Tävlingsuppgiften är att upprätta ett förslag till 
en innovativ och långsiktigt hållbar strukturplan 
för Tibble-Åvatriangeln. Strukturplanen ska ge 
förutsättningar för de funktioner som sammanfattas 
till höger. 

Varje rubrik beskrivs mer ingående under eget 
kapitel på kommande sidor.
 

UTBILDNING (ca 100 000 kvm BTA): 
Flexibla och tillgängliga utbildningsmiljöer för 
ca 1000-2000 högskolestuderande, ca 5000 
grundskole- och gymnasieelever samt  
ca 200 förskolebarn. 

KULTUR- OCH UNGDOMSVERKSAMHET  
(ingår i ovan angiven yta för utbildning): 
Ytor för kultur- och ungdomsverksamhet som 
samnyttjas med utbildningslokaler.

IDROTT INOMHUS (ca 12 000 kvm BTA):
Flexibla idrottssalar motsvarande befintliga 
idrottsfunktioner (exklusive simhall och ishall) 
samt två ytterligare uppdelningsbara idrotts- 
hallar för skolidrott. 

IDROTT UTOMHUS: 
Flexibla och tillgängliga idrottsfunktioner 
motsvarande befintligt innehåll (exklusive 
Tibblevallens friidrottsanläggning) samt 
en utökning till tre konstgräsplaner för 
11-spelsfotboll och andra mer mångfunktionella 
ytor.

NÄRINGSLIV (ca 100 000 kvm BTA): 
Ca 5 000 arbetstillfällen i tjänsteintensiva  
verksamheter i flexibla och attraktiva miljöer 
med stort samnyttjande med kunskapslokaler och 
friytor.

BOSTÄDER: 
Ca 1000 nya bostäder.

MOBILITET OCH TRAFIKLÖSNINGAR: 
Förbättrade kopplingar för gång-, cykel- och  
fordonstrafik till området och till Roslagsbanans 
stationer. Ett nytt läge för bussterminalen med en 
fördubblad kapacitet, det vill säga motsvarande 
15-20 hållplatslägen. 

PARKER, STRÅK OCH OFFENTLIGA RUM: 
Parkytor om totalt ca 5 hektar. Gröna gator och 
stråk. Funktionella utemiljöer för skolor och 
förskolor med tillräckliga ytor för ändamålet.

Det antal bostäder, arbetsplatser, utbildningsplatser, etc. som anges nedan är att betrakta som 
ett riktvärde som kommunen anger för att kunna få jämförbara förslag.
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Utbildning 
Tävlingsuppgiften omfattar, förutom att säkerställa 
att befintliga funktioner anpassas för det ökade 
antalet elever, att presentera vad framtidens 
utbildningsmiljöer kan bestå av för att kunna möta 
tävlingsområdets mål och vision.

Utbildningsmiljöerna ska vara attraktiva med en 
god tillgänglighet och förutsättnigar för en god 
pedagogisk verksamhet.

Tävlingsuppgiften omfattar även att ge utrymme 
för högre utbildning och ska föreslå lokaler för 
1000-2000 högskolestuderande. Möjligheter till 
samnyttjande och synergieffekter utifrån miljöer för 
olika studienivåer ska lyftas fram i tävlingsförslaget.

Befintliga gymnasieskolor Åva och Tibble 
gymnasium har en sammanlagd kapacitet om ca 
2600 elever. Den framtida kapaciteten ska ökas med 
ca 1400 elever. Den nya kapaciteten ska inrymmas i 
två eller flera gymnasieskolor.

Befintlig grundskolekapacitet är 500 elever, vilket 
ryms inom Näsbydalsskolan. Den nya totala 
kapaciteten i området ska bli minst 1000 elever och 
kan fördelas på en eller två skolor. 

Det ingår i tävlingsuppgiften att optimera 
samnyttjande och visa på samordningsvinster för 
de olika utbildningslokalerna. En trendspaning 
som visar på framtidens utbildningsmiljöer och en 
utveckling av smarta system för lokalutnyttjande 
ska presenteras. Funktioner ska i så hög grad som 

Idrott inomhus
Tävlingsuppdraget omfattar att presentera vad 
framtidens idrottsmiljöer kan bestå av för att kunna 
möta tävlingsområdets mål och vision. 

Idrottsfunktionerna inomhus omfattar idag en 
mängd idrottshallar för olika typer av idrott. 
Funktionerna ska ersättas och kapaciteten 
ökas. Detta gäller för samtliga funktioner 
inomhus förutom simhall och ishall, då dessa 
två hallar föreslås ges nya lokaliseringar utanför 
tävlingsområdet.

Idrottshallarna ska utvecklas för ett effektivare 
samnyttjande mellan skolor, föreningar och 
allmänhet. Befintligt utbud ska ökas med ytterligare 
två uppdelningsbara idrottshallar (44 x 24 m)
alternativt fyra idrottssalar anpassade för skolidrott. 

Idrottsytorna, avseende mått och funktioner för 
träning och tävling, ska kostnadseffektivt anpassas 
till föreningslivets verksamheter. Hallarna ska möta 
dagens och morgondagens behov avseende ytkrav 
och funktion. Parkeringslösningar ska anpassas 
till idrottshallarnas innehåll och förväntade 
besöksantal, samplaneras med skolornas och andra 
verksamheters behov samt styras av ambitionerna 
enligt avsnittet Mobilitet och trafiklösningar. 

Utöver att ersätta befintliga ytor och funktioner 
för mer traditionella verksamheter innebär 
tävlingsuppdraget att ge förslag på ytterligare 
mångfald och nytänkande avseende funktioner och 
inriktning. 

möjligt kunna användas av olika verksamheter 
inom och utom skola och högre utbildning för ett 
effektivt lokalutnyttjande över dygnet och över året. 
Det ska visas hur strukturen även ger möjlighet till 
identitetsskapande och profilering för respektive 
verksamhet.

Gymnasieskolor ska kunna ställas om till 
grundskolor och vice versa. Förskolor görs med 
fördel omställbara till grundskolor. Flexibilitet, 
elasticitet och tillgänglighet är nyckelord.

Den planerade bostadsbebyggelsen i stadskärnan 
kommer att leda till ett behov av förskolor i området. 
Uppgiften omfattar därför förslag på förskolemiljöer 
för ca 200 barn.

Gårdar för grundskola och förskola
Skolgårdar och förskolegårdar ska vara tillräckligt 
stora för att tillgodose barn och ungdomars behov av 
rörelse, rekreation och lärande och verksamhetens 
pedagogiska behov. Minst halva ytan bör vara 
naturlik. Skolgården ska vara flexibel och dynamisk 
utifrån verksamhetens behov. 
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Idrott utomhus
En mångfald av idrottsfunktioner utomhus ska 
presenteras. Idrottsfunktionerna ska ha stort 
fokus på samnyttjande och anpassas för en bredd 
målgrupper. De ska fungera för såväl organiserad 
som spontanidrott och främja användandet för olika 
grupper med avseende på till exempel ålder och kön. 
Tävlingsuppgiften omfattar en trendspaning och 
förslag på hur ytor kan samnyttjas för ett så effektivt 
nyttjande av marken som möjligt. Strukturen ska 
innehålla förslag på effektiv markanvändning där 
exempelvis funktioner ligger ovanpå varandra, 
såsom planer underbyggda med lämpliga lokaler.

Strukturplanen ska innehålla områdets befintliga 
utbud av idrottsfunktioner utomhus, förutom 
Tibblevallens friidrottsplan vilken ges bättre 
förutsättningar att på sikt utvecklas på en annnan 
plats utanför tävlingsområdet. 

Två ytterligare konstgräsplaner för 11-spelsfotboll 
ska etableras inom området. En av dessa ersätter 
Tibblevallens naturgräsplan och en annan 
Näsbydalsskolans konstgräsplan. Det ska alltså 
finnas sammanlagt tre 11-spelsplaner  
(mått 111 x 71 m) med konstgräs varav en är en 
matcharena med läktarbyggnad. 

Tydliga och inbjudande utrymmen och funktioner 
för spontanidrott året runt ska bidra till liv och 
rörelse för alla åldrar.

Kultur- och ungdomsverksamhet
I samband med utvecklingen av skolorna ska 
funktioner för kultur- och ungdomsverksamhet 
utvecklas. Funktionerna ska så långt som möjligt 
samnyttjas för skola och fritid.

Scener är högt prioriterade och de ska gå att använda 
för många olika ändamål såsom, konsert, teater, 
utställningar, mässor och konferenser. Tydliga och 
inbjudande utrymmen och funktioner  
 
för kulturverksamhet året runt ska bidra till liv 
och rörelse för alla åldrar. Öppna och tillgängliga 
mötesplatser ska föreslås i anslutning till 
utbildnings- och idrottslokaler som kan fungera som  
”det tredje rummet” mellan skola och hem. 

Konst och utsmyckning ska leda till nyfikenhet och 
välbefinnande samt förstärka intrycken av innehållet 
i området såsom kunskap och utveckling. 

Alternativ strukturskiss 

I tävlingsuppgiften ingår, utöver angivelser 
i detta kapitel, även att redovisa en 
översiktlig strukturskiss där Tibblevallens 
friidrottsanläggning och ishallen behålls inom 
tävlingsområdet. 

Skissen ska schematiskt illustrera 
hur strukturen påverkas av att dessa 
funktioner behålls (eventuellt flyttade 
inom tävlingsområdet) samt vilka övriga 
konsekvenser detta får på stadsdelen (täthet, 
byggnadshöjder, parktillgång, mm.)

För mer information, se rubriken 
Inlämningskrav på sidan 34. 
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Näringsliv
Täby är en utpräglad småföretagarkommun med ett 
av Sveriges högsta nyföretagande. I dag finns här ca 
10 000 företag och 25 000 arbetstillfällen. Ungefär 
hälften av företagen utgörs av enmansföretag. 
Invånarnas utbildningsnivå är en av de högsta i 
landet samtidigt som det visar sig att utpendlingen 
motsvarar 70 % av Täbys nattbefolkning. 

Täby kommun vill möjliggöra att invånarna i 
framtiden lättare ska kunna bo, leva och arbeta 
i kommunen. Som en utpekad framtida regional 
stadskärna ska Täby bli och fungera som ett nav och 
en central plats i Stockholm nordost, men också i 
Stockholms län i stort. Målet är att uppnå 45 000 
arbetstillfällen i Täby till år 2050.

Strukturplanen ska möjliggöra en utveckling av 
ca 5 000 arbetstillfällen (ca 100 000 kvm BTA)
i tjänsteintensiva verksamheter i flexibla och 
attraktiva miljöer med starka kopplingar till övriga 
lokaler och uterum i kunskapsklustret.

Tävlingsuppgiften omfattar att skapa en plats där 
näringsliv och innovation får sitt naturliga fäste och 
där de på ett smart sätt samspelar med det övriga 
innehållet på platsen samt med övriga världen. 

Med hjälp av en genomtänkt strukturplan, 
digitalisering och teknik möjliggörs gränslösa 
kunskapsutbyten. 

Täby kommun vill förstärka identiteten som en 
entreprenörskommun och ser företagande och  

 
innovation som en viktig del i samhällsutvecklingen. 
Området med dess potential blir den centrala 
platsen i Sverige där idéer och entreprenörskap 
uppmuntras och ges förutsättningar att gå från 
tanke till handling. Synergierna mellan bostad, 
skola, akademi/forskning, kultur, näringsliv och 
innovationscentrum ska bidra till platsens särart och 
styrka. Samverkan ska fungera som en katalysator 
för kunskapsutbyte och utveckling. 

Centrum för innovation ska attrahera forskare, 
inkubatorer, designers, start-ups, ingenjörer, 
entreprenörer med flera. Området ska innehålla 
flexibla lokaler beroende på aktivitet och behov. Till 

exempel labb, verkstäder, workshopsalar, fokuszoner 
och kontor.

Bostäder
I uppgiften ingår att skapa en struktur som tillåter 
en bostadsutveckling om ca 1000 nya bostäder.

Målgrupperna är framtida Täbybor i varierande 
åldrar. Kopplingen mellan bostäder, skola och 
näringsliv är viktig. Eftersom området har en 
inriktning mot kunskap och utbildning ska 
bostadsutvecklingen bland annat omfatta student- 
och forskarbostäder. 



14   Tävlingsuppgift

Mobilitet och trafiklösningar
Området har med sitt centrala läge i Täby med 
närhet till Roslags Näsby, Tibble och Täby centrums 
stationer samt bussterminalen goda förutsättningar 
för ett hållbart resande. Området ska utformas så att 
goda förutsättningar skapas för att ge möjlighet att 
leva ett liv utan bil. 

Gång- och cykeltrafik 
Det ska vara lätt att orientera sig i området vare sig 
man reser till fots, med cykel, kollektivtrafik eller 
med bil. Stråken för gång- och cykel mellan Täby 
centrum och Roslags-Näsby liksom till andra viktiga 
målpunkter och stationer är viktiga att stärka. En 
utmaning är de barriärer som Roslagsbanans spår 
utgör.  

Kollektivtrafik
I tävlingsuppgiften ingår att presentera en effektiv 
helhetslösning för kollektivtrafiken med bra 
bytesmöjligheter mellan Roslagsbanan, bussar och 
framtida tvärförbindelse. Stationerna i området 
ska utvecklas för att rymma flera funktioner och ha 
flexibilitet för framtida transportslag och teknik. 
Exempelvis bör stationerna kunna rymma yta för 
bilpoolsplatser, taxi och cykelpooler. Stationerna 
ska dessutom ha ytor för attraktiv, trygg och 
väderskyddad cykelparkering. 

Tibble station kan få en större betydelse vid en 
framtida förlängning av Roslagsbanan till Arlanda. 
Roslags Näsby station blir i framtiden en bytespunkt 
mellan bussar, Roslagsbanan och en eventuell 
tvärförbindelse. I tävlingsuppgiften ingår att 

illustrera hur denna bytespunkt kan inkorporeras i 
strukturplanen för Tibble-Åvatriangeln. 

Utredning av bussterminalens placering pågår 
parallellt med arkitekttävlingen inom projektet 
fördjupad översiktsplan för Täby stadskärna. 
Tävlingsförslaget ska schematiskt presentera en ny 
bussterminal inom tävlingsområdet med effektiv 
och trafiksäker angöring för busstrafik samt goda 
omstigningsmöjligheter till både Roslagsbanan och 
den framtida tvärförbindelsen. Ytan beror på vilken 
bussterminallösning som väljs, se bilaga Riktlinjer - 
Utformning av terminaler.

I stomnätsplanen pekas tre stomlinjer ut som 
planeras angöra Täby centrum: J: Tyresö-Täby, I: 
Vaxholm- Tyresö samt G: Norrtälje- Hemmesta. 
Dessa stomlinjer ska angöra bussterminalen och kan 
komma att trafikera Attundavägen och Stockholms-
vägen, alternativt Östra Banvägen.

Fordonstrafik
Resor till och från området ska i första hand ske till 
fots, med cykel eller med kollektivtrafik men det 
ska vara möjligt att som besökare eller arbetande 
ta sig med bil till området. Förslaget ska innehålla 
förbättrad koppling för fordonstrafik till området. 
Räddningstjänstens och polisens framkomlighet till 
området ska säkerställas. 

Parkering 
Parkering av bil och cykel ska ske med innovativa 
och trygga lösningar med en hög grad av 

samnyttjande. Detta kan till exempel ske i 
mobilitetshus med närhet till stationslägen. Dessa 
kan även innehålla bilpooler och cykelpooler. Även 
underjordiska parkeringslösningar kan i vissa 
lägen övervägas och behöver då möjliggöra en 
flexibel användning över tid med tanke på framtida 
förändrade behov. 

Antalet parkeringsplatser ska anpassas efter de 
verksamheter som tillkommer i området och vad 
bostäder kan tänkas kräva. Handikapparkering 
kan ske på gata. Inom området ska det finnas 
laddinfrastruktur för elfordon.

Gods- och leveranstrafik
Tävlingsförslaget ska innehålla goda effektiva 
transportlösningar som inte skapar konflikter 
med oskyddade trafikanter. Ny teknik och 
digitalisering spås vara en viktig del i att hantera 
de framtida leveranserna. I området ska det finnas 
uthämtningsställen för varor och livsmedel för att 
underlätta ett liv utan bil. Trafikstrukturen ska 
medge en god koppling till området för att kunna 
hantera gods-och leveranstrafiken till området. 
Byggtransporter under utbyggnadsskedet ska också 
beaktas.
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Parker, stråk och offentliga rum
Parkytor
Stadsdelen ska innehålla parkytor om totalt  
ca 5 hektar med tydlig identitet kopplat till områdets 
innehåll av kunskapsmiljöer och science park.

Utemiljöerna ska vara till för alla och erbjuda  
aktivitetsutbud för olika åldrar med extra fokus på 
skolungdomar, boende och arbetande i närområdet. 
Parken bör innehålla öppna ytor för publika 
evenemang. Även ytor för utomhusarbete och 
studieplatser är önskvärt, liksom en temalekplats.

Parken ska innehålla attraktiv och 
trygghetsskapande ljussättning samt gärna 
integrerade vattenelement. I anslutning till parken 
behövs tillgänglig och funktionell cykelparkering. 
Parkmiljön ska ha goda ljudnivåer.

Finmaskigt nät av gröna gator för  
gång- och cykeltrafik
Gaturum bör innehålla möbleringszoner med 
sittplatser, trädplanteringar, cykelparkeringar 
och anläggningar för lokalt omhändertagande av 
dagvatten (LOD). Gatubredd ska utformas  för 
en god ljusmiljö. Platsbildningar utformas för att 
understödja byggnadernas funktioner och inbjuda 
till utevistelse, rekreation och möten. 

Kvalitativa gröna stråk
Angränsande stråk såsom Esplanaden och 
Biblioteksgången ska integreras med den nya 
strukturen och kvaliteter i det redan byggda tas om 
hand och utvecklas. Ett regionalt grönstråk 

ska förbinda park och grönstråk öster och väster 
om tävlingsområdet. Gröna stråk och grönska ska 
planeras med hänsyn till naturvärdesinventering 
och spridningsanalys för den fördjupade 
översiktsplanens område.

Funktionella skolmiljöer
Gymnasieskolornas utemiljöer kan samutnyttjas 
med parkytor inom tävlingsområdet men det är 
viktigt med en samlande funktionell plats för 
utspring och evenemang. Eleverna ska erbjudas ett 
jämställt och hälsofrämjande utbud av aktiviteter 
och utemiljöer inom närområdets offentliga rum. 

Byggnadsintegrerad grönska 
Gröna tak och väggar kan användas för att förstärka 
gröna stråk och spridningsvägar. De kan bidra 
till platsens ekosystemtjänster som rekreation, 
mikroklimat, flödesreglering och luftkvalitet. 

Robusthet och driftekeonomi
De offentliga rummen ska utformas med hållbara 
material som tål slitage och åldras vackert och 
utifrån en god långsiktig driftsekonomi.

Belysning
Ljussättningen ska bidra till trygghet, 
överblickbarhet och en visuellt tilltalande plats både 
dag och kvällstid. Den ska vara väl genomtänkt och 
hålla hög kvalitet samt planeras med ett långsiktigt 
hållbarhetsperspektiv

Kris och beredskap
I tävlingsuppgiften ingår att beakta 
totaltförsvarsaspekter. Beredskapshänsyn i 
samhällsplaneringen och åtgärder som minskar 
sårbarhet samt skyddar civilbefolkningen ska tas i 
beaktande inom ramen för Tibble-Åvatriangeln. Det 
ska tas höjd för kommande behov av skyddsrum i 
händelse av höjd beredskap samt krig. Planering 
ska ske utifrån att storskalig utrymning kan ske. 
Byggnader, offentliga platser och trafiksystem 
ska således ta detta i beaktande. Det ska även 
planeras för en krisledningsplats som alternativ till 
nuvarande krisledningsplats som är kommunhuset.  

Genomförande  
Målet är att funktioner för offentlig service ska 
upprätthållas till dess att permanent ersättning 
finns. Det är prioriterat att verksamheterna 
kan flytta från sina nuvarande lokaler direkt 
till nya/renoverade permanenta lokaler, d.v.s. 
evakueringslokaler ska undvikas i största möjliga 
mån. 

Grundskole- och gymnasiefunktioner är högt priori-
terade i tidsplanen. Dessa är kostsamma att lösa pro-
visoriskt och ju tidigare permanenta lösningar kan 
skapas desto mer av renoveringskostnaderna kan 
istället läggas på nybyggnation. 

Uppskattad kostnad för investeringar och underhåll 
i befintliga byggnader för offentliga service de kom-
mande åren är ca 400 mnkr. 
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Generella förutsättningar
Markägoförhållanden
Inom tävlingsområdet ägs all mark av kommunen, 
förutom Roslagsbanans spårfastighet som ägs av 
SL, samt fastigheten där Tibble kyrka ligger. Denna 
fastighet ägs av Täby församling. 



Pågående regional och 
kommunal översiktsplanering
RUFS 2010 och 2050
Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 
2010 pekar ut Täby centrum – Arninge som en av 
åtta regionala stadskärnor. Här lyfts även behovet av 
en tvärförbindelse från Täby till västra Stockholm. 
Arbete pågår med RUFS 2050 vilken antas i 
landstingsfullmäktige i juni 2018. Därefter vinner 
planen laga kraft. Planen kommer sedan att fungera 
som Stockholms läns regionala utvecklingsplan 
under åren 2018-2026.

Översiktsplan för Täby kommun
Täby kommuns översiktsplan Det nya Täby 2010-
2030 antogs 2009. Planen pekar inte ut någon 
utveckling inom tävlingsområdet. I aktualitets-
prövningen 2014 konstaterades dock att det fanns ett 
behov att göra en fördjupad översiktsplan för Täby 
stadskärna, se nedan. Under 2018 inleds arbetet med 
en ny översiktsplan för Täby kommun.

Fördjupad översiktsplan för Täby stadskärna 2050
För att konkretisera den regionala stadskärnan har 
en fördjupning av kommunens översiktsplan tagits 
fram för de centrala delarna av Täby. Planen har 
varit på samråd under hösten 2017 och ambitionen 
är att planen ska antas under 2019. Planen pekar ut 
stadskärnans tänkta avgränsning samt förslag till ny 
markanvändning, nya vägar, nya parker med mera. 

För arkitekttävlingen ska planen betraktas som en 
viljeriktning snarare än en planeringsförutsättning. 
Ambitionen är att den fördjupade översiktsplanen 
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ska revideras utefter det vinnande tävlingsförslaget, 
varför många kartor och texter kan komma att 
ändras. 

Sverigeförhandlingen
Täby kommun, tillsammans med Österåker kommun 
och Vallentuna kommun, slöt under våren 2017 avtal 
med staten om en gemensam finansiering av en 
förlängning av Roslagsbanan in till T-centralen via 
Odenplan. För Täby kommuns del innebär detta att 
kommunen åtar sig att uppföra 16 200 bostäder inom 
Roslagsbanans stationer fram till 2035. 

Förlängningen innebär att Östra station läggs 
ner och att Roslagsbanan förläggs i tunnel efter 
Universitets station och därefter ansluter med en ny 
station vid Odenplan får slutstation vid T-centralen. 

Roslagsbanan till Arlanda
De sex nordostkommunerna Danderyd, Norrtälje, 
Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker driver 
genom det gemensamma samarbetet Stockholm 

Nordost frågan om att på sikt förlänga Roslagsbanan 
till Arlanda. Något politiskt beslut finns ännu 
inte men en förutsättning i den fördjupade 
översiktsplanen är att denna infrastruktursatsning 
kommer att genomföras.

Förlängningen innebär att närheten till det regionala 
järnvägsnätet förbättras samtidigt som det blir 
lättare att nå Uppsala och Arlanda. Detta är en 
viktig förutsättning för det näringslivskluster som 
kommunen har ambition om att skapa i Tibble-
Åvatriangeln. För resande från Arlanda till Täby blir 
Tibble station den naturliga entrén till stadskärnan.

Tvärförbindelse till västra Stockholm
I RUFS 2010 och i den fördjupade översiktsplanen 
för Täby stadskärna pekas på behovet av en 
tvärförbindelse från Täby till västra Stockholm. 
I den fördjupade översiktsplanen illustreras 
förbindelsen som antingen en spårväg eller en BRT-
lösning (Bus Rapid Transit). Exakt dragning utanför 
stadskärnan är inte löst men inom stadskärnan 
föreslås att mark reserveras i stråket Enhagsvägen-
Centralvägen samt Enhagsvägen-Stockholmsvägen-
Attundavägen för en framtida tvärförbindelse. 

För arkitekttävlingen innebär detta att utrymme 
ska reserveras för en bytespunkt vid Roslags Näsby 
station, på Centralbron (se Fördjupad översiktsplan 
sid. 39) samt vid Tibble station. 
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Pågående detaljplanering
1. Roslags Näsby
En detaljplan för en ny stadsdel i Roslags 
Näsby, väster om Roslagsbanan, antogs i 
kommunfullmäktige september 2017 men är 
överklagad. Detaljplanen möjliggör en hållbar och 
levande stadsdel med 1400 nya bostäder varav en 
stor del smålägenheter och studentlägenheter, en ny 
förskola, verksamheter samt ett nytt torg och en ny 
park. Byggstart beräknas ske under senare delen av 
2018. Stadsdelen bedöms vara fullt utbyggd 2025.
Mer information finns på kommunens hemsida.  

2. Pentavägsområdet
Direkt väster om tävlingsområdet ligger Pentavägens 
verksamhetsområde där detaljplanearbete precis 
har påbörjats i syfte att komplettera området med 
en mer blandad bebyggelse. Bland annat kommer 
nya bostäder, minst en förskola samt nya grönstråk 
och en park att skapas. Förstudie finns bifogad till 
tävlingsprogrammet. 

3. Solen 1
Söder om tävlingsområdet, mellan Näsbydal och 
Centralvägen, har positivt planbesked getts för 
att utveckla fastigheten Solen 1 med ett hundratal 
bostäder. Även lokaler för förskola och handel 
kommer bli aktuellt. Planarbete bedöms kunna 
påbörjas 2021. Planbeskedsutredning finns bifogad 
till tävlingsprogammet. 

4. Strömmingarna 1-7
Norr om tävlingsområdet, i villaområdet Ella Gård, 
har sju villafastigheter mellan Stockholmsvägen 
och Roslagsbanans spår sålt sina fastigheter 
till två byggherrar som ämnar omvandla 
området till stadsbebyggelse med butiker ut mot 
Stockholmsvägen och en förskola i bottenvåningen 
på ett av kvarteren. Detaljplanearbete har påbörjats. 
Start-PM finns bifogat till tävlingsprogrammet. 

5. Marknaden 1
Norr om tävlingsområdet, i anslutning till 
Biblioteksgången, ligger fastigheten Marknaden 
1 där positivt planbesked finns för att uppföra 
nya bostäder på befintlig sjukhusbyggnad samt 
för att uppföra en höghusdel med bostäder. 
Planbeskedsutredning finns bifogad till 
tävlingsprogammet. 

6. Täby Park
På det tidigare galoppfältet pågår Täbys största 
stadsbyggnadsprojekt i modern tid. Sammanlagt 
6000 bostäder och 5000 arbetstillfällen 
planeras i en modern, hållbar stadsdel med 
tydlig rutnätsstruktur. Inom detta projekt ingår 
arbetet med detaljplan för den nya simhallen som 
ersätter Tibble simhall. Platsen för nya simhallen 
är i områdets norra del, vid korsningen Stora 
Marknadsvägen/Bergtorpsvägen. Mer information 
finns på kommunens hemsida.

Visionsbild över framtida bebyggelse i Roslags Näsby Tänkt strukturplan för den nya stadsdelen Täby Park. 



Byggnader, anläggningar och parker
Inom tävlingsområdet finns två gymnasieskolor, en 
grundskola, samt byggnader och anläggningar för 
idrott. I bilagan PM Beskrivning av byggnader – 
skola, idrott och kultur finns fler uppgifter om varje 
byggnad och anläggning. 

Överväganden om hur byggnader kan utvecklas eller 
ersättas redovisas inte i detta material utan det är 
upp till tävlingsdeltagarna att göra avvägningarna 
utifrån tävlingens överordnade mål och de uppgifter 
som redovisas i programmet och ovannämnda 
bilaga.

Skyddsrum som finns inom tävlingsområdet behöver 
bevaras eller ersättas med åtminstone motsvarande 
ytor. 

Åva gymnasium

Åva gymnasium har kommunalt huvudmannaskap 
och är beläget i södra delen av tävlingsområdet och 
har plats för ca 1300 elever. Total bruttoarea är  
ca 27 000 kvm. Byggnaden invigdes 1972. Den 
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består av en högre lamell i sju plan och en lågdel. 
Byggnadens arkitektur är representativ för sin tid 
med betongrelief samt brunröda betongelement med 
frilagd ballast.

Utöver skolfunktioner innehåller byggnaderna 
skyddsrum, serverutrymmen för kommunen, kontor 
och bilgarage. Byggnaden har brister bland annat 
vad gäller ändamålsenlighet och teknik.

Åva panncentral, som ligger inom i Åva gymnasiums 
fastighet, ägs av Täby kommun men nyttjas av Eon 
värme där den utgör spets- och reservkapacitet 
i fjärrvärmenätet. Det finns inga planer på att 
avveckla anläggningen men dess lokalisering är 
besvärande för området med de förändringar som 
väntar. I tävlingsförslaget kan det förutsättas att 
panncentralen är relokaliserad. 

Tibble gymnasium

Tibble gymnasium som har fristående huvudman 
inrymmer ca 1300 elever. Total bruttoarea är ca  

13 000 kvm. Skolan invigdes 1964 och ingår i en 
större plan med bland annat en integrerad teater 
som också utgör skolans aula. Skolbyggnaden är 
uppbyggd av vinkelställda byggnadskroppar i en för 
tiden typisk korridorstruktur med salar orienterade 
kring ljusa atriumgårdar.

Tibble teater är integrerad i Tibble gymnasium. 
Teatern har en scen och läktare och är en viktig 
tillgång för kulturlivet och erbjuder utrymmer för 
uppträdanden på både skol- och fritid. Skyddsrum 
finns in byggnaderna. Byggnaderna har brister vad 
gäller ändamålsenlighet och teknik.

Näsbydalsskolan

Näsbydalsskolan med kommunalt huvudmannaskap 
har plats för ca 500 elever och ligger på den östra 
sidan av Roslagsbanans östra gren. Skolan inrymmer 
en idrottshall och skyddsrum. Total bruttoarea är ca 
8 000 kvm. 

Näsbydalskolan invigdes 1962 och är uppförd i en 
uttrycksfull modernistisk stil med vita fasader i 

mexitegel och stora glasytor. Byggnaden har brister 
vad gäller ändamålsenlighet och och teknik.

Täby sportcenter

Täby sportcenter är ett stort idrottskomplex i flera 
plan med en total bruttoarea om ca 11 000 kvm. 
Anläggningen har brister avseende teknik och miljö.

Anläggningen innehåller hallar av följande 
(ungefärliga) storlekar: 
• 40 x 20 m + läktare (Centercourt). Används även 

för diverse kulturarrangemang. 
• 36 x 18 m
• 36 x 18 m
• 16 x 24 m
• 15 x 11,5 m
• 15 x 7,5 m
• 11 x 18 m
Utöver dessa finns hallar för bordtennis, skytte, 
styrketräning och Judo-Dojo. Anläggningen 
omfattar även möteslokaler, omklädningsrum och 
garage.  
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I anläggningen finns även kommunens enda simhall. 
Detaljplanearbete pågår för en ny simhall vilket 
möjliggör en flytt av simhallen. Därmed behöver yta 
för simhall ej säkerställas inom tävlingsområdet. 

Tibble ishall

I områdets södra del, nära Åva gymnasium, finns 
Tibble ishall som används av föreningar, skolor och 
allmänhet. Anläggningen bedöms ha en relativt 
god teknisk standard men kan på sikt ges bättre 
möjligheter på annan plats. Den totala brutoarean är 
ca 4000 kvm. 

Tävlingsförslagets struktur behöver inte inrymma 
yta för ishall.

Tibblevallen

Mellan Åva gymnasium och Tibble gymnasium finns 
ett stort sportfält som omfattar:
• Tibblevallens friidrottsanläggning med 

naturgräsplan (ca 105 x 68 m), löparbanor och  
en läktare. 

• En fullstor 11-spelsplan i konstgräs  
(ca 105 x 68 m), 

• En beachvolleyplan (ca 30 x 20 m)
• En mindre fotbollsplan (ca 36 x 18 m)
• En isyta för spontanåkning (ca 25 x 20 m
• Anläggningsbyggnader med förråd, kontor, mm.  

Vid Näsbydalsskolan finns ytterligare en 9 spelsplan 
i konstgräs (ca 80 x 60 m)

För framtiden kommer alternativa placeringar 
för Tibblevallens friidrottanläggning med 
tilläggsfunktioner att utredas av kommunen. 
Tävlingsförslagets struktur behöver därmed inte 
inrymma Tibblevallens friidrottsfunktioner.

Tibble kyrka

Byggnaden och fastigheten ägs av Svenska kyrkan. 
Den används av Tibble församling men är också 
en mötesplats med restaurang, hobbylokaler, 
barnomsorg, öppen förskola m.m. Byggnaden och 
dess befintliga entréer ska behållas i tävlings-
förslaget, med huvudentré mot Biblioteksgången.

Scoutstugan
I västra delen av området finns en rödmålad stuga 
som används som scoutgård av Roslags Näsby 
scoutkår. I samband med att parken utvecklas skulle 
byggnaden kunna relokaliseras inom eller utanför 
tävlingsområdet.  
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Grindtorpsparken

Grindtorpsparken är ca 3,5 ha stor och innehåller 
naturpark, gräsyta och sommarblomsplanteringar 
med sittplatser samt solitärer och grupper av 
parkträd. Parken är i vissa delar kuperad vilket 
påverkar tillgänglighet men som också tillför 
kvaliteter som till exempel pulkabacke vintertid. 

Naturparken består av en skogsbacke med barrskog 
och har klassats som av både visst och påtagligt 
naturvärde enligt Naturvärdesinventering, klass 
4. I parkpolicy pekas bland annat behov ut av att 
förbättra tillgängligheten och platser för aktiviteter 
och samvaro.

Kvalitéter idag är bland annat den skogsbeklädda 
kullen samt det öppna stråket från Grindtorp ner 
mot Tibble station. 

Åvaparken

Åvaparken är ca 1,3 ha stor och innehåller 
• En skatepark (ca 1300 kvm)
• En kickbikepark (ca 1000 kvm)
• En tillfällig ängs-/aktivitetspark under 

uppförande. 
 
Många rör sig genom parken på väg till Roslags-
Näsby, Täby centrum eller Näsbydal. Barn och 
unga från andra kommundelar och näraliggande 
kommuner besöker parken för skate och kickbike. 
Parkpolicyn, pekar ut behov av att öka kopplingen 
till kollektivtrafik och öka tryggheten. 

Längst söderut i det kilformade området finns 
tekniska utrymmen för Roslagsbanan som behöver 
vara nåbara för servicefordon. 

De funktioner för spontanidrott som Åvaparken 
innehåller ska ersättas inom tävlingsområdet i det 
fall att ytan föreslås nyttjas för andra funktioner. 

Scoutparken

Scoutparken består av en grönyta, både klippt 
och oklippt, som delvis sluttar brant ner mot 
tunnelunderfart i sydost. Parken innehåller buskar 
och träd, både solitärer och grupper, bl. a. lönn. 
Parken utgör en viktig koppling under järnvägen 
för gående och cyklande till gymnasieskolor och 
idrottsytor inom Tibble-Åvatriangeln. 

Den upplevda tryggheten är begränsad och platser 
för aktivitet och samvaro kan utvecklas. 
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Biblioteksgången och entréplatsen

Biblioteksgången är en del av det modernistiska Täby 
från 60-talet men nuvarande finplanering är från 
slutet av 90-talet med granitmurar och upphöjda 
planteringar. Större delen av stråket ligger på gara-
gebjälklag. Stråket är ett viktigt gång- och cykelstråk 
till Täby C och vidare norrut genom stadskärnan. 
Ett parallellt uppdrag har hållits och det vinnande 
förslaget har utvecklats i systemhandling. Bron över 
Attundavägen behöver byggas om. Körbar höjd under 
bron behöver beaktas.

Entréplatsen framför kyrkan har kvar sin finplane-
ring från sent 1990-tal. På platsen finns tävlingsom-
rådets enda offentliga konstverk. 

Esplanaden
Esplanaden är ett grönt stadsstråk med finparkska-
raktär som går från Täby torg till Attundavägen och 
som är under färdigställande. Stråket är en boule-
vard som består av körfält med angöring som sepa-
reras av en allé med ett promenadstråk med plante-
ringar och platsbildningar som ger förutsättning för 
vila och aktivitet. Stråket har fyra trädrader varav de 
mittersta bildar en allé av ornäsbjörk och är plante-
rade i sekvenser. Stråket används flitigt av gående 
mellan Tibble-Åva triangeln och Täby C.

Stadsrum
Idag saknas boende inom området och därmed en 

kvälls- och nattbefolkning vilket påverkar den 
upplevda tryggheten i de offentliga rummen inom 
tävlingsområdet. Trygghetsvandringar i området 
har pekat ut följande utvecklingsmöjligheter:

• Stråk mellan Tibble station och Grindtorpsparken 
upplevs instängt och svåröverblickbart.

• Yta mellan badet och Tibble teater upplevs som 
instängd och med flera mörka prång.

• Markparkeringar mellan Åva och spårområdet 
som upplevs otrygga.

• Bollplanerna belyses starkt och områden runtom-
kring upplevs som mörka och otrygga.

• Stråk längs spåren upplevs som otrygga. Bristfällig 
kontakt med byggnader och verksamheter.
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Trafik 
Gång- och cykeltrafik
Roslagsbanans två grenar skär genom området och 
det finns få platser att korsa järnvägen som gående 
och cyklist. Inom tävlingsområdet finns fyra gång- 

och cykeltunnlar. Gångvägnätet är grovmaskigt 
eftersom de verksamheter som är lokaliserade i 
området idag är ytkrävande. Det saknas ett tydligt 
gång- och cykelstråk mellan Roslags-Näsby och Täby 
centrum.  Esplanaden som ligger precis norr om täv-

lingsområdet är ett viktigt stråk för gångtrafikanter- 
särskilt för de gymnasieelever som rör sig mellan 
Tibble-Åvatriangeln och Täby C.  Biblioteksgången, 
som landar i tävlingsområdets norra del, är kommu-
nens enda gågata. 

Inom området går ett regionalt cykelstråk längs väs-
tra sidan av Roslagsbanans Kårstagren. Ett snabb-
cykelstråk planeras längs Östra Banvägen och del av 
detta snabbcykelstråk har byggts ut vid Roslags-Näs-
by station. Det finns behov av tydligare och genare 
stråk för cyklister.

Kollektivtrafik
Området ligger inom gångavstånd till tre av Roslags-
banans stationer: Tibble, Roslags-Näsby och Täby 
centrum station. 

Tibble station har idag ingen framträdande plats 
i stadsbilden, är svår att nå med bil och saknar 
bytesmöjligheter till busstrafiken. Stråket till Täby 
centrum är otydligt. Vid en framtida förlängning av 
Roslagsbanan till Arlanda blir stationen en viktig 
målpunkt i stadskärnan.  

Roslags Näsby station har precis byggts om och ut-
görs idag av en modern stationslösning med vänthal-
lar, rulltrappor och infartsparkering för cykel och, 
på sikt, bil. På sikt har stationen potential att bli en 
viktig bytespunkt mellan bussar, Roslagsbanan och 
en tvärförbindels, se fördjupad översiktsplanen för 
Täby stadskärna.
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Täby centrums station ligger strax utanför tävlings-
området. Här sker idag byten mellan Roslagsbanan 
och lokalbussar. 

Bussterminalen är en viktig målpunkt för busstrafik 
i norrort men har brister vad gäller funktion och ka-
pacitet. Cirkulationsplatserna vid terminalen innebär 
långa körtider och krångliga rörelser för bussarna. 
Mängden resenärer på bussterminalen väntas för-
dubblas fram till 2050. 

Busstrafik går på Attundavägen samt i norra delen av 
Östra Banvägen, i övrigt finns ingen kollektivtrafik 
inom tävlingsområdet.

Fordonstrafik och parkering
Området som avgränsas av Roslagsbanans linjer 
och Attundavägen går endast att nå norrifrån, via 
Attundavägen. Stockholmsvägen och Attundavägen 
är viktiga in- och utfarter till Täby C och under vissa 
tider på dygnet är de hårt trafikerade. Behov finns 
att lättare nå området med bil och buss. 

Söder om Roslagsbanans Österskärsgren finns god 
tillgänglighet med flera anslutningar till E18 och 
Roslags Näsby trafikplats.

Områden karaktäriseras idag av stora parkerings-
ytor, vilka förstärker barriäreffekten. Parkeringarna 
används av skolornas personal, av skolelever samt 
till besökande till idrotts-verksamheterna i områ-
det. Kommunen har en parkeringsstrategi från 2013 
där tävlingsområdet klassificeras som zon A, vilket 
innebär låga parkeringsnormer vid nybyggnation. 
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Tekniska förutsättningar
Luftkvalitet 
Luftkvaliteten är i nuläget god, och 
miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål uppnås 
för luft vad gäller partiklar och kvävedioxider. För 
att en fortsatt god luftkvalitet ska klaras krävs att 
hänsyn tas till byggnaders och luftintags placering 
och utformning samt möjlighet till rening genom 
filtrering i grönstrukturen. Gång, cykel och mer 
hållbara trafikslag så som elfordon väntas ta en allt 
större andel transporter.

Vid förtätning av stadsstrukturen kommer 
luftkvaliteten behöva utredas närmre. Åtgärder 
för att förbättra luftkvaliteten ska vidtas vid 
planering av nya områden och vid förtätning i 
befintlig bebyggelse, till exempel genom grönska i 
gaturummen och planera för ladd-infrastruktur i 
området.

Buller
Området utsätts för relativt höga bakgrundsnivåer 
av buller, cirka 45-50 dB ekvivalent ljudnivå i 
hela området. Högre nivåer förekommer längs 
med Attundavägen och Östra Banvägen samt 
höga maximala ljudnivåer från Roslagsbanan. För 
redovisning av ekvivalenta ljudnivåer, se fördjupad 
översiktsplan Täby stadskärna. 

Bullerdämpande åtgärder som föreslås i tävlingen 
ska utformas så att de inte förstärker barriäreffekten 
som spåren utgör. 
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Geoteknik och grundvattennivåer
De geotekniska förhållandena inom Tibble- 
Åvatriangeln består till stor del av fyllnadsmassor 
på lera. Lerans mäktighet varierar mellan ca 2-10 
m, och underlagras av silt och morän på berg. Inom 
höjdpartier förekommer undantagsvis morän och på 
ett par ställen även berg i dagen. 

Grundvattennivåerna är mycket höga, framförallt 
centralt i området, inom en naturlig svacka, i 
ett stråk från Tibble station ner mot Näsbydal. 
Grundvattennivåerna följer i stort topografin och 
ligger djupare inom höjdpartier som underlagras 
av grundvatten i berg, medan grundvattennivåerna 
är ytliga i lågpartier. Leran innehåller olika 
vattenmättnadsgrad och är i lågzonsområden ofta 
helt mättad. 

Området ligger inom grundvattenförekomsten 
Täby- Danderyd. Grundvattenförekomsten är 
en nödvattentäkt och enligt vattenmyndigheten 
klassad som god kvantitativ och kemisk status. 
Den 2016 fastställda miljökvalitetsnormen har 
samma statuskrav, men risk föreligger att god 
vattenstatus inte kommer att innehas med avseende 
på föroreningar.

En mer utförlig sammanställning av kända 
geotekniska förutsättningarna har gjorts och finns 
som bilaga till tävlingsprogrammet. 

Djupbyggnadsförbud
Inom området råder djupbyggnadsförbud för 
bergvärme. Detta för att inte omöjliggöra en 
eventuell framtida tunnelbanelösning genom Täby. 

Dagvatten 
För hantering av de ökade regnmängderna och 
dagvatten från hårdgjorda ytor inom området 
kommer det att krävas ytor som kan översvämmas 
och infiltrera, men även ytor/dammar/magasin för 
fördröjning och rening. En översiktlig dagvatten-
utredning har gjorts inom arbetet med den 
fördjupade översiktsplanen för Täby stadskärna. 

Dagvattnet från området avleds idag via ledning 
i gata och sedan i en dagvattentunnel i områdets 
norra del till Hägernäsviken och Stora Värtan. 

Miljökvalitetsnormen för god vattenstatus, kemisk 
och ekologisk, för vattenförekomsten Stora Värtan, 
innehas inte idag och det kommer att vara svårt att 
uppnå god vattenstatus inom tidsfristen 2021 och 
2027. Åtgärder kommer att krävas för fördröjning av 
dagvatten och ökad rening av framförallt kväve och 
fosfor från området.

Inom området krävs ytor som tillåts att tillfälligt 
översvämmas vid mycket stora regn. Dessa 
mångfunktionella ytor utformas och höjdsätts 
för att på ett kontrollerat sätt och utan betydande 
skador kunna ta hand om dagvattenvolymer 
motsvarande ett klimatkompenserat 100-årsregn. 
Dagvattensystem ska kunna brädda till de 
mångfunktionella ytorna.
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Risk
Urspårning
Generellt skyddsavstånd från Roslagsbanan är 
25 meter från järnvägsspåren och är det mått 
som Trafikförvaltningen och Länsstyrelsen 
rekommenderar. 

För att minska risken från Roslagsbanan 
kan åtgärder genomföras för att begränsa 
konsekvenserna av ett urspårande tåg. Till 
exempel kan skyddsåtgärder, som att förstärka 
huskonstruktioner, bygga skyddsräler eller att 
bygga en mur längs banan, föreslås för att få ner 
skyddsavståndet mellan spår och byggnad. 

Farligt godsled
Centralvägen är klassificerad som en sekundärled 
för farligt gods då tankbilar trafikerar vägen med 
bensinstationerna på Enhasgavägen som målpunkt. 
Den fördjupade översiktsplanen pekar dock ut en 
avklassificering som önskvärd i framtiden vilket blir 
en utgångspunkt för tävlingen. 

Ras och skred
Inget område inom tävlingsområdet har identifierats 
som riskområde för ras och skred. 

Miljöfarlig verksamhet och förorenad mark
Inom tävlingsområdet finns inga potentiellt 
förorenade områden registrerade hos Länsstyrelsen. 
Dock förekommer sannolikt historiskt ställvis 
föroreningar i fyllnadsmaterialet, samt i gammal 
asfalt och längs med Roslagsbanans banvall.

Norr om tävlingsområdet finns en tillståndspliktig 
miljöfarlig verksamhet, Panncentral Galten, vilken 
är en förbränningsanläggning för produktion av 
fjärrvärme. Till panncentralen Galten och även Åva 
panncentral, körs transporter med farligt gods. 

Begränsad klimatpåverkan

Täby kommun ska vara klimatneutral 2050. I Täby 
är det energi- och transportsektorn tillsammans 
med konsumtion de största utsläppskällorna av 
växthusgaser. Även nybyggnation och markarbeten 
orsakar höga utsläpp. Med god samhällsplanering, 
bygg- och transportlogistik, val av byggmaterial, 
energi- och yteffektiva byggnader, samt genom 
återbruk och återvinning kan utsläppen begränsas. 
Nya byggnader ska utformas för att ha liten påverkan 
på resursanvändning, klimat och miljö. Byggnaderna 
ska planeras för låg energianvändning och 
energiförsörjning med förnybar energikällor.

Översvämningsrisk
De klimatförändringar som väntas påverka 
Täby stadskärna rör främst ökad nederbörd, 
kraftigare skyfall, förändrade temperaturer (högre 
medeltemperatur och längre värmeböljor), en 
förändring i markfukt och avrinning på grund av 
blötare vintrar och torrare somrar. Framförallt är 
det ökad nederbörd och fler kraftiga regn som utgör 
utmaningar för Täbys centrala delar, liksom för stora 
delar av Mellansverige. 

Länsstyrelsens översvämningskartering visar 
på vattenansamlingar på flera ställen inom 
tävlingsområdet. En skyfallskartering med 

åtgärdsförslag har tagits fram för Täby stadskärna. 
I den har bland annat storlek och placering av 
dammar och översvämningsytor presenterats i 
rapporten, se bild nedan. Föreslagna ytor måste 
detaljstuderas och anpassas till de olika platsernas 
lokala förutsättningar och användningsområde 
i fortsatt planering. Den fortsatta planeringen 
ska innehålla mångfunktionella och estetiska 
översvämningsytor, dammar och regnvägar i 
riskområden.

Översvämningskartering (Länsstyrelsen)
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Teknisk försörjning
Ledningar – teknisk infrastruktur
Inom tävlingsområdet finns ett flertal ledningsägare 
representerade. De markförlagda ledningarna består 
av elkraftkablar, fiber, fjärrvärme, VA-ledningar 
samt dagvatten. Generellt sett så är det fullt möjligt 
att flytta ledningar men det innebär alltid kostnader. 

Elkraft, fiber och fjärrvärme ligger oftast relativt 
grunt med täckning på ca 0,6 meter. VA- och 
dagvattenledningar inom området ligger med ca två 
meters täckning.

Utifrån den tekniska infrastrukturen är alltså 
området relativt lättexploaterat. VA-ledningarna 
och fjärrvärmen finns i huvudsak i gatumiljön. VA-
ledningarna och dagvatten mynnar i en tunnel strax 
utanför tävlingsområdets nordöstra del. Tunneln 
ligger ca sju meter under markytan. 

I tävlingsområdets västra del längs Roslagsbanans 
västra sida har Norrvatten en ledning för 
dricksvatten med diametern 0,8 meter. Den är 
besvärlig och kostsam att flytta.

Avfall
Avfallshanteringen är en viktig del i att skapa en 
hållbar stadskärna. Kommunen ansvarar för att 
samla in och ta hand om matavfall, brännbart 
restavfall, grovavfall och farligt avfall. Producenter 
inom förpackningsindustrin ansvarar för 
insamlingen av förpackningar. 

Genom att skapa goda förutsättningar för 
delningsekonomi, hållbar konsumtion och 
återbruk skapas förutsättningar för ett minskat 
resursutnyttjande, lägre energiförbrukning och 
mindre klimatpåverkan. 

I den täta stadsbygden krävs nya innovativa sätt 
för att sluta kretsloppen av resurser. Sopsugsystem 
är ett sätt att minska transporter förenade med 
avfallshantering men också en möjlighet att göra det 
lättare för invånare och företag att sortera.

Attraktiva platser och tillräckliga ytor ska erbjudas 
i stadsrummet för god och effektiv sortering av 
avfallsresurser vid en framtida planering. Avfallet 
ska ses som en resurs och vara en del av den tidiga 
planeringen.



Tidplan och ekonomi
Beroende på tävlingens utfall och efterkommande 
arbete med planprogram och detaljplaner kan en 
successiv utbyggnad ske under en 10-15-årsperiod. 
Bedömningen är att ett planprogram med 
tillhörande utredningar behöver upprättas innan 
arbete med efterföljande detaljplaner kan påbörjas. 

Inför ett planprogram kommer kommunen att avgöra 
hur fortsatt process kommer att se ut. Byggrätter 
för högre utbildning, skolor, kontor, kultur och 
idrott kan komma att markanvisas till en eller flera 
aktörer, medan kommunen kan komma att bygga 
vissa av dessa fastigheter i egen regi. Byggrätter för 
bostäder kommer att markanvisas. Beroende på val 
av fortsatt process kan en succesiv planering och 
utbyggnad innehålla flera tänkbara scenarier.

I kommunens nuvarande budget finns resurser 
avsatta för planering samt för underhåll och 
investeringar för vissa prioriterade fastighetsprojekt.
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Tävlingstekniska bestämmelser
Tävlingens form och antal tävlande
Tävlingen genomförs som en projekttävling enligt 
18 kap. i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling 
(LOU). Projekttävlingen har föregåtts av en öppen 
prekvalificering där fyra stycken tävlingsdeltagare 
valts ut. 

Uppdrag efter tävlingen
Efter avslutad tävling avser Täby kommun att 
förhandla med vinnande team om uppdraget att 
upprätta ett planprogram för tävlingsområdet med 
tillhörande handlingar och utredningar. Finner 
arrangören skäl att frångå juryns rekommendation 
skall samråd ske med Sveriges Arkitekter. 

Om tävlingen efter två år efter att ett vinnande 
tävlingsförslag utsetts, trots att erforderliga beslut 
fattats, inte har lett till uppdrag enligt ovan eller 
inledda förhandlingar med vinnaren, tillkommer 
det denne ytterligare en ersättning motsvarande 
tävlingsarvodet. 

Tävlingsregler
Tävlingen följer ”Byggsektorns gemensamma 
tävlingsregler för svenska tävlingar inom 
arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas 
verksamhetsfält” från 2016. 

Sekretess
Tävlingen kommer att följa Sveriges Arkitekters 
rekommendation kring sekretess vid 

arkitekttävlingar och sekretess enligt 19 kap. 3 § 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL).

För tävlingen gäller absolut sekretess till dess att 
beslut om vinnande bidrag har fattats. Därefter blir 
uppgifter normalt offentliga. 

Arrangören önskar därför uppmärksamma samtliga 
tävlingsdeltagare att inte röja några uppgifter under 
tävlingens gång för att upprätthålla lagens syfte samt 
sund konkurrens, anonymitet och likabehandling.

Uppgifter i intresseanmälningar och tävlingsbidrag 
kan dock omfattas av förlängd affärssekretess enligt 
31 kap. 16 § OSL om det av särskild anledning kan 
antas att täv¬lande lider skada om uppgiften röjs.

Om tävlande anser att uppgift/-er bör beläggas med 
sekretess ska detta anges med en utförlig motivering 
i intresseanmälan och med hänvisning till vilket 
lagrum som åberopas.

Sekretessprövning kan inte göras i förväg och 
garantier kan därför inte lämnas. Generellt sett är 
möjligheterna att sekretessbelägga uppgifter starkt 
begränsade sedan tävlingen avslutats.
Observera att det är den upphandlade myndigheten 
som enligt OSL beslutar om en uppgift ska 
sekretessbeläggas. Myndighetens beslut att neka 
att lämna ut en handling på grund av sekretess kan 
överklagas och frågan avgörs då i domstol.

Tävlings- och projektspråk
Projektspråk är svenska. Tävlingsspråk är svenska. 
Tävlingsprogrammet kommer att ges på svenska. 
Tävlingsförslaget ska vara utfört på svenska. Juryns 
utlåtande kommer att ges på svenska. 

Tävlingsarvode
Tävlingsdeltagare kommer vardera att ersättas 
med ett arvode om 400 000 SEK exklusive moms 
efter korrekt inlämnat och av juryn godkänt 
tävlingsförslag i enlighet med tävlingsprogrammet. 
Arvodet utbetalas mot faktura.
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Jury

Johan Algernon (M) - juryns ordförande
Ordförande Stadsbyggnadsnämnden 

Mats Nordström (L)
vice ordförande Stadsbyggnadsnämnden

Jan Boman (S)
2:a vice ordförande Stadsbyggnadsnämnden

Joachim Quiding
Samhällsutvecklingschef Täby kommun

Patrik Forshage
Utbildningschef Täby kommun

Leif Eriksson
Näringslivschef Täby kommun

Martin Edfelt SAR/MSA
Stadsarkitekt Täby kommun

Anna Rex SAR/MSA
Ledamot utsedd av Sveriges Arkitekter

Karin Ahlzén SAR/MSA
Ledamot utsedd av Sveriges Arkitekter

 

Juryn kommer att tillkalla interna och externa 
referensgrupper och sakkunniga under 
bedömningsarbetet.

Startmöten
Utvalda team kommer att bjudas in till separata 
startmöten för presentation av tävlingsprogram samt 
platsbesök. Mötena kommer att hållas den 2 och 4 
maj, 2018 på Täby kommunhus, Esplanaden 3, Täby. 
 
Programhandlingar
Tävlingsprogrammet:
• Detta tävlingsprogram

Underlagsmaterial:
• Primärkarta över tävlingsområdet med omnejd 

(.dwg)
• Sketchup-modell (.skp)
• Ortofoto över tävlingsområde med omnejd (.jpg)
• Perspektivbild Centralbron (.jpg)
• 3 stycken flygfoton (.jpg)

Bilagor:
• Fördjupad översiktsplan för Täby stadskärna 

2050, inklusive utredningar (samrådsförslag 2017)

• PM Beskrivning av byggnader – skola, idrott och 
kultur (Samhällsutvecklingskontoret 2018)

• Sammanställning geotekniska förutsättningar
 (Samhällsutvecklingskontoret 2018)

• Ytor i Tibble-Åvatriangeln
 (Samhällsutvecklingskontoret 2018) 

 

• Parkpolicy 
 (Stadsbyggnadsnämnden 2015)

• Cykelplan
 (Stadsbyggnadsnämnden, 2014)

• Parkeringsstrategi
 (Stadsbyggnadsnämnden 2013)

• Dagvattenstrategi
 (Stadsbyggnadsnämnden 2016)

• Konstpolicy 
 (Täby kommun)

• Riktlinjer Buller och vibrationer
 (SL 2018)

• Riktlinjer Planering av kollektivtrafiken i Stock-
holms län (SL 2018)

• Riktlinjer Tillgänglighet för barn, äldre och funk-
tionsnedsatta (SL 2018)

• Riktlinjer Utformning av infrastruktur med  
hänsyn till busstrafik (SL 2018)

• Riktlinjer Utformning av stationer och bytespunk-
ter (SL 2018)

• Riktlinjer Utformning av terminaler 
 (SL 2018)

• Tibble kyrka
 (Täby församling 2018)

• Start-PM Strömmingen 1-7
 (Täby kommun 2018)

• Planbeskedsutredning Marknaden 1
 (Täby kommun 2015)

• Planbeskedsutredning Solen 1
 (Täby kommun 2017)

• Förstudie Pentavägsområdet 
 (Täby kommun 2015)
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Nyttjanderätt underlagsmaterial
Underlagsmaterialet som tillhandahålls får 
endast användas för arkitekttävlingen för Tibble-
Åvatriangeln. De tävlande uppmärksammas 
på att de förbinder sig att inte sprida 
underlagsmaterial till tredje part eller använda 
underlagsmaterial i annat syfte än för deltagande 
i denna tävling. Kartmaterialet kommer från 
Samhällsutvecklingskontoret, Täby kommun. 

Tävlingsfrågor
Frågor gällande tävlingen ska ställas till 
tävlingsfunktionären via Tendsign. Frågorna ska 
vara tävlingsfunktionären tillhanda senast 
31 augusti. Svar på frågor delges samtliga tävlande 
via Tendsign senast 7 september. 

All kommunikation sker via Tendsign. Frågor 
gällande Tendsign kan ställas direkt till Tendsign:s 
support.

Inlämningskrav
Tävlingsförslaget ska vara anonymt. Samtliga 
inlämnade handlingar ska vara försedda med ett 
motto. Tävlingsförslag ska redovsa följande:

Plansch 1-4:
• Situationsplan i skala 1:2000 som visar 

byggnadskroppar, offentliga rum och hur den 
integreras i stadskärnan.   

• Illustrationsplaner i skala 1:400 över 
strategisk viktiga platser inom tävlingsområdet. 
  

• Minst en sektion i lämplig skala som 
illustrerar förslagets skala i förhållande till 
omgivande bebyggelseoch topografi (förslagsvis 
Stockholmsvägen – tävlingsområde – Grindtorp 
och/eller Roslags Näsby – tävlingsområde – Täby 
Centrum).  

• Typsektioner över viktiga gator och stråk. 

• Perspektivbild flygbild  
(använd lämpligt flygfoto i Underlagsmaterial) 

• Minst tre perspektiv i ögonhöjd som 
illustrerar stadsrum och byggnaders gestaltning 
varav ett ska vara från Centralbron (använd då 
foto i Underlagsmaterial) 

• Konceptskisser och diagram som visar de 
bärande idéerna, exempelvis trafikstruktur, 
stråk, platsbildningar, hållbarhet, samnyttjande, 
funktioner, mm.   

• Redovisning av förslagets 
hållbarhetsidéer och prestanda på 
konceptnivå

 
Plansch 5:
• Redovisning av etappindelning och 

utbyggnadsscenarier med hänsyn till pågående 
verksamheter. 

• Resonemang kring exploateringsekonomi 
utifrån bland annat exploateringsgrad, 
etappindelning och markanvisningar. 

• Redovisning av alla ytor för olika program, 
samt vilka ytor som kan samnyttjas.  
Detta gäller för: 

 Kvartersmark 
 - Bostäder, skolor, idrottslokaler, kontor, mm 
   (anges i kvm BTA) 
 - Skolgårdar, bostadsgårdar, mm 
   (anges i kvm) 
 Allmän platsmark 
 - Gator, parker, torg, mm 
   (anges i kvm)
       Som stöd finns bilagan "Ytor i Tibble-  
       Åvatriangeln"

• Alternativ strukturskiss med 
konsekvensbeskrivning som schematisk 
redovisar hur tävlingsförslaget påverkas, 
med avseende på stadsstruktur, täthet, 
byggnadshöjder, mm, med funktionerna 
friidrottsanläggning (motsvarande 
nuvarande Tibblevallen) och ishall kvar inom 
tävlingsområdet. Den alternativa strukturskissen 
kommer ej att påverka bedömningen av 
huvudförslaget. 

Sketchup-modell:
• Enkel 3D-modell i Sketchup-format. 

Byggnader ska illustreras schematiskt i form av 
volymer där våningsantal framgår. Förslagets 
strukturplan ska appliceras på terrängmodellens 
textur inom tävlingsområdet. Terrängmodellen 
ska uppdateras om tävlingsförslaget innebär 
förändringar i terrängen. 
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Redovisning av tävlingsförslag 
Tävlingsförslaget ska vara anonymt. Samtliga 
planscher ska i nedre högra hörnet vara försedda 
med ett motto. Bidragen skickas in tillsammans 
med ett slutet kuvert, märkt med motto, med en 
namnsedel där förslagsställaren redovisas (med 
namn, titel, kontaktuppgifter samt medarbetare och 
deras roll i projektet). 

Tryckt format 
Tävlingsförslagen ska presenteras på fem stycken 
planscher i liggande A1-format, numrerade 1 – 5 
och monterade på styvt underlag. Tävlingsförslagen 
ska levereras i två tryckta omgångar, varav en ska 
användas för utställning för allmänheten i Täby 
kommunhus och en ska användas för en flyttbar 
utställning på skolor, sportcenter, mässor mm. 

Digitalt format 
Planscher, Sketchup-modell och namnsedel ska 
lämnas in digitalt via Tendsign. Planscherna 
ska tillhandahållas i två versioner, en med hög 
upplösning och en för webbpublicering. Varje fil 
består av en flersidig PDF, namngiven med förslagets 
motto. Den ena ska kunna skrivas ut i full skala 
och i A3 till juryn. Observera att maxstorlek på 
dokument som laddas upp i Tendsign är 50 MB. Den 
andra PDF-filen ska fungera för webbpublicering 
och vara max 15 MB. En representativ huvudbild för 
webbpublicering ska även bifogas. Bilden ska vara i 
jpeg-format, 150 dpi upplösning och med mått 970 x 
445 pixlar (B x H). 

Inlämning
Tävlingsförslag och ifyllt namnsedelformulär ska 
lämnas in elektroniskt via Tendsign senast
14 september 2018 för att tas upp till bedömning. 
Som stöd för bedömningen ska tävlingsförslag och 
namnsedel även skickas i fysiskt format via post eller 
budbefordran samma dag som anbuden lämnas in 
via Tendsign, det vill säga med poststämpel senast 
14 september. Förslag som postats senast denna dag, 
men som inte ankommer tävlingsfunktionären före 
19 september tas inte upp till bedömning. 

Tävlingsförslagen skickas via post eller budas till 
adress: 

Täby kommun
Esplanaden 3
183 80 Täby 

Försändelser ska vara tydligt märkta med: 
Arkitekttävling Tibble-Åvatriangeln. 

Tävlingsförslagen (monterade planscher med motto) 
ska lämnas direkt till receptionen på Täby kommun. 
Behöriga tjänstemän att ta emot tävlingsförslag är 
Täby kommuns receptionspersonal. Receptionen 
tar endast emot tävlingsförslag via bud eller 
direktinlämning från och med 12 september till 
och med 19 september. Receptionen är normalt 
bemannad vardagar 08:00-16:00. För förslag som 
lämnas direkt till receptionen utlämnas kvitto som 
bekräftar att förslaget tagits emot av Täby kommun.
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Bedömningskriterier
Förslagen kommer att bedömas utifrån följande 
kriterier, utan inbördes ordning, samt utifrån de 
krav och önskemål som ställts i programmet och 
dess bilagor:

Gestaltning 
• Hur väl förslaget visar på ett tydligt, genomgående 

och övertygande arkitektoniskt koncept och 
förhållningssätt. 

• Hur väl tävlingsförslaget förmår skapa 
förutsättningar för en tydlig identitet och 
karaktär för Tibble-Åvatriangeln med till exempel 
landmärken eller ikonarkitektur. 

• Hur väl tävlingsförslaget kopplar samman platsen 
med de omgivande stadsdelarna och förmår bilda 
ett nav i stadskärnan. 

• Hur väl föreslagen bebyggelse är gestaltad 
avseende volymkomposition, uttryck, ljusföring, 
och visuella samband. 

• Hur väl de offentliga rummen är gestaltade med 
tanke på attraktivitet, stadsliv, trygghet, mänsklig 
skala, ekosystemtjänster och mikroklimat. 

Hållbarhet 
• Hur väl förslaget uppfyller tävlingsprogrammets 

krav med avseende på en långsiktig hållbar 
utveckling 

• Hur väl förslaget hushåller med resurser med 
avseende på disposition av friytor, byggnader,  

 
tekniska system, energilösningar och materialval. 

• Hur väl förslaget är utformat avseende ljudmiljö, 
dagsljus, riskavstånd och vindklimat 

• Hur väl förslagets offentliga rum tillgodoser 
människans behov av rekreation, hälsa, lärande, 
skönhet, sociala aktiviteter och kultur. 

• Hur väl förslaget förmår skapa förutsättningar 
för identifikation och stolthet med förankring på 
platsen 

• Hur väl förslaget förmår skapa en inkluderande, 
trygg och tillgänglig miljö, såväl under 
utbyggnadsskedet som fullt utbyggt. 

• Hur väl förslaget möjliggör flexibilitet för olika 
aktiviteter och verksamheter

• Hur väl förslaget visar på kostnadseffektiva 
lösningar för verksamheter och offentlig service. 

• Hur väl förslagets struktur och innehåll 
ger förutsättningar för en hållbar 
exploateringsekonomi 

Funktion 
• Hur väl förslaget som helhet uppnår 

tävlingsprogrammets krav på innehåll, samband 
och funktioner 

• Hur väl förslaget lyckas hitta ändamålsenligt 
och innovativt samnyttjande av funktioner som 
utbildning, näringsliv, kultur och idrott. 

• Hur väl förslaget skapar förutsättningar 
för attraktiva, flexibla och ändamålsenliga 
lärandemiljöer. 

• Hur väl förslaget skapar förutsättningar för ett 
näringslivskluster att integreras i helheten. 

• Hur väl digitaliseringens möjligheter utnyttjas för 
att skapa en smart, innovativ och hållbar stadsdel. 

• Hur väl förslaget ger förutsättningar för en 
robust trafikstruktur för hållbar mobilitet som 
underlättar orienterbarhet och rörelse 

Utvecklingsbarhet och genomförbarhet 
• Hur robust och tåligt förslagets arkitektoniska 

grepp är och hur väl det kan anpassas och 
bearbetas. 

• Hur väl förslaget kan anpassas till kommande 
överväganden avseende exploatering i helhet eller 
i delar

• Hur väl förslaget kan anpassas efter olika 
konstruktionsmetoder för byggnader och 
anläggningar. 

• Hur väl tävlingsförslaget kan anpassas till ny 
teknik och nya transportmedel för hållbar 
mobilitet 

• Hur väl förslaget kan genomföras med 
utgångspunkt från befintliga verksamheter i drift.
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Utställning och publicering  
Tävlingsförslagen kommer under bedömningstiden 
att ställas ut på Täby kommunhus samt på skolor 
inom tävlingsområdet och Täby sportcenter. 

Juryns utlåtande kommer att publiceras i samband 
med att tävlingsresultatet offentliggörs. Resultatet 
av tävlingen offentliggörs på Sveriges Arkitekters 
hemsida, www.arkitekt.se, i upphandlingsdatabasen 
Tendsign samt på www.taby.se. Sveriges Arkitekter 
och arrangören äger rätt att publicera samtliga 
tävlingsförslag på sina hemsidor samt i tidningarna 
Arkitekten och Arkitektur.  
 
Ägande, nyttjande- och upprättshovsrätt  
Arrangören innehar den materiella äganderättentill 
tävlingsförslagen. Förslagsställarna innehar 
upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till 
sina förslag. Direkt nyttjande av förslag, helt eller 
i väsentliga delar, kan ske först efter avtal mellan 
förslagsställarna och arrangören/byggherren.  
 
Arrangören har dock rätt att i projektet dra nytta 
av det samlade tävlingsresultatet och idéer från 
samtliga tävlingsförslag förutsatt att det inte strider 
mot svensk lag om upphovsrätt.  
 
Arrangören och Sveriges Arkitekter äger rätt 
att publicera förslagen i tryckt form och digitalt 
samt för utställning utan särskild ersättning till 
förslagsställarna. All publicering efter anonymitetens 
brytande kommer att ske med angivande av 
förslagsställarens namn, innan dess med förslagets 
motto.  
 

Returnering av förslaget  
Förslagen kommer inte att returneras. 
 
Tävlingsprogrammets godkännande  
Detta program är upprättat i enlighet med 
byggsektorns gemensamma ”Tävlingsregler för 
svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas 
och konstnärernas verksamhetsfält, 2016”. 
Programmet är godkänt av juryns ledamöter. Ur 
tävlingsteknisk synpunkt är tävlingsprogrammet 
granskat och godkänt för de tävlande av Sveriges 
Arkitekters tävlingsnämnd. 
 
Tävlingsprogrammet är upprättat av 
tjänstemän på Samhällstvecklingkontoret, 
Kommunledningskontorets näringslivsenhet, 
Utbildning samt Kultur och Fritid.  
 
Tävlingsprogrammet är godkänt av 
Kommunstyrelsen den 2018-04-09 
 
Tävlingsprogrammet är granskat och godkänt av 
Sveriges Arkitekter. 
 
Datum för publicering: 2018-04-20 
 
Arrangör: Täby kommun 
 
Illustrationer, figurer och fotografier:  
Täby kommun

 
Projektledare: 
Hans Guldevall, Samhällsutvecklingskontoret 
 
Tävlingsfunktionär:  
Anna Björneheim  
E-post: anna.bjorneheim@taby.se  
 
Tävlingssekreterare:  
Julia Hertzman, arkitekt SAR/MSA  
Sveriges Arkitekter

 

Tidplan

Startmöten med utvalda team: 2 och 4 maj

Sista dag för frågor:  31 augusti

Sista dag för svar:  7 september

Inlämning tävlingsförslag: 14 september

Ett vinnande team och tävlingsförslag beräknas 
kunna utses i månadskiftet oktober/november
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Johan Algernon (M) - juryns ordförande,  
Ordförande stadsbyggnadsnämnden 

Joachim Quiding
Samhällsutvecklingschef Täby kommun

Martin Edfelt SAR/MSA
Stadsarkitekt Täby kommun

Mats Nordström (L)
Vice ordförande stadsbyggnadsnämnden 

Patrik Forshage
Utbildningschef Täby kommun

Eva Westermark SAR/MSA
Ledamot utsedd av Sveriges arkitekter

Janne Boman (S)
2:a vice ordförande stadsbyggnadsnämnden

Leif Eriksson
Näringslivschef Täby kommun

Karin Ahlzén SAR/MSA
Ledamot utsedd av Sveriges arkitekterAnna Rex SAR/MSA

Ledamot utsedd av Sveriges Arkitekter
Karin Ahlzén SAR/MSA
Ledamot utsedd av Sveriges Arkitekter






