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INTRODUKTION
Tibble-Åva är en naturlig knutpunkt för Täby och 
Stockholmsregionen, och är beläget på gränsen 
mellan storstad och natur. En plats där det läggs 
största vikt på kunskap, idrott och kultur. Dessa 
egenskaper är utgångspunkten för det nya Tibble-
Åva: En intuitiv och innovativ inlärningsmiljö 
som driver upptäcktslust och banbrytande 
entreprenörskap. Dessutom skapas ett livligt 
stadssamhälle med fokus på människor och sociala 
relationer. Med kunskap, hantverk och kultur i fokus. 
Allting bygger på platsens speciella historia och 
befintliga värden. Det är en plats som är både en 
modern, hållbar stad samtidigt som den är djupt 
rotad i och drivs av naturen.

Tibble-Åva lever med årstiderna och erbjuder en 
rik blandning av inomhus- och utomhusarenor, 
idrottsanläggningar, öppna inlärningsmiljöer, 
professionella gemensamma workshops, 
samlingslokaler, vardagliga möten i stadsmiljön, 
lokal produktion och ett rikt butiksutbud, som löper 
från Täby C och ned genom Tibble -Åva. Till detta 
tillkommer en mängd olika faktorer som bidrar 
till stadslivet och tillför identitet samt berikar det 
lokala samhället såväl som det omgivande området. 
Tibble-Åva lever dygnet runt. Här kan du bo, arbeta, 
studera och njuta av ett aktivt stadsliv.

Täby är både en inkörsport till Stockholm och 
till de stora naturreservaten som Roslagen och 
Attunda erbjuder. Trots den explosiva tillväxten 
är det av flera skäl viktigt att bevara kvaliteten i 
stadsutvecklingen, bland annat för den historiska 
förankringen, en hållbar klimatanpassning, den 
biologiska mångfalden och för att de boende 
ska få högsta möjliga livskvalitet.  Området 
kommer att utvecklas till en levande stadsdel 
med en övergripande grön profil med fokus på 
ekosystemtjänster, tillgänglighet och att sy ihop 
områdets kanter med de befintliga stads- och 
bostadsområden.

Tibbles centrala identitet är en vidareutveckling 
av den ursprungliga betydelsen ”den tätbebyggda 
byn”, men i en ambitiös och hållbar version av 
hög internationell klass. Området ska stärka Täbys 
ställning som en innovativ kommun, med en 
humanistisk och hållbar strategi för den framtida 
stadsutvecklingen, sociala gemenskapen och 
klimatutmaningar. 

Tibble-Åva är uppbyggt kring 5 hörnstenar: 
kunskapsintensivitet, ett livligt stadsliv, hållbarhet 
(socialt och grönt), natur/ekosystem och smart 
mobilitet. Dessa hörnstenar smälter samman 
i ett antal kretslopp, som tillsammans skapar 
en rik och levande stad. Först av allt utvecklas 
området med människor i centrum. Det är en 
plats där vardagslivet är både roligt, intressant 
och stimulerande. Och där är det lätt att ha en 
aktiv livsstil, leva sunt, umgås och ta hållbara 
vardagsbeslut. Sport, fysisk aktivitet och hälsa är 
viktiga komponenter i stadsbilden. 

Tibble-Åvatriangeln är idag avskuren på flera sidor 
av infrastruktur. I norr tillkommer en anslutning 
till det befintliga Täby centrum och med kyrkan 
som blivande landmärke. Avsikten är att omvandla 
befintliga barriärer till nya specifika platser med 
unika identiteter vilket kommer att säkerställa att 
Triangeln blir en del av ett större sammanhang och 
inte en enskild avskuren plats. Övergångszonerna 
kommer att få stor betydelse för den nya 
stadsdelen. De utgör platser för utbyte och variation 
i motsats till fysiska barriärer och skarpa gränser. 
Den nya stadsdelen kommer att kännetecknas av 
tillgänglighet, variation, möten och utbyten. I Täby 
skapar vi mötesplatser i stället för avgränsningar 
och begränsningar!

EN FORTSÄTTNING AV 
PLATSENS POTENTIALER

En central del i förslaget är att föra vidare 
befintliga kvaliteter: som byggnadsvolymer, 
ekosystemtjänster, aktörer och den lokala 
kulturhistorien. Spår av det historien blir 
grunden för framtidens stad.

OFFENTLIGA IKONER 
OCH STADSRUMS-DYNAMOS

Stadens offentliga rum och byggnader är 
ikoniska och identitetsskapande. Det är 
dessa kvaliteter som tillhör oss alla och 
ger ett mervärde till stadsdelen och de 
boende.

SAMMANFLÄTNING MED
INTILLIGGANDE STADSOMRÅDEN

Den tydligt definierade triangeln och 
de infrastrukturella barriärerna löses 
upp för att skapa ett naturligt flöde 
och integrering mellan de intilliggande 
områden. Tibble-Åva och Täby C blir 
områdets naturliga center.

ETT SAMMANBINDANDE 
STADSSTRÅKSFÖRLOPP

Området binds samman av ett nytt centralt 
stadsstråk som sträcker sig till Täby C och 
skapar ett naturligt och varierat förlopp 
genom stadsdelen.  Tre överlappande ringar 
kopplar ihop utbildning, sport och stad till en 
stark enhet som förbinder till Roslags Näsby, 
Pentavägsområdet, Solen 1, Näsbydal, etc.
  

DEN BLANDADE STADEN

I mellanrummet mellan befintliga kvaliteter 
och tvärförbindelser etableras en nära, hållbar 
och pragmatisk stad med blandade funktioner; 
utbildning, sport, handelsliv, företagande, kultur och 
bostäder.

VISION HUVUDGREPP

LANDSKAP
De strukturerade huvudelementen i landskapet är:

STADSNATURPARKEN
Ett övergripande planmässigt grepp förbinder 
området från öst till väst. Från Stockholmsvägen 
via tunnelundergången, till den nya parken över 
banvallen vid Grindstorp, bildar parken och 
förbindelsen ett stort grönt strukturellt grepp och 
blir bärande för den nya stadsdelens utveckling.

STADSSTRÅKET 
Stadsstråket tar vid i Täby centrum och ansluter 
till den föreslagna terminalen i söder. Stadsstråket 
löper genom stadskvarteret från norr till söder 
och fungerar som ett fördelningsstråk för hela 
stadsdelen. Längs stadsstråket placeras utåtriktade 
funktioner i form av handel, restauranger 
och liknande. Stadstråket arrangeras som ett 
gemensamt utrymme, på den mjuka trafikantens 
premisser. Torgen är av intim storlek och sammanför 
liv i en informell och offentlig stadsmiljö. Torgen 
förses med en stark grön identitet och kan utvecklas 
med aktiviteter.

DET GRÖNA PARKSTRÅKET
Ett grönt parkstrråk förbinder det nya stadsområdet 
internt som en mäktig slinga och skapar variation 
och rörelse. Parkstråket är en grön förbindelse som 
slingrar sig genom tätorten. Det föreslås att den 
beläggs med genomsläppliga grusbeläggningar 
i enlighet med hela konceptet för en hållbar och 
grön stad. Stråket anläggs utan traditionella gränser 
och garanterar därmed grönska och stor biologisk 
mångfald utmed hela slingan. För att uppnå ett 
intressant och varierade grönt förlopp varierar 
växtsorter och växtrabbatens bredd längs med 
parkstråkets utsträckning.

VÅTOMRÅDET OCH RAMPPARKEN 
Mot den nya terminalen, i den södra delen, föreslås 
en grön ramppark som överkommer nivåskillnader. 
Den gröna passagen för gående binder samman 
området. Våtmarken avslutar området i söder. 
Detta är det lägsta liggande området och tjänar 
till vattenuppsamling vid kraftigt regn. Området 
kommer att kännetecknas av alar och pilträd 
kompletterat med strandängsväxter. Under de torra 
årstiderna får våtmarken en karaktär av en liten 
urban skog och under våtare perioder kommer lätt 
upphöjda träd eller betongbroar skapa förbindelser 
genom våtmarken. 

KVARTERENS GÅRDSRUM
Gårdsrummen tillhör de mest privata rummen och 
kopplas indirekt till bostadslivet i kvarteren som 
gemensamma gröna gårdsrum. Gårdsrummen 
kan utformas mycket olika beroende på boendes 
önskemål och behov. Här kan det finnas utrymme 
för frukt- och bärträd, köksträdgårdar, lekplatser, 
sittgrupper på gräs eller grus, trädäck i solen, 
uteplatser för flerbostadshus osv. I lågt liggande 
områden samlar kvarterens gårdsrum upp 
regnvatten och låter det sjunka ned, samtidigt som 
det ger ett rekreationsvärde för boende som bor 
tätt intill naturen.

EKOSYSTEMTJÄNSTER 
Naturen besitter grundläggande krafter och 
lösningar med förmågan att ge en grund för såväl 
mänsklig överlevnad som för livsmedelsproduktion. 
Ekosystemtjänster innefattar också naturens 
förmåga att generera rent vatten och ren luft, såväl 
som att vara reglerande filter för föroreningar och 
översvämningar. Naturen har också stor betydelse 
som ett rekreationsinslag, för lärande, delaktighet 
och estetik. 
Med utgångspunkt från befintliga naturmässiga 
egenskaper och med inspiration från 
ekosystemtjänsterna, är följande paradigm 
genomgående i förslaget: 
- Lösningen hämtar inspiration från naturen, genom 
långsikthet, dynamik och ekologiska uttryck. 
- Lösningen stödjer naturen i alla skalor och är lokalt 
förankrad. 
- Lösningen kopierar från naturen eftersom den är 
integrerande, lågteknologisk och därmed socialt, 
ekonomiskt och ekologiskt hållbar.

STADSNATUR
I stadsmiljön kommer stadsnaturen och därmed 
ekosystemtjänsterna att spela en särskild 
roll. Idag får de allra flesta människorna sina 
”naturupplevelser” i närheten av där de bor och 
rör sig i vardagen. Därför utgör stadsnaturen en 
viktig ram för människors välbefinnande, hälsa och 
rekreation, men också som en pedagogisk resurs 
för att upprätthålla kopplingen mellan människa och 
natur.

Mottot: “Naturen ska finnas på plats i det 
minsta och utgöra det största”, är utgångspunkt 
i projektet. Ytterligare ekosystemtjänster och 
stadsnatur implementeras som en naturlig del i 
utvecklingen av Tibble-Åva. 

En av de viktigaste ambitionerna med projektet 
är att förena staden och naturen, skapa tydliga 
och identifierbara stadsrumshierarkier och låta 
”naturen” få en ny roll i samspelet med staden. Vi 
vill utveckla en tydlig och fysiskt läsbar grön och blå 
stadskultur och förhoppningsvis en stadsdel som 
är attraktiv att leva och röra sig i. Naturen är både 
sårbar och värdefull och erbjuder möjligheter för 
att lösa några av de utmaningar som den moderna 
stadsmänniskan upplever i vardagen. Planen bör 
möjliggöra stads- och bostadskvarter som inhyser 
naturlig växtlighet samtidigt som det skapas ett 
stadsliv och stadsrum på ett genomtänkt och 
njutbart sätt.  

KUNSKAPSINTENSIV

NATUR OCH 
EKOSYSTEM

SMART 
MOBILITET

HÅLLBARHET

MÄNNISKO I
 CENTRUM
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STADSLIV

LOKALT 
FÖRANKRAT, 
REGIONAL 
KNUTPUNKT, 
INTERNATIONELLT 
PERSPEKTIV
Tibble-Åva och Täby är en regional knutpunkt som 
både ska fungera på lokal och regional nivå. Tibble-
Åva ska på en och samma gång vara en ingångs- 
och utgångsport, en gräns mellan storstaden 
Stockholm, Roslagsregionen och de närliggande 
rekreationsområdena.  

Området har inte tydligt synliga gränser, utan 
det smälter ihop med de omgivande områdena 
och slutar i Tibble-Åva. I ett större perspektiv 
vidareutvecklas de gröna förbindelserna till bland 
annat Rösjökilen och Angarn- och Bogesundskilen. 
Infrastrukturförbindelserna till Stockholms 
innerstad (och potentiellt Arlanda) förstärks med 
en ny, effektiv terminal och smarta trafiklösningar. 
Områdets mångsidiga stadsliv, kulturutbud och 
ikoniska stadsmiljö är såväl en attraktion för 
besökare som en tillgång för de lokala invånarna. 
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TIBBLES ÄNGAR

GRINDTORP

PROGRAM
Tibble-Åva är en blandad stad som är levande, aktiv 
och vital. Detta möjliggörs genom en rik blandning 
av funktioner som utbildning, bostäder, affärer, 
detaljhandel, sport och kultur. Detta gör det möjligt 
med en stad där det finns liv dygnet om och som 
det känns tryggt och intressant att vistas i. 

IDENTITETSBÄRANDE KVARTERSBILDNING
Utbildning, bostäder, detaljhandel och näringsliv 
blandas samman. Men samtidigt bevaras vissa 
funktionsgrupper (t.ex. skolor), vilket gör det möjligt 
att använda de gemensamma funktionerna på bästa 
sätt. Således får varje område sin egen identitet: 
t.ex. kulturkvarteret, kunskapskvarteret, sportstråket, 
osv. 

HANDEL OCH NÄRINGSLIV
Ett rikt näringsliv är en förutsättning för en levande 
stad. Näringslivet i Tibble-Åva drivs av innovativt 
företagande. De föreslagna ”bokalerna”, där 
människor både bor och arbetar, skapar en unik 
miljö och samhälle, särskilt för unga startups. Både 
handel och näringsliv drivs med lokal produktion 
och en direkt praktisk tillgång med hjälp av 
gemensamma funktioner såsom Täby Långhus. 
Lokala krögare ska handplockas från regionen, så 
att Tibble-Åva också på detta område erbjuder det 
bästa som regionen har att bjuda på, med lokala 
råvaror och matideologi i fokus. 

GEMENSAMMA FUNKTIONER
Smart teknik gör det möjligt att dela funktioner 
och lokaler på ett effektivare sätt. Ett exempel 
är skolorna där funktioner såsom verkstäder, 
laboratorier, kök och föreläsningssalar inte bara 
utnyttjas skolor emellan utan också kan hyras av 
företag, startups och privatpersoner. Vidare skulle 
en lokal entreprenör kunna hyra ett industriellt 
kök på dags- eller timbasis för att tillreda en 
produkt som senare kan säljas lokalt. Detta ger 
stora möjligheter för startups och gör den lokal 
konsumtionen mycket effektivare, vilket mynnar ut i 
en positiv klimatutveckling. 

KVARTERSSTRUKTUR
Som en del av visionen om att kvarteret ska 
vara en fortsatt stadsbebyggelse från Täby 
centrum, är kvartersstruktur utgångspunkt 
för stadens uppbyggnad. Strukturen erbjuder 
identitetsskapande stadsrum och tydliga och 
begripliga hierarkier mellan det offentliga och 
privata, som vi känner igen från den klassiska 
staden. Kvartersstrukturen skapar en riklig variation 
i både utrymme och storlek, samtidigt som den ger 
en robust och anpassningsbar grund för utveckling 
med tiden. Bildligt och strukturellt ger planen en 
dynamisk bild med en tydlig identitet. 

GRINDTORPKVARTER 
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PROGRAM

TRAFIK

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK

Ett system av gång- och 
cykelvägar bryter igenom 
stadsstrukturen och kvarteren 
och skapar förbindelser på tvärs; 
genvägar i staden.

PRIMÄRT VÄGNÄT

Nya vägar anläggs och ansluter 
till Attundavägen, Östra Banvägen 
och Stockholmsvägen, vilket 
innebär att området har en god 
tillgänglighet från varje hörn med 
bil. Här skapas en lokal trafik som 
kör i långsam takt. De mindre 
sidogatorna kan nås med bil för 
lokala produktleveranser, osv. De 
befintliga tillfartsvägarna till Täby C 
bibehålls.

AUTOMATISERADE P-HUS

Automatiserade parkeringshus 
föreslås under sportshubben och 
terminalen, forskningen pekar på 
att trots den tekniska utvecklingen 
kommer det inte att finnas färre 
bilar i framtiden. Självkörande 
elbilar kan dock i större 
utsträckning delas via bilpooler 
och samåkning. En viktig skillnad 
är att bilen själv hittar vägen till 
ens dörr, och behöver därför inte 
vara parkerad precis utanför. Den 
kan istället parkeras i de centrala 
parkeringshusen. Parkeringshusen 
kan vid behov utvecklas till andra 
verksamheter.

NY SYDTERMINAL

En ny bussterminal i södra 
delen av Tibble-Åva erbjuder 
nya möjligheter, både vad 
gäller transportlogistik och 
förbindelser till befintliga tätorter. 
Här kan bussar stanna både vid 
Centralvägen (öst-väst) och Östra 
Banvägen (nord-syd), och samma 
kombination med Roslags-Näsby 
station där två tåglinjer möts. 
Smarta, självkörande bussar binder 
samman lokalområdet, och ger 
enkla och smidiga övergångar 
mellan olika typer av trafik. 
Samtidigt sträcker sig denna led 
förbi Täby centrum, vilket skapar en 
naturlig tätortsaxel mellan Roslags-
Näsby, Näsbydal och Täby C. 

SMART MOBILITET

Området binds samman av 
självkörande och energivänliga 
elbussar som förbinder de viktiga 
stadsdelarna, parkeringsplatser 
och de tre stationerna. Därför är 
det lätt att klara sig utan bil till 
vardags, man hoppar bara på en 
av de självkörande bussarna som 
kommer ofta. 

EN STADSPARK SOM 
FÖRBINDER

En övergripande planstrategi 
förbinder området från öst till 
väst. Från Stockholmsvägen, via 
tunneltunneln, till den nya parken 
över järnvägslinjen vid Grindstorp 
blir parken och anslutningen ett 
stort grönt strukturellt grepp och 
stöd för utvecklingen av det nya 
distriktet.

VÅTÄNGSLANDSKAPET

Med Åva Ängar och Tibbles Ängar 
skapas ett nytt genomgripande 
grönområde med successionsskog 
och våtängar för rekreation och 
biodiversitet. Våtängarna etableras 
som naturliga nedsänkningar i 
landskapet till uppsamling av 
regnvatten. Det redan existerande 
Åva Ängar i söder, utgör idag det 
lägst liggande området, och är 
ett naturligt uppsamlingsområde 
för regnvatten i stora mängder. 
Uppsamling och tillbakahållning 
av regnvatten företages primärt 
genom riktning och bearbetning 
av terräng. Det kan referera till 
Åvas historiska betydelse som en 
torrlagd bukt. 

PARKSTRÅK

Parkstråket är ett grönt 
stigsystem för cyklister och 
gående som slingrar sig genom 
bebyggelse, stadsrum, gårdar 
och grönområden. Parkstråket 
skapar en intern förbindelse 
genom bebyggelsen och skapar 
variation och liv till stadsbilden. 
Den kopplar sig till existerande 
stignät, och förbinder de redan 
etablerade parkområdena i kanten 
av tävlingsområdet med de nya 
våtängsområdena. Parkstråket 
bryter igenom kvarterens strama 
form och medverkar till variation i 
både rum och upplevelse. 

STADSSTRÅK

Stadsstråket griper tag i Täby C 
och skapar förbindelse till den 
föreslagna terminalen i syd och de 
omkringliggande kvarteren och 
fungerar som fördelningsstråk 
till hela stadsdelen från norr till 
söder. Vidare fungerar det som ett 
rekreativt huvudstråk med gröna 
platser och mindre stadsrum. 
Gaturummet delas och det är 
ingen strikt uppdelning mellan 
olika trafiktyper, och samspel 
sker i första hand på de mjuka 
trafikanternas premisser.

GRÖN-URBAN STAD

En central vision i projektet är att 
förena stad och natur, att skapa 
en tydlig och stark grön identitet, 
identifiera en stadsrumshierarki, 
samt låta naturen spela en ny roll i 
samspel med staden. 
Planen kommer att möjliggöra ett 
stads- och bostadsområde som 
integrerar naturlig vegetation men 
samtidigt vara ett kvarter som 
skapar stadsliv och stadsrum på ett 
holistiskt och sinnligt sätt.

KUNSKAPSNÄTVERK

Skola och 
utbildingningsfunktionerna är som 
ett bankande hjärta i Tibble-Åva. 
Dessa är både samlade för att 
optimera gemenskapsytor och 
användning, men flyter också ut 
och integreras med stadens övriga 
rum.

KULTURSTRÅKET

Det existerande kulturstråket från 
Täby C förlängs och kulminerar i 
Täby Långhus och Kulturtorget.

SPORT

De stora fotbollspanerna 
(sporthubarna) utgör ett 
samlat element som bryter 
den ursprungliga barriären och 
skapar en aktiv mötesplats samt 
en naturlig förbindelse mellan 
stadsdelarna. Den existerande 
sporthallen förblir och återanvänds, 
och det tillförs ytterligare två 
haller, där den ena är placerad i 
bygningen under sporthuben. 

STADSLOOP

Det nuvarande stråket med butiker 
och verksamheter i markplan 
förlängs från Täby C och skapar 
en sammanhängande loop runt 
Tibble-Åva. Här etableras butiker, 
restauranger, bokaler och ett 
tydligt näringslivskluster runt 
kulturområdet och Täby Långhus.

= BLANDSTAD

Den unika sammansättningen 
av programmet möjliggör en 
blandstad, där varje kvarter får 
sin egen identitet och karaktär: 
Kunskapskvarteret, Kulturkvarteret, 
Sportstråket etc.
 

LANDSKAP

KOMMERS/MAT&DRYCK

PRIMÄRT

SEKUNDÄRT

BOKALER

NÄRINGSLIV

KULTUR
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KUNSKAPSTORGET

KULTURTORGET

TYPSEKTION A
1:200

TYPSEKTION C
1:200

Från stadsparken och Tibble Ängar öppnar 
Kunskabsplatsen upp sig, som en livlig och urban glänta.  

Kulturkvarterets stadsgata genomsyras av stadsdelens 
rike och mångfaldiga stadsliv.

KUNSKAPSINTENSIV 
STAD
Tibble-Åva är en kunskapsintensiv stad som 
erbjuder en kreativ inlärningsmiljö och ett innovativt 
näringsliv i tätt samspel. Här ges möjlighet till 
kunskapsutbyte och ett kunskapssamhälle som 
överskrider generationer och yrkesgrupper. 
Inspirerat av öppen källkod-rörelsen erbjuds fri 
kunskap som tillgängliggörs på offentliga platser 
och genom öppna utbildningsmiljöer: föreläsningar 
i öppna utrymmen, workshops i naturen, event med 
gränsöverskridande utbildning och mentorskap som 
stöds av lokala företag. 
Som en viktig del av denna vision, byggs Täby 
Långhus. Det är en byggnad där det erbjuds 
workshops med faciliteter för utbildning på plats 
och laboratorier med den senaste tekniken (CNC, 
robotik, virtuell verklighet, metall-3D-skrivare). Här 
kommer skolor, företag, startups och boende att 
kunna skapa prototyper, utveckla nya idéer, utföra 
praktiska experiment eller helt enkelt besöka det 
som hobby eller tidsfördriv. Kort sagt är detta en 
fyr och gemenskap för innovation och kreativitet 
där synergier och möten uppstår som överskrider 
gränserna för yrken och befolkningsgrupper. 

BOKALER
Runt Täby Långhus finns ett antal bokaler, som 
driver Täbys ledande ställning med enmansföretag 
och små startups. Här bor man och arbetar med 
direkt tillgång till bostäder och kommersiella lokaler, 
och med tillgång till stadens gemensamma lokaler. 
Dessa kan hyras per timme eller dag (verkstäder, 
laboratorier, storkök). Detta är ryggraden i ett 
företagskluster med små startups vars tillväxt 
stöds av samhället. Dessutom ger detta ett livligare 
gatuliv – dygnet runt.  

UTBILDNING
Utbildningssektorn står inför banbrytande 
omvälvningar. Tekniska framsteg innebär att 
traditionella mål och metoder för lärande förändras. 
I framtiden är kreativitet, konstnärlig intelligens, 
faktisk kunskap, hantverk och moralisk intelligens 
några av de bästa tillgångarna i en alltmer ”smart” 
och automatiserad värld. Inlärningen blir mer och 
mer projektbaserad och anpassad till den enskilde 
eleven.
Därför måste även utformningen av de traditionella 
skollokalerna omprövas. Här flyttas många av 
skoltimmarna ut ur klassrummet till fältarbete i 
naturen, staden, verkstäder eller laboratorier. Det 
kan till exempel vara på bageriet, hos byggaren, 
programutvecklaren eller med svampplockaren ute 
i skogen i jakt efter svamp eller med ingenjören 
på byggarbetsplatsen. Staden är en intuitiv 
inlärningsmiljö. Nyfikenhet, aktiv lek och lärande går 
hand i hand (”edutainment”).
I förslaget har det beaktats: Skolornas 
huvudbyggnader görs mindre och fungerar 
som skolans centrala samlingspunkt. Det skapas 
ett stort antal faciliteter och laboratorier som 
delas mellan skolor, som ävan kan användas av 
lokalbefolkningen, startups och entreprenörer 
för att utnyttja restkapaciteten. I Täby Långhus 
erbjuds det avancerade CNC-maskiner, robotar och 
praktiskt inriktade workshops för undervisningen. 
Dessutom tillkommer ett antal inlärningspaviljonger 
i stadsparkerna som ger möjlighet att utforska och 
lära sig om naturen, på nära håll och med smuts 
under naglarna. 
Möjligheten att omvärdera flera skolor samtidigt 
är unik. Och genom att ta vara på detta tillfälle till 
att ompröva framtidens utbildningsmiljöer, stärker 
Täby sin ställning som ett ledande och innovativt 
kunskapscenter – såväl regionalt som internationellt. 

KUNSKAPSTORGET
Kunskapstorget är ett stort stadstorg omgivet 
av utbildningsinstitutioner och natur. De stora 
trädgrupperna ger torget en markant grön prägel 
med arter som alla har stora säsongsvariationer. 
Träden kommer att växa och frodas i det 
vindskyddade utrymmet och kommer så 
småningom att skapa ett mycket speciell uttryck för 
växtfamiljer: – stenfruktsfamiljen (Amygdalaceae), 
olivfamiljen (Oleaceae) och kärnfruktfamiljen 
(Malaceae). Träden planteras i stora nedsänkta 
jordrabatter så att växterna ska kunna utvecklas 
optimalt och med tiden kommer de växa tillräckligt 
för att integreras med de omgivande byggnaderna. 
Samtidigt fungerar de skålformade planteringshålen 
som vattenuppsamlare vid regn. Träden samlar 
och organiserar torgets rum och ger möjlighet till 
sittgrupper och områden i lä som skapar ramen runt 
ett levande torg och stadsliv. 

KULTURTORGET
Kulturstråket mynnar ut i Kulturtorget längs livliga 
Täby Långhus där det finns aktivitet och rörelse 
dygnet runt. Torget ligger vid slutet för rampen som 
leder från bron över Attundavägen, och det föreslås 
att det ska planteras en stor variation av inhemska 
trädarter placerade i ett rutnät i en genomsläpplig 
beläggning. Kulturtorget avses att användas som 
en förlängning av Täby Långhus verksamheter 
och som en mötesplats för särskilda evenemang, 
marknadsdagar osv.

UNDERVISNINGSMILJÖCYKEL- , GÅ- OCH 
REGNVATTENSSTIG

PERFORMATIVA TAKYTOR BLANDADE ÄNGSGRÄSARTER

TIBBLES ÄNGAR

CYKELSTIG

CYKELSTIG

STADSSTRÅK 

Busshållplats

Busshållplats

Bänk

Bänk

Bänk

Bänk

Bänk

Sittrappa ut mot 
ängen

Våtängsområde

Kulle med blandade 
ängsgräsarter

Kulle med blandade 
ängsgräsarter

Kulle med blandade 
ängsgräsarter

Försänkning med 
blandade ängs-
gräsarter

Försänkning med 
blandade ängs-
gräsarter

Försänkning med 
blandade ängs-
gräsarter

Bänk

Bänk

Spot på mast

Spot på mast

Spot på mast

Spot på mast

Spot på mast

Hagtorn

Hagtorn

Hagtorn

Hagtorn

Fältlönn

Fältlönn

Fältlönn

Äppleträd

Äppleträd

Äppleträd

Äppleträd

Körsbär

Körsbär

Körsbär

Robinia

Robinia

Robinia

Robinia
Robinia

Robinia

Robinia

Körsbär

Äpple

Äpple Äpple Pil

Pil

Pil

Pil

Pil

Pil

Pil

Pil

Pil

Pil

Pil
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Pil

Pil

Pil

Hagtorn
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Pil

KULTURTORGETPil
Pil

Bänk Bänk

Pil

Pil

Pil

Robinia

Bageri

Handel

Kontor

Täby Långhus
Makerspace

Handel

Handel / Mat

Sporthall

Tibble Kyrka

Bokal

Dagligvaruhandel

Robinia

Robinia

Robinia

Platsbelysning

Aktivitetsplats

Robinia

Pyramidek

Pyramidek

Poppel

Poppel

Poppel

CYKELSTIG

STADSSTRÅK 

Handel 

Handel 

Skola

Skola

Sportshal

Delade undervisnings och 
innovationsfaciliteter

Delade undervisnings och 
innovationsfaciliteter

Delade undervisnings och 
innovationsfaciliteter

Café

Bar
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Ljust tegel

Ljusgrått tegel

Mellangrått tegel Slammat tegel

Granit, slät eller betong

Granit, grov, eller betong Ljus Terazzo

Träpanel, grå

Träspån

Träpanel, oljad

KULTURTORGET

SPORTSHUB

NYA ÅVA GYMNASIUM

TYPSEKTION E
1:200

TYPSEKTION B
1:200

TYPSEKTION D
1:200

Efter ett kraftigt skyfall vaknar Tibble-Åva långsamt 
åter upp.

HÅLLBARHET
En tät blandstad är hållbar, både i ett miljömässigt 
och socialt perspektiv. Här kan du gå och cykla till 
butiker och andra aktiviteter. Med kollektivtrafiken 
kommer du snabbt till Stockholms innerstad eller 
Arlanda. Här behövs ingen bil, utan fokus ligger på 
människor och social interaktion.  

LOKALA KLIMATLÖSNINGAR: 
PÅ GÅRDEN OCH PÅ TAKET 
Framtida klimatlösningar handlar om lokala 
lösningar. I vårt förslag fångar kvarterens 
innergårdar upp vatten vid skyfall, och därmed är 
det inte bara en lösning på ett problem utan även 
en tillgång för de boende. Regnvatten samlas in 
från byggnadernas tak och återanvänds som grått 
vatten för att spola toaletter, tvätta kläder och 
liknande. Vatten är en viktig resurs som måste 
hanteras med stor omsorg. Takytorna används 
också för energiproduktion och är små gröna oaser 
för ökad biologisk mångfald. Här kan du också odla 
lokalt livsmedel som kan öka barnens förståelse 
för naturens processer. Dessutom föreslås lokal 
avfallshantering, såsom kompost och biogas i alla 
kvarter. 

EN TRÄSTAD
För en hållbar stad krävs det en omprövning av 
hur vi bygger. I Sverige byggs cirka 85 procent av 
alla flervåningshus i betong. Det kräver enorma 
mängder energi och CO2-utsläpp. Vi föreslår därför 
att Tibble-Åva istället, i den mån det är möjligt, 
ska byggas med den senaste trätekniken. För 
varje byggnad som byggs i laminerat massivträ 
som bärande struktur halveras klimatfotavtrycket 
(50%). Det är något dyrare att bygga i trä men 
betydligt bättre för både klimat och inomhusmiljö. 
Trähus är dels framtiden, men också en del av 
Täbys och Sveriges byggarv, det går tillbaka till 
de forna tidernas framträdande och banbrytande 
träbyggande (t.ex. långhus) och småskaliga byar 
med robust karaktär och taktila inslag.    

URBAN SUPER-CHARGERS
Fotbollsplanernas stora yta skapar potential 
till att installera geotermiska anläggningar eller 
liknande som kan sända värmen vidare genom 
fjärrvärmenätet eller användas för avisning av 
fotbollsplanerna. På skoltaken installeras också 
effektiva solfångare. 

SOCIAL HÅLLBARHET
Tibble-Åva anpassas för ökad social hållbarhet. 
Här får man kontakt med varandra och interagerar 
med grannarna. Detta sker dels genom att ha en 
hög grad av gemensamma funktioner: t.ex. utgör 
skolornas föreläsningssalar även samlingslokaler för 
lokalbefolkningen när skolorna är stängda. Samt en 
högre grad av gemensamma faciliteter i staden i 
allmänhet. Handels- och restauranglivet läggs upp 
på ett sätt så att det utgör mötesplatser oavsett 
ålder, segment och etnicitet.

SPORTHUB
I sporthubben samlas alla typer av idrotter på 
de ikoniska fotbollsplanerna som spänner över 
banvallen och binder samman Täby. Detta är 
en mötesplats för hela regionen och det lokala 
samhället, det är inte bara riktat inåt, utan ser längre 
ut till regionens rekreationsområden. Under ytan 
hyser sportshubben en uppdelbar sporthall och 
servicefunktioner, som är anpassade för upplevelser 
i naturen. Sporthubben kan vara utgångspunkten 
eller destination för längre mountainbike-turer 
till Rösjökilen och Angarn- och Bogesundskilen. 
Eller en paus för vandrare längs Roslagsleden. 
På de stora bollplanerna kan det hållas större 
regionala evenemang, såsom möten, konserter eller 
kulturevent, allt med utsikt över Grindtorpsparken 
som en ingångsport till det mäktiga svenska 
landskapet och med Tibble-Åva och Täbys urbana 
skyline i bakgrunden. Dessa funktioner stöds av 
lättillgänglighet med kollektivtrafik. 

TRAFIK
Tibble-Åva anpassas i första hand för fotgängare 
och cyklister. Detta möjliggörs genom en 
robust kollektivtrafik. Nya vägar anläggs som 
ansluter till Attundavägen, Östra Banvägen och 
Stockholmsvägen, vilket innebär att området 
har en god tillgänglighet från varje hörn med 
bil. Här skapas en lokal trafik som kör i långsam 
takt. De mindre sidogatorna kan nås med bil 
för lokala produktleveranser, osv. Den befintliga 
bussterminalen uppdateras och vidareutvecklas i 
linje med en ny föreslagen bussterminal vid Roslags-
Näsby och Centralvägen. Detta avlastar trafiktrycket 
på Attundavägen, och skapar bättre förbindelser 
mellan Täby C och det nya stadsområdet.

SMART RÖRLIGHET OCH PARKERING
Forskning pekar mot en framtid med oförändrad 
bilmängd. Självkörande elbilar kan dock i större 
utsträckning delas via bilpooler och samåkning. En 
viktig skillnad är att bilen själv hittar vägen till ens 
dörr, och behöver därför inte vara parkerad precis 
utanför. Den kan istället parkeras i de centrala 
parkeringshusen. Vi föreslår automatiserade 
parkeringshus under sportshubben och terminalen, 
och med extremt begränsat antal parkeringsplatser 
i själva stadsmiljön. Här kan man också parkera 
bilen och ta elbussar till ens dörr. Om det i 
framtiden finns mindre behov av parkeringsplatser, 
kan de automatiserade parkeringshusen tas bort 
och utrymmen under sportshubben kan istället 
omvandlas till idrottsanläggningar eller något annat.

SYDTERMINALEN
En ny bussterminal i södra delen av Tibble-Åva 
erbjuder nya möjligheter, både när det gäller 
transportlogistik och förbindelser till befintliga 
tätorter. Här kan bussar stanna både vid 
Centralvägen (öst-väst) och Östra Banvägen (nord-
syd), och samma kombination med Roslags-Näsby 
station där två tåglinjer möts. Smarta, självkörande 
bussar binder samman lokalområdet, och ger enkla 
och smidiga övergångar mellan olika typer av trafik. 
Samtidigt sträcker sig denna led förbi Täby centrum, 
vilket skapar en naturlig tätortsaxel mellan Roslags-
Näsby, Näsbydal och Täby C. 

VATTEN,
REGNVATTENS-
HANDTERING OCH 
KLIMATSKYDD
Vid extremt regn (som inträffar vart 50 till 100 
år) kommer regnvattnet naturligt ledas till och 
sjunka ned i den nedre liggande terrängen i söder. 
Förslaget utnyttjar därmed terrängskillnaden 
mellan de bebyggda områdena och de lågt 
liggande grönområdena. Systemet för hantering 
av regnvatten är således utformat som ett enkelt 
och robust system med sammankopplade element 
där regnvattnet sjunker ned och är ömsesidigt 
kompletterande. 
Anläggningen består av följande huvuddelar:
- Stads/naturpark där den största delen av 
regnvattnet sjunker ned
- Stadsstråket där regnvattnet samlas upp, sjunker 
ned, rensas och fördröjer när det regnar mer än 
normalt. 
- Parkstråket som leder, samlar upp, rensar och 
fördröjer regnvatten innan det släpps ut i våtmarker.
- Våtmarken.Lokalt kan ytterligare 
dräneringsmagasin installeras för extra säkerhet. 

GÅRDSRUM ÄMNAT FÖR 
WORKSHOPS OCH AKTIVITET

UPPDATERAD OCH 
ÖVERTÄCKT EXISTERANDE 

SKATEPARK 

AMFITEATER OCH SCENBETONGSTRUKTURER FÖR 
UPPSAMLING AV DAGVATTEN

BUSSAR PÅ ÖSTRA BANVÄGEN TERMINAL PÅ CENTRALVÄGEN
VARIERADE UTBILDNINGSRUM 

PÅ TAKET

UNDERVISNINGSPAVILJONGER 
I NATUREN

SKOLAAUDITORIUM OCH 
GEMENSKAPSHUS

UNDERVISNINGSLOKALER
 UNDER SKOLGÅRD

ENTRE TILL PARKERINGSANLÄGGNING 
OCH PASSAGE TILL STADSCENTRUM 

UNDERJORDISK HALL

TERRÄNG MED FÖRDRÖJNINGSBASSÄNG
 TILL HANDTERING AV DAGVATTEN

LUTNING, 1:5

ÄNGEN GÅR HELT  
TILL FASAD

STIG

SEMI-PRIVAT 
KANTZONE

TÄBY LÅNGHUS

TVÄRSEKTION 
B:B
1:2000

RAMP FRÅN BIBLIOTEKSGÅNGEN
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Kyrka Parkering

Skola

Sporthall

Auditorium

Kunskaps Laboratorier

Bostäder Bokal

Kontor

Kommers / Mat 
och dryck

Långhus

Paviljonger

E
F

ETAPPINDELNING
Under byggprocessen är det essentiellt att 
skapa goda förhållanden för de befintliga 
utbildningsmiljöerna. Därför etableras nya 
skolor, innan de existerande rivs. Som beskrivs 
i diagrammet nedan byggs Tibble Centrum i 7 
faser. Prioritering läggs på att bryta barriären mot 
grindtorpsparken och etablera ett samlat park- 
och stadsrumsförlopp. Kvalitet uppehålls under de 
tillfälliga stadierna, till exempel med tillfälliga stads- 
och landskapsrum och aktiviteter. Byggprocessen 
själv andvänds även i utbildningsändamål.

EXPLOATERINGSEKONOMI
Detta förslag utgör ett totalt område på 104.000 
m2, fördelat på upp till 29 tomter, utöver de 
existerande byggavtrycken (Tibblehallen och 
Åva Gymnasium). Därefter kan ca. 45-50.000 
m2, fördelat på 14-16 tomter, utvecklas av privata 
satsningar (Primärt boende, kontor och handel). 
Kvarter och tomter som primärt består av kultur, 
utbildning och gemensamhetsfunktioner (A2, 
A5, A6, D1, D5, E1, E2) föreslås att utvecklas av 
kommunen, men kan även utvecklas av privata 
aktörer. För att få en mångfaldhet av byggnader 
och en levande stadsrum rekommenderas det 
dock att varje kvarter delas i 3-5 fastigheter. 
Mindre fastigheter ger möjlighet för experiment 
och identitetskapande byggnation, som bryter 
helheten. De flesta av fastigheterna innehåller både 
kontor, boende och till viss del andra funktioner som 
butiker eller bokaler i bottenvåningen. Skolornas 
gemensamhetsutrymmen utgör en resurs som 
också kan brukas/hyras på timm- och dagsbasis 
av startups, entreprenörer, kontor och andra 
näringsidkare. Exploateringsprocent för området 
totalt sätt utgör mellan 125% (Inklusive tågbanans 
areal) och 190% (reellt byggnationsområde, 
exklusive tågbanans area och infrastrukturen vid 
bussterminalen) som är en täthet svarande till de 
tätast befolkade kvarter i skandinaviens storstäder. 
Det borde därför vara ett ytterst solitt ekonomsikt 
fundament för områdets utveckling, med ekonomi 
till att utveckla stadens stads- och parkrum med en 
höjd ambitionsnivå. Byggnationen av sportsnavet 
kan delvis finansieras av framtida intäkter av 
parkeringen. Det samma gäller delvis den södra 
terminalen. Sekvensen av avstyckningar föjer 
etappindelningen.

ALTERNATIV STRUKTURSKISS
Vid en bevaring av ishallen flyttas skolfunktionerna 
ut i stadsparken, vilket begränsar parkens 
utbredning som därmed kan absorbera mindre 
vatten. Omvänt ligger ishallen fint placerad i 
närhet till övriga sportsfunktioner. En bevaring av 
friidrottsanläggningen inskränker parkområdet i 
Grindtorpsparken, samt upptar ett kvarter med 
blandat stadsrum och tillgång till ljus och luft., 
som endast kan ersättas med att höja 6 tomter 
med en våning, vilket bedöms vara olämpligt för 
stadsrummet i förhållande till tillgång av ljus och 
rumsliga kvaliteter. Om Tibblevallens friidrottsbanor 
önskas bevaras rekommenderar vi därför en 
tillsvidare lägre byggnadsmängd. Den föreslagna 
södra terminalen kan flyttas till Tibble Station, vilket 
emellertid kommer ha nämnvärda konsekvenser för 
trafiken i området.

KULTUR

En stad är mer än den byggda miljön. Därför ska 
grundstenen till en stark kulturmiljö etableras. Detta 
görs genom att skapa ett möjlighetsrum för kulturella 
initiativ och entrep   renörskap. Samtidigt handplockas 
aktörer inom handels- och kulturlivet så det är de rätta 
aktörerna som agerar first-movers som därmed bidrar 
till Tibble-Åvas kulturidentitet.

FAS 0

Existerande byggnader tas till vara på: Kyrkan, 
sporthallen och skolbyggnader. Mellanliggande 
byggnader avlägsnas gradvis. Utveckling av naturmiljöer 
med Ekosystemtjänster genomförs.

FAS C

Det fortsätter att byggas blandstad på grunden av det 
gamla Tibble Gymnasium. Därvid smälter stadstrukturen 
samman med Täby C. Åva Gymnasium flyttar till nya 
byggnader och de gamla byggnaderna ombyggs till 
moderna skolbyggnader. Det första byggnadsblocket vid 
grindtorpsparken öppnaVs.

FAS A

Kulturaxeln mellan Täby C och Täby Långhus etableras. 
De första kvarteren etableras i områdets mitt. Den första 
fotbollsplanen etableras och den gröna tvärförbindelsen 
påbörjas. En tillfällig väg etableras syd om byggnationen 
av fotbollsplanerna, så att biltrafik och tågtrafik kan 
forsätta.

FAS D

Området kring Åva Gymnasium bebyggs med blandstad. 
De södra våtmarkerna är ytterligare utvecklade för ökad 
regnvattenkapacitet och samt som rekreationsändamål.

FAS B

Tibble Gymnasium flyttar till dess nya byggnader och 
rivs. Det förtätas kring kulturkvarteret och vid det gamla 
friidrottsanläggningen. Östra banvägen återupptas 
och alla fotbollsplaner etableras. Den tvärgående 
förbindelsen är nu komplett.

FAS E

Cykel- och gångförbindelser till Grindtorpskvarteret 
etableras och  blandstaden vidareutvecklas tillsammans 
med en rad undervisningsbyggnader, som ökar 
utbildingskapaciteten avsevärt. Parkeringsbyggnaden 
vid den södra terminalen etableras.rkerinbygning ved 
den sydlige terminal etableres. 

FAS F

Södra terminalen och rampparken färdigutvecklas. 
Tibble-Åva står färdigt som en modern och hållbar stad i 
samspel med naturen.

NATUR OCH STADSNATUR

Tibble-Åvas grönne identitet udspringer af eksisterende 
Ekosystemtjenester, der udvikles over tid og vokser sig 
endnu stärkere som årtierne fremskrider. 

EXPLOATERING
- PRIMÄRA TOMTER, AREAL

EXPLOATERING
- UNDERDELNING I MINDRE ENHETER

ALTERNATIV STRUKTURSKISSM2

BOENDE     111.445 

LÄGENHETER     88.639
RADHUS     13.000
BOKAL (60%)     9.806
 

KONTOR     100.928 

BLANDAT KONTOR    84.888
DETALJHANDEL/SERVERING  9.502
BOKAL (40%)     6.538

UTBILDNING    100.150 

HUVUDBYGGNADER    30.861
GEMENSKAPSLOKALER/LABS  61.101
AUDITORIUM     4.188
PAVILJONGER    2.500
LÅNGHUS     1.500

SPORT     7.200 

INOMHUS     7.200
UTOMHUS     (24.000)

PARKERING    55.224 

ÖVRIG BYGGNATION  5.000 

TIBBLE KYRKA (CA.)    5.000

YTOR
KVARTERSMARK  104.084 

PRIMÄRT BOSTAD    15.735
PRIMÄRT KONTOR    15.734
SKOLOR     14.000
IDROTTSLOKALER    6.300   
BOSTADSGÅRDAR    17.290
KOMBI. SKOL- OCH BOSTADSGÅRD 1.991
SLUTNA SKOLGÅRDAR   3.242
SKOLGÅRDAR MED BYGGNATION UNDER 2.888
FOTBOLLSPLANER/P-HUS   26.904 

ALLMÄN PLATSMARK  207.077 

STADSPARK     51.000
VÅTMARK I SYD    6.500
ÖVRIG NATUR OCH PARK   11.500
STADSSTRÅK OCH TORG   27.000
PRIMÄRA GATOR (EX. STADSSTRÅK) 14.000
SEKUNDÄRA GATOR  (EX. STADSS.) 9.500
STIGAR     10.500
EXISTERANDE INFRASTRUKTUR  77.077

OBS! Då Tibble-Åva är en blandstad, med shared spaces 
och glidande övergångar mellan kultur och natur, skall 
ovannämnda ytor tas med reservation och förstås som en 
indikation av förhållandet mellan de olika elementen. 

FUNKTIONER DER SAMNYTTAS 

OBS! BLANDET SAMMEN, 
VERTIKAL FORDELING.

KUNSKAPS PAVILJONGER 
UPPFÖRS GRADVIST I 
SCOUTPARKEN OCH ÖVRIGA 
NATUROMRÅDER 

FRIIDROTT

ISHAL

ALTERNATIV
TERMINALPLACERING

A1
4.284m2

C1
4.259m2

C2
4.103m2

C4
3.438m2

C3
4.195m2

C5
7.881m2

C6
7.902m2

A5
2.428m2

B1
3.487m2

B2
4.228m2

B6
2.904m2

B3
2.055m2

B4
3.436m2

B5
512m2

A2
3.526m2

A6
2.833m2

D1
2.573m2

E1
2.123m2

E2
2.366m2

E3
4.480m2

F1
1.642m2

F2
1.253m2

E1
4.403m2

D2
2.924m2

D3
1966m2

D4
2.355m2

D5
2.769m2

A4
11.121m2

A

B

C

D

NATUR TILLVÄXT

KULTUR TILLVÄXT

TIBBLE GYMNASIUM RIVS SÖDRA DELEN AV PARKSTRÅKET 
ETABLERAS

CYKELBRON ETABLERAS

SISTA DELEN AV PARKSTRÅKET

POTENTIELLT OMRÅDE FÖR 
YTTERLIGARE FÖRTÄTNING
(EJ MEDRÄKNAT I M2)

EXISTERANDE TERMINAL 
UPPDATERAS OCH BIBEHÅLLS

KULTURTORGET ETTABLERAS I 
EN TILLFÄLLIG VERSION

UNDERVISNINGSPAVILJONGER 
ETABLERAS I LANDSKAPET

FÖRSTA DELEN AV 
PARKSTRÅKET ETABLERAS

PARKSTRÅKET BINDER SAMMAN
KULTURTORGET OCH 
KUNSKAPSPLATSEN

EN DEL AV ÅVA GYMNASIUM 
RIVS OCH RESTEN RENOVERAS

GRINDTORPSKVARTERET NY SYDTERMINAL OCH FÖRTÄTAT STADSOMRÅDE 
SOM LIKNAR DE OMKRINGLIGGANDE 
PUNKTHUSEN.

PARKERINGSHUS ETABLERASÅVA VÅTOMRÅDE ETABLERAS 
SOM REKREATIONSOMRÅDE

TIDSFÖRLOPP, 0-15 ÅR

EN HÅLLBAR METROPOL MÖTER NATUREN EN HÅLLBAR METROPOL MÖTER NATUREN
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