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‘‘Tripple’’ Åva Triangeln

Täby - Den Gröna Triangeln - är en vision som siktar mot att 

etablera ett starkt urbant centrum där stad och kunskap förenas 

och etablerar de dynamiska ramarna för utvecklingen av både 

bostäder, näringsliv, handel och skolor. Kombinerat i en förtätad 

grön stadsstruktur som tillsammans med det redan etablerade 

Täby C kommer skapa ett mångfaldigt stadscentrum som 

mötesplats för hela Täby och regionen.

Strategi Kunskapsstaden - ”Tripple” ÅvatriangelnVision

Synergin mellan stad och kunskap kommer  primärt vara en 

robust tillväxt i området som kan etablera ett hållbart fundament 

för en ny generation i Täby som växer upp i sunda ramar för en 

lokal och trygg vardag som är väl anknutet till regionen och med 

utblick till resten av världen.  

Som en del av utvecklingsstrategin för Kunskapsstaden 
Täby föreslås ett holistiskt samarbete mellan 
Kunskapsinstitutioner, Stad och Verksamheter med 
utgångspunkt i Tripple Helix modellen, som med fokus på 
etablering av fysiska sammanhang och hybridfunktioner, 
det en ”riktig” stad erbjuder, vill efterfråga ramar för den 
riktiga kombinationen av formella och informella möten - 
grunden för ny kunskap, ny insikt och därmed innovation.
Staden representerar den dimension av kunskapsutveckling 
som handlar om det formella kontra det informella. Det 
formella skapar ramen för det konkreta arbetet och studier, 
där det informella tar akademikern och forskaren ut ur sina 
trygga ramar och skapar  en bas för inte-planerade möten, 
det spontana och oförutsedda - utveckling av ny kunskap 
som är den grundläggande visionen och strategin för en 
god kunskapsstad, och det vi söker att skapa de bästa 
möjliga ramarna för i utvecklingen av Täby Kunskapsstad. 
Ett dynamiskt samspel mellan stad och kunskap

Täby växer och Täby centrum är utpekat som regional stadskärna 

för Stockholmregionen och kommer i framtiden bidra till att 

avlasta Stockholms centrala stadsdelar med arbetsplatser, 

service, skolor och inte minst bostäder.

Fram mot 2040 kommer området både få tusentals nya bostäder, 

tusental nya arbetsplatser, en ny Science Park och få direkt 

förbindelse till Arlanda Flygplats. På så sätt blir Täby en naturlig 

mötesplats och innovationshub för kunskap och entreprenörskap 

mellan Stockholm och resten av världen.

Denna helhetsplan för Tibble Åvatriangeln bygger på denna 

utveckling som ett integrerande grönt stadscentrum med en 

naturlig utgångspunkt i Täby C som med de nyetablerade 

bostäderna och tillhörande stadsmiljö redan har påbörjat 

utvecklingen fram mot att bli ett faktiskt stadscentrum. Planen 

för Tibble Åvatriangeln betraktas därmed som en fortsättning 

och komplettering av några av de strukturella drag och urbana 

kvaliteter som redan finns för ett större och starkare stadscentrum 

för hela Täby och regionen.

Inledning

DEN GRÖNA TRIANGELN
TÄBY KUNSKAPSSTAD

Utvecklingsstrategin för Täby tar utgångspunkt i att lösa tre 

primära utmaningar för områdets utveckling:

1. Från barriär till identitetsrik inkluderande stad 

Stadsdelens hårt definierade trafik ådror integreras som 

identitetsskapande stadsrum och grön struktur med 

märkesbyggnader i de tre markanta spetsarna.

2. Från isolerade kunskapsinstitutioner till en stark 

kunskapsstad

Från nerslitna och uppdelade utbildningsinstitutioner samlas 

områdets utbildningsinstitutioner och många studerande 

längs stadsdelens gröna stråk på tvärs av åldersgrupper och 

utbildningsfokus genom olika aktiviteter och gröna stadsrum.

3. Från isolerade kvarter till en grön förbunden och kollektiv 

Stad

Stadens många kollektiva erbjudanden förbinds till de 2 nya 

stadstråk och skapar en trygg stadskultur med fokus på att främja 

grön mobilitet.

DEN GRÖNA TRIANGELN

1: Från barriär till framsida

2: Från isolereda kunskapsinstitutioner till en stark kunskapsstad

3: Från isolerade kvarter till en grön förbunden och kollektiv Stad
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LANDSKAP
Den nya stadsdelen kommer att visa just det som Täby är känt 

för: En aktiv och grön stadsdel där kunskap och entreprenörskap 

tillmäts stor vikt. Den tidigare baksidan längs spåren görs till en 

ny framsida, som visar Täbys identitet med gröna fickor med sport 

och aktiviteter, kunskapsstråket och de nya höga riktmärkena. 

(Reser man med tåg genom Täby vill man uppleva hela den 

identiteten.) Det nya kvarteret kommer i framtiden upplevas 

som både urbant, med täta gator och gränder, en genomgående 

boulevard samt små och stora platser. Men samtidigt som en 

grön stadsdel med trevliga gårdsrum med privata och semiprivata 

zoner, många små och stora gröna fickor till både uppehåll, 

lek, lokala miljölösningar mm. Det gröna stråket som binder 

gymnasierna, grundskolan och förskolan samman, blir en park 

‘‘Tripple’’ Åva Triangeln

Helhetsplanen Trafik Planens lager

”Den gröna Triangeln” blir en tät, social och trygg stad som 

är strukturerad efter 3 överordnade principer. 1 För det första 

integrerar den sig med de två angränsande täta stadsstrukturerna 

vid Täby C och Pentavägsområdet varigenom stadsdelen öppnar 

upp sig och skalas ner med ett grönt bälte mot villabebyggelsen 

i nordväst och de öppna ytorna mot sydöst. En tät och blandad 

stadsdel med goda bostadskvaliteter. 2 För det andra samlas 

skolorna i ett grönt stråk mellan öst och väst, som en trygg skolväg 

som samtidigt blandar skolor, åldersgrupper och utbildningar i 

Stadens gröna rum. 3 Till sist förlängs den existerande esplanaden 

som ett genomgående nord-syd gående stadsstråk för hela 

staden. En förbindelse för gående och cyklister som vill samla 

och fördela områdets användare i en ryggrad av intima stadsrum, 

där naturliga mötesplatser kommer uppstå i sammanhang med 

bebyggelsens kant zoner där möjlighet för utåtriktade ytor med 

kommersiella funktioner eller småföretagare kan etablera sig 

som en del av Stadens pulserande vardag. Härmed etableras i 

hjärtat av planen en korsning mellan skolliv och vardagsliv, som 

en dynamisk blandning av användare som vill efterfråga kunskap 

och kunskapsdelning mellan alla områdets åldersgrupper. 

Skolorna i hjärtat kan ändra profil under dagen och gå från att 

’Den gröna Triangeln’ har de bästa förutsättningarna för en stadsdel 

byggd på kollektiv och hållbar trafik. Här är det lätt att göra rätt! 

Området är lätt att nå med bil, men det är alltid på de mjuka 

trafikanternas premisser. Därför placeras ankomstvägarna längs 

spåren och håller på så sätt stadskärnan fri för genomkörande trafik.

De ges gena och attraktiva stråk i nordsydlig och östvästlig riktning. 

Gående och cyklande får korta lättorienterade vägar inom området, 

till stationerna, busstrafiken och Täby centrum. Man får god access 

till det egna områdets kvalitéer samtidigt som det är lätt att nå 

omkringliggande stadsdelar. På samma sätt stimulerar trafiknäten till 

att välja att gå och cykla för korta resor i centrala Täby. Det blir lätt 

att nå Triangeln från omkringliggande stadsdelar för alla färdmedel, 

men genast för gående och cyklister. Bilresandet kommer att 

möjliggöras med gatunätet, men det blir inte de gatorna som är mest 

lättorienterade. Då kvarteren föreslås få garage, kan tillgängligheten 

lösas via garageplanen. Det avlastar gatunätet. Garagen nås främst från 

ankomstvägarna längs spåren.” Den nya bussterminalen kan placeras 

i planens nordvästliga hörn. Här är det god koppling till Tibble station 

samt de viktigaste cykel- och gångförbindelserna. Denna placering 

stöder de goda förbindelserna i planen och den framtidiga Arlanda 

förbindelsen. Terminalen har tillgång via Värmevägen och direkte från 

Atundavägen.

vara gymnasier med matsal och gymnastik i bottenvåningen till kvällsskolor och församlingshem/ folkkök på kvällen. Flexibla 

lokaler med möjlighet för samnyttjande och utåtriktade faciliteter.

I de tre hörnen av planen etableras markanta bebyggelser med särskilda funktioner för en hållbar stad. I nordöst placeras 

stadsdelens gröna mobilitetshub, där medborgarna smidigt kan röra sig mellan cyklar, buss och tåg, och därmed ta del i 

en hållbar vardag där grön transport är ett naturligt val. I det södra hörnet etableras ”Spetsen” som en märkesbyggnad för 

hela områdets kunskapsprofil. Här föreslås ett innovationstorn för universitetet, startups och småföretag med fokus på grönt 

näringsliv. I det nordöstra hörnet etableras ett ”Generationernas hus” där ungdomsbostäder, seniorbostäder, subventionerade 

bostäder och vanliga familjebostäder blandas i ett nytt visionärt bostadsbyggeri, nära stationen och Täby C.

med stor biodiversitet och många olika zoner där det är trevligt 

att vistas och ta en paus till och från arbete och skola. Fickorna 

i parken utnyttjas till sport för alla åldrar. Där det gröna stråket 

korsar tågspåren utvidgas de existerande planskilda korsningarna 

till breda, generösa öppningar som med belysning och grönska 

förvandlas till trygga förbindelser. Det gröna stråket binder mot 

öst samman med Grinstorpsparkens vackra variation mellan hög 

växtlighet och öppna gläntor och för över till tre nya idrottsbanor. 

Mot väst fortsätter det gröna stråket längs Scoutparken  som 

också med sin växtlighet och belysning kopplas samman med 

det övriga stråket. Härifrån förbinds vidare till de större regionala 

gröna förbindelserna.

Landskapsgrepp

Zoner för parkering/dropoff

Möjlighet för parkering i källare

Gatuparkering

Primära stigar

Övriga stigar

Näringsliv

Utbildning

Bostäder

Näringsliv

Utbildning

Idrott inomhus

Möjlighet för detaljhandel

Bussterminal2 VÅN

8 VÅN

13 -18 VÅNINGAR

DEN GRÖNA TRIANGELN

Anpassad till kontext Det gröna stråket Boulevarden

Vägsektion 1:400 Sektion genom Ryggraden i den nordli-

ga delen med urbana kanter

Zoom: ’Smart-Boulevard’ med alla de nyaste Smart City funktionerna 

och en effektiv cykel- och gångförbindelse

Zoom: ’Klima-Boulevard’ kan fördröja och avleda regnvatten och innehåller ett brett utbud 

av växter som tex. kan anpassas till de mera privata situationerna med bostads kantzoner. 

Vägsektion 1:400 Sektion genom Ryggraden i den sydliga 

delen med privata kantzoner
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Det gröna stråket Boulevarden En ny framsida

Zoom in 1:400: Boulevarden 

Boulevarden är en fortsättning av Täbys nya Esplanad och kommer först och främst vara cykel- och gångförbin-

delse mellan Näsby och Täby. Ryggraden innehåller de senesta Smart-City funktionerna och kan anpassas de 

växlande urbana situationerna i förhållande till mikroklimatet och de omkringliggande programfunktionerna.



staden, genom att underlätta fysiska möten mellan de 
många olika brukarna. Här är nyckeln de två primära 
stråken, Stadsstråket och Grönstråket och korsningen där 
de två möts och skapar överlapp och interaktion mellan 
olika brukare på olika tider av dagen.

”From a Triple Helix systems perspective, the consolidation 
of the spaces and the non-linear interactions between them 
can generate new combinations of knowledge and resources 
that can advance innovation theory and practice, especially 
at the regional level.”
- Stanford University / Tripple helix research h group
I Täby handlar det helt konkret om att skapa de bästa 
möjligheterna för synergi mellan Gymnasium klungan, 
”Triangeln” - det nya innovationshuset, och den existerande 

En av de viktigaste premisserna for en god kunskapsstad är 
att skapa möten mellan de olika brukarna i olika situationer 
av både formell och informell karaktär.
Planeringen av en korsning mellan Stadsanvändare och 
områdets kunskapsanvändare är därför uttänkt och planerat 
som ett hjärta i planen som vill utgöra ett levande centrum 
med överlappande funktioner och användare från morgon 
till kväll.

KUNSKAPSHJÄRTAT

DEN GRÖNA TRIANGELN

Skapa ett nytt campus

Nedskalering av skolorna                                   Genom terrassering Ett unikt Campus

Förbinda alla utbildningsfaciliteter Till en grön kunskapsstad

aktiva terrasser

öppen bottenvåning

grönt campus

Regnvattenmagasin Spetsen Bostäder Studentbostäder med 
gemensamt idrottscenter

Det gröna stråket

sportLokal Gator LekplatsEntréplatsCykellekplatsDen blå platsen

Privata kantzoner

Zoom In: Ett unikt campus 

I det gröna campus placeras aktiviteter med kultur- och ungdomsverksamhet samt sport i bottenvåningarna. De är både fysiskt och 

visuellt synliga och blir den del av det urbana rummet som hele staden kan ta glädje i och nyttja.

Visionsbild: Campus Staden



Idrotts område

PENDLARSTRÅKET
Tibble Kyrka är en viktig markör i planen. I framtiden kommer 

kyrkan bli inramad av ett nytt stadsrum som kopplar platsen vid 

ingången i andra våningen från Biblioteksgången via en amfitrap-

pa med ramper för alla brukare till bottenplan. Från stadsrummet 

i andra våningen kan man se direkt mot den nya Tibble Stations 

entréplats. Därifrån har man så möjlighet för att gå in i den nya 

kontorsbyggnaden med en stor offentlig lobby med gym, café mm 

och en direkt nedgång till den underliggande bussterminalen. 

Staden får både ett vackert stadsrum i två våningar och en ef-

Livet för staden! Utvecklingen av 
stadsdelen har på många sätt de bästa 
villkoren bl.a. då nästan en tredjedel 
av dess brukare redan står klar till att 
kickstarta livet i staden. Det kommer 
i framtiden finnas tre gymnasier, som 
yrkesmässigt kan ha var deras profil, 

fektiv pendlarförbindelse som tryggt och lätt kopplar mellan de 

viktigaste cykelförbindelserna, tåg och buss.

Möte i solen: Sol förhållanden är en av de bästa fakto-

rerna att planera möten i uterum efter. Därför planeras 

mindre intima mötesplatser längs ”Stadstråket” i förhål-

lande till dagens och solens gång. 

skolmatsal/kök -restaurang/församlingshem

Möte i fritiden: Mötesplatser i byggnader placeras alltid 

med visuell kontakt och närhet till stadsrum och stads-

rumsförbindelser. T.ex. gymnasiernas bottenvåningar dit 

det både är visuellt och fysisk lätt att komma 

skolidrott - idrott för alla

Möte på väg från A till B: Infrastruktur, stoppställen och 

parkering bidrar också till att skapa mötesplatser för 

olika användare. Det planeras därför goda förhållanden 

här på de spontana mötena på farten.

Auditorium och verkstäder -konsertsal och 
kvällsskola

Konst och kultur, Näringsliv och 
restaurang och sport. De tre skolorna 
ligger i Stadens gröna campus stråk 
och bidrar till stadslivet med öppna 
funktioner, som kan användas av 
Stadens övriga brukare. 
  

KUNSKAPSHJÄRTAT

DEN GRÖNA TRIANGELN

Närings- och restaurangskolan

Show kitchen

Utomhus matområde

Mat experimentarium

Kryddor/Örtträdgård

Campusbana

Campusbana

Campusbane

Outdoor udstilling

Idéværksteder

Scene

Basketboll område med 
utomhus arena

Informella aktivitetsfickor

Sportskolan Konstskolan

Café och uteservering Nya Åva gymnasium Bostäder Gröna fickor Lokalgata Näringsliv med utåtriktade bottenvåningar Kyrkplatsen Tibble Kyrka Attundavägen Kommunhuset BiblioteketEsplanadenBussterminal

Zoom in: ’Pendlar Stråket’

Bussterminalen placeras i axeln mellan Biblioteksgången och 
Tibble Station. Den nya entréplatsen till Tibble kyrka i två 

våningar får en central placering med ingång direkt till den 
’offentliga lobbyn’ med nedgång till terminalen

Visionsbild: Pendlarstråket

Boulevarden Det gröna stråket En ny framsida mot spåren
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I fas ett inleds förnyelsen av områdets kunskapskluster genom 

att det nya Tibblegymnasiet med fokus på konst och musik 

uppförs på tomten direkt söder om det nuvarande gymnasiet. 

Därefter rivs den gamla gymnasiebyggnaden och ersätts 

med en blandning av bostäder och kontor i kvartersstrukturer 

enligt samma mönster som den redan påbörjade 

centrumutvidgningen i norr på andra sidan Attundavägen.  

För att ge momentum åt stadsutvecklingsprojektet och synlighet 

åt platsen föreslås att projektet verkar för att den triangulära 

Det viktigaste steget om vi ska säkra en hållbar utveckling är 

förtätningen av de stationsnära områdena. Därför har vi med 

utvecklingen av Den gröna triangeln säkrat grundförutsättningen 

för att skapa en hållbar stadsdel från dag 1. Den ambitionen 

ska vara med till att rita området och locka nytt näringsliv och 

medborgare till. Studier visar att företag och familjer i stigande 

grad efterfrågar en grön profil när de skal välja kontor och 

bostäder. 

Det handlar inte bara om en grön hållning men i lika hög grad 

tillvalet av ett hälsosamt liv - hemma och på arbetsplatsen. 

I den gröna Triangeln erbjud ett hälsosamt liv med trivsel där 

bebyggelse, material och stadsrum är utarbetat med fokus på 

hållbarhet och hälsa.

Strategin för regnvattenhanteringen kan sammanfattas i 

tre punkter: respektera vattnets vägar, fördröj lokalt och 

använd regnvatten som en resurs. De tre strategierna bildar 

en grundläggande parameter för stadsplaneringens så både 

terrängjustering, takytor, gårdsrum, p-källare, växter, stadsrum 

och vägar m.m. planeras med regnvattenhantering i åtanke. 

Målet är att säkra Staden för 5-årsregn utan besvär och 100-års 

regn utan skador. 5-års regn hanteras primärt genom avledningen 

från tomten över terräng mot lokala uppsamlingar på platser samt 

kvarhållning och avledning i Boulevarden därifrån regnvattnet 

leds med den rätta hastigheten till mottagaren. Vid 100-års regn 

kan vägar, parkeringsytor samt möjligen p-källare användas.

Urbana platser
Investeringar i stadsrum skapar och fasthåller  positiva 
sociala, kulturella och ekonomiska förändringar i 
staden. Bra stadsrum skapar hög livskvalitet för folk 
i alla åldrar. 
Stadsrum utformas genom en rad workshops med 
framtidige brukare som bidrar till att säkre att folk tar 
ägarskap från dag 1. 
Det gröna hjärtat är där skollivet och vardagslivet möts 
-här där livet levs. Stadrummen placeras centralt och 
binder området samman med de omkringliggande 
områdena.

Hele Täby blå
respektera vattnets vägar, fördröj lokalt och använd 
regnvatten som en resurs. Hantering av regnvatten är 
en naturlig del av Boulevarden och samlas i Spetsens 
Blå stadsrum

Gröna gårdsrum
De gröna gårdsrummen skapar små privata och 
semi-privata fickor i staden där de små gemens-
kaper kan uppstå. Här kan man odla i små urbana 
trädgårdar.
Trädgårdar på framsidan skapar goda kantzoner och 
ökar tryggheten.

Smart Boulevard
Boulevarden innehåller den nyaste teknologin 
för Smart City utveckling; här kan man koppla 
sin telefon till den närmsta lyktstolpen, ladda 
sin elcykel mm.
Boulevarden binder området sammen på längden 
av tomten och skapar en stark identitet. Träden 
bidrar till att skapa skugga till bottenvåningen 
och på så sätt sänka energibehovet till kylning.
 

Mikroklimat
Bebyggelsens struktur är placerad med avseende på 
att skapa så hög kvalitet och komfort i stadens rum 
som möjligt. Förskjutningar i fasaden, nedtrappningar 
i höjden, variation i bebyggelsesriktning mm. 
bidrar allt sammans till att skapa de attraktiva och 
hälsosamma ramarna för stadens liv.

Bättre tillgång till  Tibble stationen
Ny och förbättrad cykel- och bilparkering vid övergången skapar 
trygghet och prioriterer offentlig transport och cykeltrafik. 
Busshållplats flyttas til Attundavägen tæt ved Tibble station och 
säkrar en snabbare och säkrare övergång.

PENDLARSTRÅKET
universitetsbyggnaden längst i söder uppförs i detta skede 

i samarbete med länets akademier, för att tidigt i projektet 

sätta platsen på kartan och ge projektet hög attraktivitet och 

dragningskraft redan från dag ett. Vid lämpligt tillfälle påbörjas 

rivningen av Tibblehallen, Tibblevallen och Näsbyskolan inför 

nästkommande etapp.

I fas två fortsätter triangelns utvidgning med nästa etapp bostads/

kontorskvarter i områdets nordvästra del mot Tibble station. 

I kvarteret längst i nordväst inryms en ny bussterminal med 

Utvecklingen av Tibble-Åvatriangeln till en del av Täbys stadskärna 

tar sin utgångspunkt i ett ekonomiskt hållbart förhållningssätt. 

Planering och etapper bygger på ett samspel mellan marknadens 

efterfrågemönster, behovet av moderna och funktionella 

utbildningsmiljöer, en levande och integrerande stadsmiljö, 

hushållande med offentliga medel samt en kontinuerlig 

förstärkning av platsens position och attraktivitet. 

Att förnya området är förknippat med viktiga åtaganden. Utöver 

bostäder och arbetsplatser innehåller den nya strukturen 

kommunala verksamheter som förskola, skola, äldreomsorg,  ytor 

för aktivitet och rekreation. Det krävs ny infrastruktur i form av 

vägnät, vatten- och avlopp, ledningar för el och kommunikation 

med tillhörande fördelningsstationer, kapacitet i reningsverk 

samt kompletterande samhällsservice. 

En tydlig strategi för att utveckla staden resurseffektivt är att inordna 

de nya delarna i den befintliga strukturen avseende framförallt 

infrastruktur, för att därmed minska på behovet av nya vägar och 

broar, men samtidigt möjliggöra infrastrukturinvesteringar som 

tydligt stärker stadens funktionalitet.

Överlåtelse av kommunal mark ger kommunen direkt realiserbara 

av nödvändiga allmänna anläggningar, exempelvis gator och 

parker, fördelas med utgångspunkt i hur den nya exploateringens 

nyttor är fördelade mellan parterna. Exploateringsbidrag från 

berörda exploatörer för utbyggnad av de allmänna anläggningarna 

är ett verktyg som kommunen har möjlighet att tillämpa i dessa 

sammanhang.

Den första etappen av exploateringen sker primärt med bostäder 

som har en strukturellt stark marknadsefterfråga i Täby, vilket 

både genererar intäkter för finansiering av kommande offentliga 

investeringar samt bidrar till att ytterligare bygga stad i Täby 

centrum och därmed stärka attraktiviteten för platsen till nästa fas 

i utvecklingen. Den tidiga etableringen av nya Tibble gymnasium 

motiveras av att den mest attraktiva marken frigörs. 

I områdets sydspets planeras för en gemensam filial för de 

tre lärosätena KTH, Stockholms universitet och Karolinska 

institutet, som genom Roslagsbanan och Roslagsvägens 

sträckning har utomordentliga kopplingar till Roslags-Näsby 

station och ÅVA-triangelns södra del. Etableringen stärker med 

sin signaturbyggnad områdets position och bidar till ökade 

värden i kommande exploateringar. Samtidigt är etableringen inte 

kombination med etablerade varumärken som vill vara en dela av 

det framväxande Täby. I denna etapp ingår även omlokaliseringen 

av  bussterminalen som ges en kostnadseffektiv placering som 

tar hänsyn till befintligt stadsstruktur samt binder samman 

kommunens centrala delar med Tibble station med dess 

potential vid en utökad spårtrafik. Exploateringarna genererar 

intäkter som förutom bidrag till infrastruktur samt nödvändiga 

rivningsarbeten bidrar med finansiering av det nya ÅVA gymnasiet 

i områdets centrala del. Den sista etappen etableras slutligen 

när marknadsefterfråga och demografi motiverar ytterligare 

bostadsproduktion samt en till gymnasieskola.

intäkter, som kan balanseras mot de olika investeringskostnader 

som projektet medför, såväl årsvis som över hela projektets 

livslängd. 

Mark är en ändlig resurs och överlåtelsen innebär därför samtidigt 

att kommunen vid överlåtelse frånhänder sig förfoganderätten 

över marken. Alternativt kan kommunen istället upplåta marken 

genom långfristiga markupplåtelseavtal, exempelvis genom 

tomträttsupplåtelse, och på så sätt behålla markinnehavet. 

Intäkten för kommunen genom så kallad tomträttsavgäld blir då 

istället sammantaget mindre än vid överlåtelse och fördelad över 

en längre tidsperiod. 

Investeringskostnader som genereras inom de exploateringar 

som genomförs under byggandet av den nya staden kan 

regleras i exploateringsavtal med berörda exploatörer. De 

nya exploateringarna innebär vinster för de genomförande 

aktörerna och dessa ska balanseras mot relaterade kostnader. 

Exploateringsavtalen upprättas såväl vid exploatering av kommunal 

mark som vid exploatering av mark i privat ägo, och en viktig del 

av avtalen är reglering av hur investeringskostnaderna ska fördelas 

mellan kommunen och exploatörerna. Kostnader för utbyggnad 

beroende av marknadens drivkrafter utan istället av samverkan 

med akademin vilket ger möjlighet till en tidigare byggnation än 

annars, och inte heller avgörande för utvecklingen av den norra 

delen vilket förhindrar att stadsutvecklingen blir beroende av 

offentliga myndighetsbeslut.

Etapp två innebär en positionsförskjutning från huvudsakligen 

handel och bostad till att även etablera kontorsarbetsplatser i 

större skala. Etableringen av kontor i etapp två motiveras av att 

Täby centrum inte är ett naturligt kontorskluster idag, men att 

en förstärkt stadskärna i kombination med Stockholmsregionens 

tillväxt motiverar ett tydligare kontors- och arbetsplatskluster 

i regionens nordöstra del. Täby Centrum kommer genom 

sin utvecklade kollektivtrafik med Roslagsbanans koppling 

till Stockholm city via Odenplan samt ett framtida Arlanda 

express att vara den naturliga platsen för den positionen. I 

etapp två etableras även lokaler för en levande gatumiljö i 

större utsträckning då marknadsunderlaget för detta växer och 

breddas. Innehållsmässigt kommer dessa att fyllas av aktörer 

som komplettera Köpcentrumet, och öppnar upp för mindre 

aktörer att etablera lokala och ibland unika verksamheter – i 

anslutningar till centrumanläggningen och Roslagsbanans station. Längst i söder i denna del uppförs 

det nya Åvagymnasiet med yrkes-/restauranginriktning, granne med nya Tibblegymnasiet.  Gamla 

Åvagymnasiet kan i denna fas med fördel användas för startup/entreprenör/inkubatorverksamheter 

i avvaktan på dess rivning. På andra sidan järnvägen uppförs i denna fas den nya Näsbyskolan.

I den tredje och avslutande fasen rivs och ersätts gamla Åvagymnasiet med den tredje adderingen 

till områdets gymnasier med inriktning mot sport, samt ytterligare fem föreslagna bostadskvarter 

med inslag av studentbostäder i triangelns spets.

DEN GRÖNA TRIANGELN

I den alternativa strukturskissen ses det hur bevarande av 

både idrottsanläggningen Tibblevallen och Ishallen kommer 

påverka planen. Etapp-planens tre steg är planerade så bägge 

anläggningarna kan förbli på deras nuvarande placering även 

om projektet påbörjas. Men deras existerande placering är 

problematisk därför att bägge anläggningar ligger mitt i det 

framtidiga campus och anläggningarna skapar en propp i 

förbindelsen mellan öst och väst. Speciellt Tibblevallen är svår 

att integrera i sin helhet då den påverkar tätheten i stadsdelen 

som vill framstå öppen och diffus. Man förlorar möjligheten för 

att skapa’ ett riktigt centrum’ med den kritiska mängd brukare, 

funktioner och höjder. Väljer man att bevara anläggningarna 

kommer det påverka 5 byggfält på ca. 60.000 BTA. 

1 Etapp
Uppföres:
• Nytt Tibble gymnasium uppförs
• 4 nya byggfält till bostäder och 

kontor
• möjllighet för utåtriktade funktio-

ner i bottenvåningen
• Spetsen Universitet uppförs

Rivs Ner: 
• Tibble Gymnasium

Bostäder

Näringsliv

Utbildning

Idrott inomhus

Möjlighet för detaljhandel

Bussterminal

2 Etapp
Uppföres:
• Ny Bussterminal uppförs i botten-

våningen kontor uppförs över
• Fyra nya byggfält utlaggt till kontor 
• Nytt Åva gymnasium uppförs
• Ny Näsbydalsskola uppförs 

Tillfälligt:
• Åva gymnasium kan användas till 

Start-up/Kick-Starter företag och 
events

Rivs Ner: 
• Tibble Sporthall
• Tibblevallen
• Näsbydalsskolan

3 Etapp
Uppföres:
• Nytt Gymnasium uppförs 
• Ny förskola
• 5 nya bostads byggfält uppföres 

inkl. nya inomhus sportområden 
mot det gröna stråket

Tas bort: 
• Ishallen
• Åva gymnasium
• Scouthuset

Vägsektion 1:400 Ankomstväg 

Visionsbillede: ’Spedsen’

Vägsektion 1:400 Gator Vägsektion 1:400 Gränder

M2 TÄBY

 

UTBILDNING TOTALT I KVM BTA

Tibble Gymnasium 18000
Åva Gymnasium 20000
Nytt  Gymnasium 24000 varav 4000 BTA till planer
Ny Näsbydalsskola 14000
Förskola 3100
Spetsen Universitet 22000

Utbildning TOTALT 101100

INOMHUSSPORT

mindre sportsrum 4000
Flexibla aktivitetsytor 3000
Omklädningsfaceliteter mm 1000

8000

KONTOR
Större näringsliv 30000
Små företag 40000
Flexibelt näringsliv 12000
Detaljhandel 4000

Kontor TOTALT 86000

BOSTÄDER
Studentbostäder 20000
Subventionerade bostäder 20000
Bostäder 64000

Bostäder TOTALT 104000

Bussterminal
Terminal 11500

Bussterminal totalt 11500

Total BTA 310600 BTA #REF!

Utomhus ytor

Semiprivat( Skolgårdar mm.) 24000
Allmän platsmark 205000 varav 26600 kvm till sport

Total KVM 229000 KVM


