
TIBBLE 2.0

1. PRIMÄRA LANDSKAPSELEMENT
-  Som sätter grund för planen.

STRUKTURPLAN

KOPPLINGARNA PARKEN DEN URBANA LOOPEN KANTZOONEN

2. SAMLA!
-  Samla Täby i en definerad & ikonisk plats. Här synliggörs  

och blandas näringsliv, utbildning, sport & natur!

3. OPTIMERA!
-  Optimera mikroklimatet i det offentliga rummet genom 

att bygga högre i nord-öst & lågt i syd-väst.

- Bygg högt på strategiska platser för att prioritera den 
mänskliga skalan i offentliga rum.

KONCEPT

1. KOPPLA!
-  Koppla befintliga stråk, existerande infrastruktur & 
viktiga noder, till en sammanvävd & logisk struktur.

TIBBLE 2.0
I Täby finns en fantastisk potential. Idag finns redan ett starkt 
idrottsliv, högklassig utbildning, tillgång till natur och drivna 
och kompetenta invånare. Undersökning visar att Täbyborna 
är de invånare som identifierar sig starkast med sin kommun 
i Stockholm län, att komma ifrån Täby är något man är stolt 
över. Det gillar vi! Vi vill med Tibble 2.0 skapa en stadsdel som 
kan bära Täbys identitet och som blir ett tydligt samlande nav 
för hela orten. Tibble blir en stadsdel för vardagens nöjen, lek 
och paus, samt en grogrund för kreativitet och innovation.
  
Man kan säga att Täby består av ett antal viktiga kugghjul: idrott, utbildning, natur, kultur 
och företagande.  I Tibble vill vi sätta samman kugghjulen för att starta ett maskineri som 
ger energi och kraft som kan göra avtryck långt utanför Täbys gränser. När kugghjulen 
möts uppstår synergier och nya möjligheter för innovation och växtkraft. 

I vårt förslag får Tibble ett grönt och urbant hjärta, ett slags Täbys “Central Park”, 
som kopplar samman såväl flöden som verksamheter, i och utanför tävlingsområdet. 
Centralparken är en grön och aktiv plats med gott om möjligheter till lek, sport och 
rörelse. Genom att samla viktiga stråk i ett gemensamt nav, skapar vi ett aktivt och 
levande centrum. Här formar vi ett nytt ekosystem, där natur, stadsliv, idrott och 
innovation möts. När Centralparken binds samman med Esplanaden och Täby Torg blir 
Täby Centrum komplett.

Kring parken samlas lokaler som är specifikt utformade för att främja synergieffekter. 
Vi kallar dem för Tibble-juvelerna. Här hittar man flexibla arbetsplatser och mötesrum, 
experiment-labb, utställnings och event-lokaler, mediatek och food court.  Här skapas 
förutsättningar för kunskapsutbyten bortom uppdelningen näringsliv-gymnasium-
högskola. Istället för dåtiden segregerade och inåtriktade utbildning och kontorsmiljöer 
riktar sig framtidens lokaler utåt. Här visar man upp sina innovationer och bjuder in till 
samverkan över de traditionella gränserna.

Utbildning, näringsliv, idrott och bostäder ligger sammanvävt i en stadsstruktur. Här 
väljer man att arbeta och utbilda sig, inte bara för de förstklassiga lokalerna, utan för att 
man blir del av en stadsdel och ett sammanhang. Här kan man ta sin laptop och sätta sig 
på ett café, kolla in en ny föreställning på teatern, spela boll med kollegorna efter jobbet 
eller bara njuta av den första vårsolen i parken. Här är det lätt att knyta nya bekantskaper 
eller hitta en potentiell samarbetspartner till sitt senaste projekt.

Alla har någon gång suttit på en vindskyddad plats mot en varm vägg och tagit av sig 
jackan trots att det fortfarande är vinter i luften. I Tibble har vi utformat offentliga rum 
och byggnader för att maximera sollägen och skydda mot vinden. I de bästa lägena 
placerar vi uteserveringar och offentliga platser så att så många som möjligt kan ta del 
av det lokalt förlängda sommarhalvåret.

Med Tibble 2.0, har vi använt oss av det bästa som redan idag finns i Täby, för att utveckla 
en robust plan – med flexibla lösningar, som gör Täby till en stad i världsklass.

Välkomna!

TIBBLE JUVELERNA

CENTRALPARKEN

TÄBY CENTRUM

TIBBLE STATION

ROSLAGS-NÄSBY ST.

NÄSBYDAL

GRINDTORP
SCIENCE PARK

Utbildning

Idrott

Kultur

Näringsliv

Natur

TIBBLE STATION & 
BUSSTERMINAL

CENTRALPARKEN

NY SPORTSHALL
MED IDROTTSSPLAN PÅ TAK

TVÄRBANESTATION
& BYTESPUNKT

NY GRUNDSKOLA MED 
SKOLGÅRD PÅ TAK

JUVELERNA

NÄSBYDAL

ROSLAGS NÄSBY STATION

TÄBY CENTRUM

TIBBLE SIENCE PARK

NY GÅNG- & 
CYKELSBRO ÖVER 

SPÅR

- BINDERSAMMAN
GRÖNASTRÅK & SKAPAR 

EN HELHET.

- GER RUM FÖR MÖTEN, 
REKREATION, SPORT, LEK 

& INNOVATION!

- BINDERSAMMAN ALLA 
OMRÅDEN I  TIBBLE 

OCH GÖR DET LÄTT ATT 
ORIENTERA SIG.

-EN GRÖN ZON SOM 
HÅLLER BULLER & 

OTRYGGA MILJÖER BORTA 
GENOM ATT BYGGA TÄTT 

MOT SPÅR  



4. INFRASTRUKTUR
- För en sammanvävd stad!

5. SPÅRÖVERGÅNGAR
-  Nya, förändrade & existerande!

1. OMRÅDES IDENTITETER
-  Som skapar en blandad stad!

3. STRÅK
- Som definerar gröna-, gång- & cykelstråk!

TIBBLE 2.0

Vy från Esplanaden påväg mot 
Tibble Station.  Ti l l  höger i  bi ld syns 

Tibble Kyrka.

SITUATIONSPLAN 1:2000
TIBBLE

PRIMÄRA BILVÄGAR NY GÅNGBRO

BUSSRUTER

EXISTERANDE BRO 
FÖR CYKEL & GÅNG

SEKUNDÄRA BILVÄGAR NY GÅNG- & CYKELBRO

TVÄRBANA

SÄNKNING AV BIL VÄG

SPÅRBANA BRÄDDA BEFINTLIG 
TUNNEL FÖR BIL, 
CYKEL & GÅNG

CENTRALPARKEN

STATIONSOMRÅDET

LEKEN

SIENCE PARK

TIBBLE KVARTEREN

ÅVA KVARTEREN

PRIMÄRA GÅNG- 
& CYKELSTRÅK

SEKUNDÄRA  GÅNG- 
& CYKELSTRÅK

GRÖNA STRÅK

STATION

CENTRALPARKEN
I centralparken f inner du de bästa sol lägena och 
vindskyddet.  Parken är grön med möjl ighet för 
både rekreation,  möten och rörelse.  Byggnaderna 
som formger parken har en mänskl ig skala och en 
inbjudande och ikonisk arkitektur.

STATIONS-
OMRÅDET
Stationsområdet kommer för många vara det första 
de möter då de anländer t i l l  Täby. Här ska det vara 
lätt  och logiskt att  hitta,  vare sig du ska vidare med 
buss,  t i l l  Centralparken el ler  t i l l  Täby centrum. Genom 
byggnadsmassa som formger gaturum och strategisk 
placering av bussterminal,  hjälper vi  dig att  hitta rätt. 

TIBBLE
KVARTEREN
Tibble Kvar teren är med t i l l  att  formge den urbana 
loopen runt Centralparken och består primärt utav 
bostäder men också en gymnasieskola.  Med tegel  som 
fasadmaterial,  ser inte bara Tibble Kvar teren t i l l talande 
ut,  men förbättrar också mikrokl imatet i  den urbana 
loopen, då tegel  absorberar värme under dagen, och 
fr igör på kväl len/natten. 

ÅVA
KVARTEREN
Sport,  äventyr och vi ld natur står i  fokus i  Åva 
Kvarteren! Området programmeras med sportprogram, 
grundskola och näringsl iv som al la ska utstråla en aktiv 
l ivsst i l . 

LEKEN
Kvarteret Leken  består t i l l  större del  av grund- och 
förskola,  vi lket avspeglar s ig i  dess karraktär.  Leken, 
l iksom namnet antyder,  har en lekful l  och kreativ 
stämning och karaktär.  Varma material,  så som 
trä,  blandas med grönska och lekful la aktiviteter i 
landskapet och på tak.

TIBBLE SIENCE PARK
Tibble Sience Park sätter Täby på kar tan som det 
nya innovationsklustret.  Karraktären av området, 
byggnaderna och lokalerna ska utstråla innovation, 
teknologi,  framtiden och hål lbar byggnadsteknik. 
Området ska kännas ungt,  modernt och t i l l talande.



- PARKERINGSHUS/SKOLGÅRDAR/PLATSEN

skøjtebane

7. SYNERGI
-  Kring Centralparken skapas ett nav för nya synergier! 

6. FLEXIBILITET 
-  Den smarta staden är den flexibla staden! 

Poröst och f inmaskigt 
gatunät ger f lexibi l i tet  för 
anpassning t i l l  förändrade 

mobil itetsmönster och 
autonoma fordon

Kvartersstorlekarna är 
anpassade för att  under 

planprocessen kunna 
programmeras om och 

passar såväl  kontor som 
skola el ler  bostäder

Parkeringshus är 
omstäl lningsbara t i l l 

kontor

8. LANDSKAP I CENTRALPARKEN
-  Ett aktivt & rekreativt landskap som vill användas av många!

Teknologin utvecklas snabbt, vilket innebär att 
dagens idéer snabbt kan bli daterade. I Tibble 

formar vi en flexibel stadsdel som lätt kan 
anpassas efter nya förutsättningar och system. 

Här kan man enkelt integrera intelligenta 
energi-system, ny mobilitet eller en utveckla 

en förhöjd nivå av delningsekonomi.  

Planen har en rigid kvartersstruktur med 
kvartersstorlekar som tål förändringar under 

planprocessen, funktioner kan enkelt byta 
plats med varandra vid behov.

Isbana!

Sportplan!

Musikarena!

Kring Centralparken surrar det alltid av energi. Här 
hittar man restauranger och caféer i bästa läge 

och delade funktioner som samlar Science Park, 
studenter och boende. Här finns flexibla arbetsplatser, 
mötesrum och evenemangslokaler.  Via Science Park 
är anslutna till ett gemensamt bokningssystem. Här 
har man möjlighet att vid behov hyra ett mötesrum 
eller några extra arbets- eller studieplatser.  Andra 
lokaler anpassas för att dagtid kunna utnyttjas av 

studenter eller företag och kvällstid av föreningsliv 
eller evenemang.

TIBBLE 2.0

Vy från södra delen av 
Centralparken. På andra sidan 

parken t i l l  vänster ansluter parken  
t i l l  esplanaden om for tsätter upp 

mot Täby Torg

MEDIATEKET
samlade bibl ioteks- 

funktioner för skolorna

LABBET & 
EXPOHALLEN

Hyrbara 
arbetsplatser, 

spännande 
verkstäder, 

utstäl lning- & 
eventhal l ,  lab, 

workshop ytor etc.

TEATERN
används för t .ex.

förestäl lning, 
konferens, 

skolavslutning

ARENAN
Multisport  arena,
scen, mötesplats 

etc.

TIBBLE KÖK & 
PARK CAFÉET

VÄXTHUSET
Erbjuder platser t i l l 
att  plugga, arbeta 

el ler  f ika i  det 
gröna - men inne! 
I  f iket hål ls  även 

kväl lsföreläsningar 
bland de gröna 

växterna,  dessutom 
f inns där gott 

ekologiskt kaffe att 
köpa!

MATHALLARNA
Food court  som samlar 

både gymnasieelever och 
näringsl ivet t i l l  lunch, & 
som under kväl len kan 

användas t i l l  event,  dans 
el ler  annat!



- FÖR SOCIAL, EKONOMISK & MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

• ÅRET OM, DYGNET RUNT!
Bygg & programmera Tibble för att säkerställa en trygg och levande stad dygnet 
runt genom att blanda kvällsaktiva funktioner med dagsaktiva.

Gestalta utemiljöer så att de är behagliga att vistas i, även när det är mörkt eller 
kallt, och förläng sommarsäsongen genom optimera mikroklimatet i stadsrummet. 
Tibbles stadsrum ska även uppmuntra till aktivitet dygnet runt, alla dagar och 
årstider!

• DELA LOKALER!
Optimera lokalutnyttjande genom att låta flera användare dela på lokaler som 
används sällan eller vid olika tider på dygnet.

• BLANDA SKALOR
Mänsklig skala kring offentliga rum skapar trygga och trivsamma platser där 
människor vill uppehålla sig.

• SATSA PÅ IKONISK OFFENTLIG MILJÖ
Utforma Centralparken och Tibble-juvelerna med omsorg för att skapa en tydlig 
identitet som färgar hela stadsdelen.

• ETABLERA PARTNERSKAP
Under planerandet, utbyggnaden och brukandet av stadsdelen är det viktigt att 
etablera ett samarbete mellan olika intressenter för att kunna säkerhetsställa 
synergier och skapa en plats med en stark kulturell identitet. En gemensam 
organisation etablerar en agenda för områdets intressenter och hur de gemensamma 
resurserna i området ska samutnyttjas.

• 

• MINSKA BARRIÄR & ÖKA OFFENTLIGT RUM! 

Skyddsmurar gör det möjligt att bygga tätare mot spåren. Här placerar vi buller- 
och risktåligt program som parkering, idrottshallar och bussterminal. Detta kortar 
avståndet mellan de två sidorna, minskar upplevelsen av barriär samt frigör mer 
plats till skyddade, bullerfria offentliga rum. 

• EXPONERA NÄRINGSLIV!
Småföretagare och innovationsdrivna företag behöver exponering för att lyckas. I 
Tibble är näringslivet integrerat i en kreativ och aktiv stadsdel. Här får får man mer 
än sin kontorsplats.

• FRAMTIDENS SKOLA
Istället för dåtidens segregerade och inåtvända skolmiljöer riktar sig framtidens 
skolmiljöer utåt och ligger integrerat i stadsstrukturen. Med flexibla byggnader 
kan verksamheten förändras, växa, och anpassas efter behov.

• 
• 

• SYNLIGGÖR SPORT & IDROTT I DET OFFENTLIGA RUMMET!
Placera och gestalta sport och idrott så att de är synliga i det offentliga 
rummet, med hjälp av transparenta och inbjudade fasader och strategisk 
placering. På så sätt främjas en hälsosam livsstil och social interaktion. 

• TA HAND OM DAGVATTNET!
Med gröna tak och ett grönt landskap kan dagvatten fördröjas och tas om hand.  
Skateparken fungerar som buffer vid större regnmassor.

• OPTIMERA SERVICE OCH ENERGI
Ett kulvertsystem samlar avfall, el, vatten och uppkoppling. 

• LADDA BILEN! 
I Moblilitetshuset vid stationen hittar man  både bilpool, cykelpool och gott 
om laddplatser för elfordon 

• GRÖNSKA SOM PRESTERAR
Barrträden kring spårområdet hjälper till att skapa en god luftkvalité. Genom ta 
tillvara på spridningsvägar värnar vi om den biologiska mångfalden.

• BYGGNADER SOM PRESTERAR 
Värmeabsorberande material på lägre volymer hjälper till att skapaa ett be-
hagligt mikroklimat og ljusa material högre upp reflekterar ljus. 

• GÖR DET LÄTT ATT VÄLJA RÄTT!
I Tibble trivs man bäst till fot och på cykel och stadsdelen utformas för att lyfta 
fram kollektiva färdmedel.

PRINCIPER FÖR EN HÅLLBAR STAD

1:1000
ESPLANADEN ESPLANADEN ÅVA SKATEPARK

CENTRALVÄGEN

ROSLAGS NÄSBY BYTTES PUNKT

CENTRAL PARKENATTUNDAVÄGEN

SIENCE PARK

GRINDTORP GRINDTORP NÄSBYDAL

TIBBLE KVARTEREN

TÄBY CENTRUM

TYPSEKTION 1:400
ESPLANADEN

ILLUSTRATIONSPLAN 1:400
TIBBLE STATION & BUSSTERMINAL 

ILLUSTRATIONSPLAN 1:400
CENTRALPARKEN

ILLUSTRATIONSPLAN 1:400
ESPLANADEN

TYPSEKTION 1:400
URBANA LOOPEN

TIBBLE 2.0

Vy från Centralbron med Tibble-
Åva Trianglen t i l l  vänster och 

Näsbydal  t i l l  höger.  Vänster i  bi ld 
ser man en ny gångbro som kopplar 

samman den nya bytespunkten på 
bron med den nya stadsdelen.

SEKTION GENOM ESPLANADEN  
1 :1500



Etapp 1
I Första etappen byggs en ny grundskola som kan ersätta 
Näsbydalsskolans nuvarande lokaler. Längst Östra Banvägen sker 
markanvisning om bebyggelse av bostäder och kontor som även 
innehåller en förskola.

Etapp 2
I andra etappen byggs två nya fotbollsplaner där Näsbydalsskolan 
tidigare låg samt en ny gymnasieskola. Nu byggs också bostäder som 
kan hjälpa till att finansiera byggnationen av stationen och parken i 
nästföljande etapp. 

Etapp 3
I tredje etappen flyttar delar av Tibble Gymnasiums kapacitet 
in i den nya gymnasieskolan. Nu byggs nya Tibble station med 
bussterminalen. Tidigare markanvisningar finansierar Centralparken 
som byggs tillsammans med sina omgivande byggnader, inklusive en 
ny gymnasieskola. 

Etapp 4
I fjärde etappen har Tibble Gymnasium flyttat till nya lokaler och 
Science Park som innehåller kontor, högskola och gymnasium byggs 
på dess plats. De lite högre byggnaderna landar naturligt i sitt 
sammanhang tillsammans med den redan uppförda bebyggelsen

Etapp 5
I femte etappen har Åva-gymnasiets kapacitet har flyttat till nya 
lokaler. Istället byggs idrottslokaler som kan ersätta de befintliga 
sporthallarna vid Biblioteksgången. Även en grundskola och fler 
bostäder tillkommer. 

Etapp 6
I den sjätte och sista etappen byggs grundskolan från etapp 1 ut och 
en ny förskola tillkommer. Bostäder och kontor ersätter Tibblehallen. 

E TAPPINDELNING

KLIMATANALYSER

EXISTERANDE 
BYGGNADER

EXISTERANDE 
SPORTANLÄGGNINGAR

BYGGS I  ETAPP

2. SKOLYTOR
2. KVARTERSTRUKTURER
-  Flexibla kvarter & en unik kärna!

3. MARKYTOR

IKONISK ARKITEKTUR

FLEXIBLA KVARTER

BULLERTÅLIGA 
FUNKTIONER

- SPORT
- PARKERING
- BUSSTERMINAL
- STATIONSOMRÅDE

Ytor 
inom-

hus

Ytor 
utom-

hus
Högre utbildning 17 139

Gymnasieskola 1 15 059 1 985*

Gymnasieskola 2 13 562 1 500*

Gymnasieskola 3 14 243 1 040

Ytor som samut-
nyttjas

21 994

Grundskola 1 8 009 5 000

Grundskola 2 5 933 5 500

Förskola 1 1 710 2 500

Förskola 2 1 052 3 011

2. AREA & ETAPPER 3. PARKERING
Utbild-
ning 
BTA

Kultur + 
delad 
utbild-
ning 
BTA

Kontor 
BTA

Idrott 
BTA

Han-
del 
BTA

Parkering 
BTA

Etapp 1 6 020 5 545 8 170 615

Etapp 2 47 075 14 245 2 535 780 2 555 13 465

Etapp 3 4 000 13 560 13 715 15 060 6 325

Etapp 4 32 200 4 845 62 070 1 030 8 410

Etapp 5 7 410 5 935 11 210 14 565

Etapp 6 12 680 4 725 855 14 100 1 135 2 640

Total 77 185 76 210 21 950 99 400 11 990 5 335 45 405

BTA P per 
1000m2

P platser

77 400 7 135

Kontor 100 000 10 1 000

Utbildning 95 000 4 380

Idrott 12 000 4 48

Handel 5 300 10 53

100

Total 1 516
Total Area 45 494 kvm

Platser som samutnyttjas över dygnet

ALTERNATIV STRUKTURSKISSPROGRAM & AREA

KVARTERSMARK   
93.198m 2

GÅRDSMARK 
INOM KVARTER 
20.7 79m 2

NYA GATOR   
48.297m 2

PARKMARK   
50.191m 2

TORGY TOR   
4.641m 2

3. SKOLYTOR

GYMNASIESKOLA

HÖGSKOLA

GY.S. EVENEMANGSPLATS

YTOR SOM 
SAMUTNYTTJAS

GRUNDSKOLA

GR.S. SKOLGÅRD

FÖRSKOLA

F.S.  SKOLGÅRD

TIBBLE 2.0

Vindsimulering

Vindhastighet [m/s] - vind från vest, 6 m/s

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-7 -4 -2 1 4 7 9 12 15 17 20

Solexponering spelar en avgörande roll for utomhusmiljöer och var
termiska komfort

Mer an 76% av de offentliga platserna exponeras under mer an 4h
i direkt solljus vid dagjämning ( klar himmel )

Potentiella soltimmar
mellan 8.00 -12.00

Potentiella soltimmar
mellan 12.00 -18.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

-7 -4 -2 1 4 7 9 12 15 17 20

Genom att programmera funktioner efter de föredragna klimat 
förhållandena - t.ex. lunchstället i middagssolen - kan vi skapa syner-

gier mellan specifik funktion, mikroklimat och det offentliga livet.

Genom att göra det kan vi kanske njuta av den första vårmiddagen 
ute i april istället för i maj.

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

-7 -4 -2 1 4 7 9 12 15 17 20 Upplevd temperatur

UTCI ekvivalent temperatur (upplevd temperatur)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-4 -2 0 3 5 7 9 11 14 16 18

A  Vistelse under långa perioder: lugn position, sittande
 eller liggande
 Terrass, kafé, restaurang,   amfiteater etc.

B  Vistelse under korta perioder: stående eller sittande 
 Offentliga parker, lekplats, shoppinggator ect.

C  Aktiv vistelse: gående, promenerande 
 Vägar, entrén, shoppinggator ect.

D  Transportsträckor: gående, hastigt gående 
 parkeringsplats, boulevard, trottoar ect.

Kategorisering av utomhusmiljöerDagsljus på byggnadsfasader

Potentiella soltidstimmar på fasad, 21e mars. Potentiella soltidstimmar på mark, 21e mars 8.00-12.00. Potentiella soltidstimmar på mark, 21e mars 12.00-18.00.

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-7 -4 -2 1 4 7 9 12 15 17 20

N

Alla byggnader 
har god tillgång till 

dagsljus!

N

Morgonsol till 
skolorna!

N

Uteserveringarna får 
mycket sol mitt på 

dagen, eftermiddagen 
och under kvällen!

A 

B 

D 

A 

B 

C 

B 

B 

N

Funktioner 
programmerade efter 

mikroklimat!

Byggnaderna är 
placerade för att 
skapa vindskydd!

N

V,
 6

 m
/s

1-2 m/s

3-4 m/s

5-6 m/s

N

It feels like
 18 degress
 in March

N

Det känns som 
18OC i Mars!

Baserad på lufttemperatur, solstrålning, vindhastighet och 
luftfuktighet. Ovan visas den upplevda temperaturen under en 

genomsnittlig dag under mars månad kl 14.00

Även om temperaturen är 80C, kommer den upplevda
temperaturen kännas som upp till 14-18 UTCI 0C längs med de 

fasader nordöstliga fasaderna i Centralparken. Detta uppstår på de 
platser där den byggda volymen tillåter solexponering och skyddar 

från de rådande vindarna från sydväst.

For att skapa attraktiva bostäder, skolor och kontor, spelar 
dagsljusintaget en stor roll.

Fasaderna exponeras for direkt solljus i genomsnitt 2.51 h under
dagjämning ( klar himmel )

Alla känner till vindens kyleffekt. I de nordiska klimaten ar det väsentligt
att utforma skyddade platser fran vinden for att skapa bekväma platser.

84% av de offentliga platserna kommer ha en vindhastighet under
3 m/s när vinden blåser med 6 m/s från den rådande vindriktningen

väst.
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