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SAMMANVÄVD STAD
Centrala Täby är idag en dubbel magnet tack vare sitt välbesökta shoppingcenter och sina 
populära skolor som drar besökare och elever från en stor del av Stockholmsregionen. De 
olika målpunkterna är enfunktionella och separerade från varandra men staden höjer ribban 
och utmanar till ett tillägg av nya och kreativa lösningar för att skapa en starkare helhet. 
Utmaningen är att inte bara lägga till nya volymer utan att komponera tillägget på ett sätt så 
att alla kan mötas. Det gör vi genom att bryta upp, sammanfoga, dela och bjuda in.  Vi säger 
att svaret inte ligger enbart i strukturen utan också i attityden. Varje yta ska få en mening och 
genom att överlagra funktioner tripplas värdet. Ett Tibble med starka kopplingar till omgiv-
ningen läker Täby till en sammanvävd stad. Mixmaxstaden öppnar dörrar som bjuder in och 
leder ut. Identitetsfulla korsande stråk blir punkter att samlas på och rum att flöda genom, och 
tydligt publika miljöer i spännande kontrast till myllrande gröna lungor för kvarterens dagliga 
invånare. Nya Tibble ger hela Täby ett varmt hjärta!

HÄLSOFRÄMJANDE PLATSER ANKRAR TILL TÄBYS LOKALA SAMMANHANG
Välbefinnande och hälsa är grundläggande värden för stadsdelen Tibble - med produktiva 
verksamheter, intensiva informationsflöden, innovation och lärande behövs tid för både 
avkopplande vila och energigivande motion. Det är väl känt att daglig fysisk aktivitet är starkt 
kopplad till psykisk hälsa och i Tibble är det lätt att leva sunt vilket i sig genererar samhällsny-
tta. Planstrukturen lyfter de korsande stadsrummen som ett bärande element att bygga struk-
turen kring. Det publika rummet får många funktioner, där gatan är en plats för både flödande 
människor, vatten och växter. Parken är samtidigt en lekplats, idrottshubb och lunchrum. Häl-
sosamma Tibble ger möjlighet till vila, rekreation och mental utveckling där lekfullt lärande, 
spontan rörelse och vilsam natur vävs samman.

URBANT STRÅK

EFTERFRÅGAT PROGRAM

GRÖN KOPPLING

DELADE FUNKTIONER

EN SAMMANHÄNGANDE STAD

MIXMAX STAD!

SAMMANKOPPLADE TIBBLE

SYMBIOTISKA TIBBLE

MIXMAX TIBBLE

1: INKLUDERANDE INNEHÅLL
Traditionella skolbyggnader med inåtriktad verksamhet innehåller en mängd 
funktioner och användning, men olika skolor är separerade från varandra.

3: LÄGG TILL SOCIALA MÖTEN
Låt funktioner smälta samman, docka på nya användningar, förtäta intill, aktivera hela 
dygnet, genom årstiderna! Två skolbibliotek blir ett större och rikare bibliotek för fler 
än elever: alla lässugna i Tibble!

2: EXPANDERBARA FUNKTIONER
Ta in luft, flytta ut utvalda program, inkludera den allmänna platsen, skapa spännande 
sammanhang! Två matsalar kan bli tre mindre för användning kvällstid, en 
föreläsningssal kan bli större och universitetet hyr in sig!

4: LÅT LIVET FLYTTA IN
Aktivera det publika rummet, väx mot omgivningen, ta hand om energin hos 
människorna, låt växter och djur ge liv! I mixmax Tibble sjuder det av idérikedom och 
energi.

ADAPTIV FLEXIBILITET 
Tibble välkomnar framtidens behov genom att stå öppen inför en mångfald av möjligheter. 
Mixmax-staden ger ett förändringsbart system för utveckling där nyckeln ligger i flexibiliteten. 
Vi skapar scenarios för expanderbara funktioner som växer med tidens behov. Förslaget är 
tillåtande inför det som sker på platsen idag. Nuvarande verksamheter har möjlighet att fort-
gå så längde de är livskraftiga, eller hysa temporära aktiviteter som kan bidra till det urbana 
livet i området under byggtiden. Genom att låta befintliga byggnader bli en del av en levande 
process kan platsen bli en magnet tidigt och generera en starkare utveckling. Inom ramen för 
tydliga flexibla storkvarter kan Tibble utvecklas plastiskt. De byggnader som finns på platsen 
har potential både för temporära verksamheter under en begränsad tid och för att sparas i 
delar. Särskilt Åsa gymnasium kan delvis bevaras för att knyta an till den historiska kontexten.

MIXMAX-STADEN TIBBLE ÖVERLAPPAR FUNKTIONER
Genom att ytor överlappar och samutnyttjas skapas i den framtida mixmaxstaden Tibble  
symbioser när dagens skol- och idrottsfunktioner får tillskott av bostäder, arbetsplatser och 
högre utbildning. I Tibble får husen mer än en funktion och blir hybrider där programmeringen 
överlappas, staplas och förskjuts inom samma kvarter och olika användare delar på kvadrat-
metrar så att smarta synergier uppstår. Rum och platser lyfts till nya nivåer när de delas av 
fler, människor får tillgång till mer kvalitativa resurser och kontaktytor att utbyta idéer och mö-
tas över ålders- och proffessionsgränser. I Tibble träffas likasinnade men också nya grupper 
av människor. När det gnistrar till i mötet sker den riktigt spännande utvecklingen, som ger 
mervärde till samhällsutvecklingen i stort. Mixmaxade Tibble har många starka och viktiga 
kvaliteter, som alla grundar sig på en attityd av att trippla värden genom överlappning av 
symbiotiskt kreativ innovationshubb, hemmamiljöer och silande flöden
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PLANOMRÅDET TIBBLE-ÅVATRIANGELN
Tävlingsområdet sträcker sig mellan Roslags Näsby, Tibble 
station, Täby kommunhus och Grindtorp, en yta på nära 
350.000 kvm.

LOKALT FÖRANKRAD STRUKTUR

PLANENS FUNKTIONER

SPRUDLANDE URBANA TIBBLESTRÅKET
Ett nytt publikt stråk knyter Roslags Näsby via gångbro till 
Åvaparken och vidare mot Tibble station och Täby torg.

BYGGNADER SOM SPARAS
Några få utvalda byggnadsdelar sparas och förankrar till 
platsens berättelse genom sin arkitektur, bland annat delar 
av Åva gymnasium och Näsbydalsskolans idrottshall.

SPÅROMRÅDEN
Den byggbara ytan fördelas på två delområden, Tibble-Åva 
och Roslags-Näsby/Näsbydalssidan, totalt drygt 300.000 
kvm.

HUVUDGATOR OCH STORKVARTER
Ett nätverk av huvudgator medger access till storkvarteren 
som de korsande stråken mejslar fram. Östra banvägen leds 
delvis om men förblir regionalt cykelstråk.

VOLYMER
I kvarteren formas byggnadsvolymer som bygger en intrikat 
väv av högt, lågt, ljus och skugga. En tät och småskalig 
struktur bidrar till känslan av tillhörighet och sammanhang.

EN GRÖN OCH LIVFULL LÄNK
Förslaget manifesterar en ny grön och aktiv länk mellan de 
två pärlorna Grindtorpsskogen och Scoutparken, med plats 
för både idrottsfunktioner och biologiska kvaliteter.

GRÄNDER OCH LOKALA KVARTER
Inom storkvarteren ges stor frihet att skapa gränder och 
mindre kvarter och gårdar som bjuder in men också ger 
plats för mer privata program.

PROGRAM
Byggnaderna fylls med en variation av innehåll som i många 
fall kan delas och spilla över mellan kvarter. Högskolan är 
den självklara generatorn som växer kring Tibble station.

UTBILDNINGSLOKALER MED NÄRHET
Universitet är det självklara hjärtat vid Tibble station, 
gymnasieskolorna vänder sig mot den röda ryggraden, 
grundskolorna med närhet till natur och förskolorna nära 
parkerna.

GATUNÄTVERK OCH PARKERINGSLÖSNINGAR
Flexibla och tekniksmarta parkeringshus förläggs i utkanten 
av stadsdelen för minskad generering av trafik i kvarteren. 
En huvudgata försörjer Tibble med bilangöring och Östra 
Banvägen leds om och adresseras av ny bebyggelse.

BIOLOGISK MÅNGFALD OCH RESILIENS
Det offentliga rummet fylls med biologiskt liv som 
kopplar till Täbys natur: hällmarkstallskogar, eklundar och 
blommande bryn blir i Tibble grönkarga gator med tall och 
ek, soliga bryn och torrblöta blomängar.

SPORT, LEK OCH HÄLSOSAM VARDAG
Tibblestråket fylls med lekfull aktivitet när Åva skatepark 
och Grindtorpsskogen får nya kompisar som utegym, skate, 
idrottsplaner och naturpedagogik.

PARKTYPER OCH GRÖNA PLATSER
Grönskan i Tibble bidrar till starka karaktärer: det urbana 
hårdgjorda stråket inspirerat av stenhällslandskapet, 
de aktivitetsfyllda centrala parkrummen och i utkanten 
Grindtorpsskogen som ljusas gallras ur och ljusas upp.

CYKELSTRÅK OCH CYKELNODER
De regionala cykelstråken prioriteras för snabb cykling 
medan övriga gator tillåter en mera silande rörelse. I 
anslutning till stationer och större idrottsanläggnignar 
föresås cykelnoder med cykelservice och parkering.

GRÖNBLÅTT KRETSLOPP
Inom nätverket av allmänna publika rum tar vatten och 
ekologiska system plats på ett naturligt sätt. Gator och 
parker leder och silar långsamt vattnet till lågpunkten i 
söder med urbana platser för temporärt vatten.

PUBLIKA STRÅK OCH NODER
Det centrala stråket tillsammans med tvärgående 
kopplingar ger ett finmaskigt nät av rörelsemöjligheter för 
gående, där stationslägen och platsbildningar bildar ett 
pärlband av pausmöjligheter.

KOLLEKTIVTRAFIK
Tillgången till tåg och buss ger goda förutsättningar för 
hållbara transporter och lågt bilinnehav. Nytt läge för 
bussterminal föreslås underbyggt  det nordligaste kvarteret, 
med närhet till Tibble station och infart från Attundavägen.



Högre utbildning är startmotorn i Tibbles transformation, en katalysator för utbyte av kunskap. 
Framtidens samhällen och städer är de där innovation och bildning kan attrahera tjänsteinten-
siva verksamheter som forskare, inkubatorer och start-ups. Att kliva av vid Tibble station ska 
omedelbart ge en upplevelse av att möta hjärtat av ett livligt utbildnings- och entreprenörsk-
luster. Vårt svar är att väva in läromiljöer och och arbetsplatser i den offentliga miljön, integre-
rade i staden. Nytillskottet berikar också dagens publika funktioner som fritidsanläggningar, 
kommunhus, bibliotek, vårdcentraler och kyrkor.

Innovation, utbildning och hem i samma kvarter
En byggnad är inte bara en sak utan flera samtidigt. I delade auditorium, mediatek, bibliotek, 
utställningshallar och maker spaces möts människor över ålders- och proffessionsgränser 
och kan utbyta idéer. Flexibla miljöer som kopplar till andra verksamheter och offentliga rum 
och lokaler för flexibla labb, verkstäder, workshopsalar, fokuszoner, kontor blir bättre av att 
delas. Skolrestaurang på dagen blir hyrbar samlingslokal på kvällen. Framtidens skola byggs 
av flexibla och delade lokaler som kan anpassas till olika av användning. Men det traditionella 
klassrummet försvinner inte helt. I Tibble har barngrupper också tillgång till hemklassrum där 
elevtrygghet och en känsla av tillhörighet. Däremellan finns matsalar, laboratorier, studiesalar, 
gemensamma kök och pausrum som får bäst förutsättningar om de delas av en begränsad 
grupp. Bostäder och förskolor har behov av privata ytor som inte delas. Trygga miljöer med 
takgårdar, utsikt och intima gårdsgator ger hemmaupplevelse. Tibble ger Täbyborna en större 
möjlighet att leva urbant mitt i Täby, mitt i pulsen men nära de fantastiska naturkvaliteterna.
Tibble konkurrerar inte med Täby centrum när det gäller det kommersiella utbudet men ska 
kunna erbjuda närbutiker, lunchrestauranger och övrigt utbud som passar livsstilen hos alla 

de urbana invånarna, studenterna, forskarna och näringsidkarna på platsen som vill kunna 
äta, dricka, studera och ta del av lokal kultur.

Multifunktion med hållbara resvanor
God tillgång till kollektivtrafik är tillsammans med etableringen av högskolan en av de vikti-
gaste motorerna för utvecklingen av Tibble som en ort för utbildning. Hållbart och tillgänglighet 
resande manifesteras i Tibble station; framtidens multifunktionella resehubb där kultur, mat 
och handel möter cykling, studenter och vetenskap. Det är lätt att välja hållbara alternativ i 
gångstaden Tibble. En majoritet av boende nöjer sig med att använda bilen för att åka bort 
över helgen och besökare kommer med bil till fotbollscuper eller lämnar småbarnen på dagis. 
Bilen ställs i utkanten av stadsdelen, i parkeringshus som är flexibla både under dygnet och 
över tid. Med skiftande behov blir dagens parkering sportanläggning i framtiden. De integreras 
med tekniklösningar för laddning och lagring av energi, smarta system för delning och med 
det följer att färre behöver äga sin egna bil.
Tibble växer med utgångspunkt i att människors sätt att förflytta sig ständigt förändras, med 
ett gatunät som är generöst och flexibelt. Ett finmaskigt tillgängligt nätverk av stadsrum för 
rörelse och förflyttning inom området genom silande flöden gör att människor enkelt och 
tryggt tar sig mellan målpunkter. 
En generös huvudgata försörjer Tibble-triangeln med bilangöring medan Näsbydalssidan får 
en ny access genom att Östra Banvägen leds om och adresseras av ny bebyggelse. Den nya 
gatan sammanfogas med del av Näsbydalsvägen och Ytterby Grindväg för en mera effektiv 
användning av gatunätet och för att ge plats för ny exploatering i korsningspunkterna.

MIXMAX STADEN TORGETS MÖJLIGHETER
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Välbefinnande och hälsa är grundläggande värden för stadsdelen Tibble. Med informations-
flöden, innovation, lärande och arbetsplatser behövs tid för både avkopplande vila och ener-
gigivande motion. Daglig fysisk aktivitet är starkt kopplad till psykisk hälsa, och i Tibble är det 
lätt att skapa en aktiv och rekreativ vardag. En hälsosam livsstil uppmuntras i ständig närvaro 
av miljöer för glädjefylld rörelse, såväl ute som inne.

Spontan rörelse
Tibble är en plats för rörelse. Sportig, mjuk eller lekfull fysisk aktivitet gör livet mer värde-
fullt och minskar människors stillasittande. Traditionella sportfunktioner överlagras genom 
multifunktion med parkering, auditorium eller fritidsanläggningar, eller vävs naturligt in som 
spontanytor i park- och gatumiljöer. Icke byggbara ytor med närhet till spårområde kan bli ak-
tiva platser. Biytor som omklädningsrum med mera kan i Tibble utnyttjas maximalt tack vare 
närheten mellan olika verksamheter. Genom ett aktivare liv utomhus gynnas också många an-
dra aktörer, genom bättre lägen för butikslokaler och andra verksamheter, och växer samman 
med det publika livet.

Lekfullt lärorika Tibble
Vi vet att tillgång till natur och vilda gröna miljöer minskar stress, och detta är särskilt be-
tydelsefullt för barnen. Olika åldersgrupper har skiftande möjligheter att förflytta sig och 
särskilt förskolebarnen behöver skyddade, intima och överskådliga miljöer i närheten av sin 
hemförskola. 
I mixmax Tibble får varje förskola en egen skyddad gård, i vissa fall på takgårdar, där barnen 
varje dag har chans att röra sig och skapa hemkänsla. Både växter och vatten är element som 

bidrar till en kreativ miljö. Förskolorna placeras så att det är lätt att ta sig tryggt och säkert till 
en större grönskande park med större utrymme och rörelsemöjlighet. Dit kan större barn röra 
sig själva och personalen kan lätt gå mellan parken och förskolan.

Urbanekologisk brygga 
Grönska gör nytta för människor och biologisk mångfald, och med mixmax Tibble skapas en 
ny landskapslänk i Täbys nätverk av ekosystemtjänster, med urban karaktär som flödar som 
ett delta genom stadsdelen. Träd och blommor tar plats i stadsrummet och speglar Täbys 
gröna själ av tallar, ekar och surrande bin. Tibblestråkets grönkarga gator med tall och ek, soli-
ga bryn möter torrblöta blomängar och urbana platser för temporärt vatten. Tibbleparkerna 
är mera lummiga där ekbackar och spontan rörelse samsas med friska ängshubbar med ek 
och al. Den urbana grönskan leder lätt vidare till Grindtorpsskogen, som tål att utvecklas till en 
ljusare, luftigare naturmark med inslag av nya naturpedagogiska funktioner för de närboende 
och för skolorna i närheten. Skogen blir en grön brygga och mötesplats mellan befintliga och 
nya kvarter. På liknande sätt bli Scoutparken en grön nod väster om Tibble.

Blå resilient
I hela nätet av stadsgator, parker och torg ges plats för grön fördröjning av dagvatten från all-
männa ytor. Dagvatten blir en livgivande resurs att bevattna planteringar och regnträdgårdar 
med porös jord och växter som håller sig livskraftiga i både torka och tillfällig väta. Vattnet 
bidrar till en levande omgivning som förändras, knastrar, porlar eller dimmar och manifesterar 
vädrets skiftningar. För extrema översvämningar ges ytorna i söder genom höjdsättning av ak-
tivitetsytor kapacitet att hålla kvar vatten under en begränsad tid, för att avlasta ledningsnätet.

HÄLSOSAMMA TIBBLE FLEXIBILITET MELLAN BEFINTLIGT OCH NYTT
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ALTERNATIV STRUKTUR

VOLYMER OCH PROGRAM

HUS MED FLEXIBELT
RUM TILL ALLA

PRIVAT TRÄDGÅRD

SAMMANHÄNG 
NYTT OCH BEFINTLIGT
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SPARAD DEL AV
TIBBLE GYMNASIUM
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Alternativ struktur där Tibblevallen och ishallen omlokaliseras inom området

MIXMAX TIBBLE  PLANSCH 5 AV 5

TÄTHET

Kvarter  BTA(m2) e-tal

Kvarter A 41.500  3,2
Kvarter B 18.500  4,2
Kvarter C 58.900  2,3
Kvarter D 14.900  2,1
Kvarter E  28.300  3,1
Kvarter F  30.400  2,5
Kvarter G 7.400  0,7
Kvarter H 12.200  1,5
Kvarter I  14.300  3,2
Kvarter J  47.700  3,4
Kvarter K 7.900  1,4
Kvarter L  23.700  2,3
Kvarter M 16.200  2,0
Kvarter N 25.000  3,7

TOTAL  346.900 KVM 2,5

MARKYTA BTA(m2) %

Kvarter  139.000 50%
Allmänsplats  136.400 50%

Gator  58.900  25%
Torg  14.900  2%
Park  28.300  21%
Skolgårdar 30.400  2%

TOTAL  279.000 KVM 

PARKERING ANTAL PLATSER

Kvarter A 320 st
Kvarter C 340 st
Kvarter G 150 st
Kvarter N 120 st

TOTAL  930 st MARKYTOR

TÄVLINGSPROGRAM:

STRUKTURPLAN:

VERKSAMHETER BOSTÄDER UTBILDNING PARK IDROTT 
(UTOMHUS)
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KVARTERSMARK

ETAPPVIS UTBYGGNAD

Tibble ska tillföras många nya funktioner som genererar nytt stadsliv på platsen, men ut-
vecklingen är samtidigt beroende av att den offentliga service som finns idag (med särskilt 
prioritering av grund- och gymnasieskolor) kan bibehållas under tiden den nya stadsdelen 
växer fram. Likt ett femtonspel behöver en första lucka kunna fyllas innan nästa kan flyttas.

Utgångspunkt i befintliga byggnader
Fyra byggda kärnfunktioner utgör viktiga kvaliteter och magneter i området idag: Åva gymna-
sium, Tibble gymnasium, Täby sportcenter och Näsbydalsskolan. Verksamheterna håller hög 
kvalitet genererar inpendling, liv och rörelse på platsen och fyller viktiga funktioner för Täby. 
Byggnaderna är i varierande skick, behöver byggas om helt eller rustas upp och lokaliseringen 
av funktionerna kan också förbättras. Vår struktur utgår från att de funktioner som finns på 
platsen idag ska kunna leva vidare i nuvarande läge tills behov och ekonomisk och övrig sam-
hällsutveckling medger en transformation och flytt till nytt och mera endamålsenligt läge. De 
olika kvarteren har olika förutsättningar att förändras på kort och lång sikt. Oexploaterad mark 
eller ytor som idag enbart används för sportaktiviteter utomhus, gräsplaner etc är utvecklings-
bara tidigt och kan sätta igång flyttkedjor, medan fastigheter med fungerande verksamheter 
har en större potential att behållas under viss tid framöver. Kvarteren kan delas in i tre typer:  
1 generatorkvarter, 2 utvecklingskvarter och 3 transformatorkvarter, som relaterar till deras 
omformningsbenägenhet och potential att sätta igång flyttkedjor. Indelningen i de tre kvarter-
styperna ger möjlighet att anpassa utvecklingen undan för undan vilket ger stor flexibilitet och 
utgör grunden för följande resonemang kring etappvis utbyggnad:

1. Generator för fortsatt utveckling (Tibble kunskapskvarter)
För att kicka igång utvecklingen och generera ekonomi och växtkraft utgår förslaget från att 
högre utbildningsverksamhet med nära tillgång till pålitlig kollektivtrafik är nyckelspelaren 
och den första motorn i processen att utveckla en ny stadsdel i Tibble. Högskola och kun-
skapsverksamheter i anslutning till tåg och buss ger mervärde för potentiella företag att 
etablera sig och attrahera tjänsteintensiva verksamheter, forskare, inkubatorer, start-ups och 

andra entreprenörer. Besökaren som anländer till Tibble ska omedelbart uppleva mötet med 
kunskapskvarteren, och nya högre utbildningslokaler i mix med lokaler för olika typer av verk-
samheter är därför de som prioriteras först i utvecklingen av området. De förläggs i nära 
anslutning till Tibble station och ny föreslagen bussterminal, och i anslutning till det centrala 
urbana stråket som kopplar vidare till Täby C och Roslags Näsby. Kvartersavgränsningen gör 
det möjligt att påbörja byggnation tidigt, utan att komma i konflikt de befintliga skolverksam-
heterna som vid behov ska kunna leva vidare parallellt med utvecklingen.

2. Utvecklingskvarter 
Utvecklingskvarteren kan (likt generatorkvarteren) relativt enkelt exploateras i tidigt stadium 
då de idag används för idrotts- eller andra utomhusfunktioner och inte kräver rivningsarbeten 
och flytt av verksamheter kopplade till byggnader. Skol- och idrottsverksamheter som är i 
behov av nya lokaler kan börja byggas i utvecklingskvarteren för att sätta igång flyttkedjor 
och frigöra ytor som idag är upptagna. De nya lokaler som byggs får en mer urban karaktär 
enligt mixmax konceptet: lokalerna är så flexibla att de kan ställas om över tid. En grundskola 
kan växla över till gymnasium om elevsammansättningen förändras, på samma sätt kan en 
förskola ställas om till grundskola eller vice versa.

3. Transformatorkvarter 
Sist i förändringsprocessen kommer transformatorkvarteren som är de som potentiellt kan 
behållas längs tid inom området, eftersom verksamheten behöver bygga en ny lokalisering 
innan befintlig byggnad kan transformeras eller rivas. Dagens skola kan exempelvis stå kvar 
under många år framöver, och när verksamheten till slut flyttar till nybyggda lokaler kan bygg-
naderna användas för temporära verksamheter i väntan på rätt tillfälle att bygga nytt, för att 
öka både den ekonomiska, sociala och ekologiska hållbarheten i området. I en slutlig och 
färdigbyggd version av förslaget kvarstår enbart några få av de befintliga byggnaderna som 
har särskilda arkitektoniska eller kulturmiljömässiga kvaliteter.

Utgångspunkt: 1 generatorkvarter, 2 utveck-
lingskvarter och 3 transformatorkvarter

Utveckling av Tibble, Port Roslags Näsby och 
mellanliggande utvecklingskvarter 

Flyttkedjort startas - Sportcenter, Tibble Gym-
nasium och Näsbydalsskolan ges nya lokaler.

Åva gymnasium flyttar sist och ger mölighet 
till en högre exploatering.

Mixmax Tibble leker med synergier som ett verktyg för att skapa en ny och intresseväcka-
nde typ av urban centrummiljö. Överlappning av program ger mer effektiv användning, bättre 
skolor, större kunskapsdelande och nya sätt att bo. 

Mångfaldig fastighetsbildning
Olika hyresgästers behov skiljer sig åt och i Tibble erbjuds ett utbud av många hyresmö-
jligheter - från tillfälliga helghyreslokaler till möjlighet att skapa sig en fast adress och nätverk 
på platsen. Rent praktiskt kan det lösas på olika sätt. Ägarkonstruktionen kan exempelvis 
sättas upp med en kommersiell huvudman som hyr ut lokaler till mix av små kommersiella 
aktörer, bostäder, skola, samhällsnytta och arbetsplatser. För att uppnå överlappningseffe-
kter och ge förutsättningar för delning och utbyte, lyfter förslaget multipla möjligheter att 
dela fastigheter i en form av tetris-struktur. En småskalig vertikal indelning genererar liv i 
gatunivå genom hög täthet av entréer och fönster till verksamheter som aktiverar de allmän-
na platserna medan den horisontella fastighetsindelningen ger möjlighet till stora aktörer att 
disponera större ytor och övre våningar kan relativt fritt disponeras av separata aktörer för 
bostadsutveckling eller arbetsplatser. Genom att kombinera traditionell vertikal indelning med 
horisontell fastighetsbildning skapas en intrikat väv som genererar mervärden för verksam-
heterna. Flexibiliteten ökar synergieffekterna. I de delar där livet i markplan är extra viktigt kan 
det vara lämpligt att bottenvåningen utgör en separat 3D-fastighet. Det möjliggör att rätt aktör 
ges inflytande över olika delar. Den nischade bostadsbyggaren kan uppföra bostäder i de övre 
planen och en kommersiell aktör, alternativt kommunen, kan äga och hyra ut bottenvåningen 
och på så sätt säkra kvalitéerna som behövs för det intilliggande stadsrummet.
I såväl nybyggnation som bevarande av befintliga byggnader kan detaljplanen ges flera olika 

Byggnader med flexibla lösningar, som kan anpassas efter förändringar i verksamheter, gör 
det också möjligt att ställa om exempelvis mellan olika ålderskategorier för skolor eller mellan 
utbildningslokaler och kontor.

Motsvarande flexibilitet och variation över tid kan också ses i utemijön. Idag tomma platser 
kan på ett väldigt kostnadseffektivt sätt utnyttjas för att tidigt sätta tonen för kommande 
platser och utveckling. Temporära evenemang och aktiviteter kan leda vägen i arbetet med 
placemaking. Likaså kan ”tidiga” hyresgäster tillfälligt tillåtas ianspråkta större ytor utomhus 
och på så sätt ges möjligheter att dra nytta av kopplingen inne – ute.

Resonemang kring exploateringsekonomi utifrån exploateringsgrad
I en exploateringsekonomi ser man främst till nuvärdet av kostnader och intäkter för den 
planerade exploateringen. Något som alltmer uppmärksammas är den långsiktiga ekonomin, 
kring drift, underhåll och reinvesteringar. Med dessa frågor i fokus kan idén om utvecklingen 
av Tibble beskrivas så här: 
- Befintliga värden tas tillvara - byggnader som genererar nytta i form av hyra eller andra 
värden kan stå kvar tills dess det är aktuellt med om- eller nybyggnation på platsen. Detta ger 
även en kontinuitet i att Tibble ska leva och kännas tryggt.
- Nya värden tillförs då de bäst behövs eller ger störst intäkter - flexibiliteten i utbyggnadsord-
ningen ger möjlighet att anpassa utvecklingen efter t ex konjunktur, omvärldens efterfrågan 
eller kommunens egna behov.
- En hög och jämn kvalitet i stadsrummet betalar sig - detta genom ökad attraktivitet och 

ökade byggrättsintäkter, minskat slitage och vandalism samt ökat välmående och ökad social 
interaktion. 

Den kommunala ekonomin kan optimeras genom att den befintliga markanvändningen, exp-
loateringsekonomin och den framtida markanvändningen värderas tillsammans. Likaså bät-
tras den totala ekonomin på om stor hänsyn tas till mjuka värden, såsom den attraktivitet olika 
lärosäten ger till närliggande projekt, eller hur vissa verksamheter kan samspela med eller 
använda sig av de intilliggande stadsrummen.

Den långsiktiga ekonomin bygger till stor del på attraktiviteten. Denna syns bland annat i 
den varierade tätheten där bostäder, skola och verksamheter fungerar som bäst tillsammans 
med många mindre platsbildningar och generösa ytor för idrott och umgänge. Det finns i 
Tibble väldigt goda förutsättningar att bygga vidare på, såsom Roslagsbanan och Täby C. 
Med en känsla för vad dagens Tibble-befolkning önskar av framtiden och vad framtiden kan 
ge till Tibble kan ett dynamiskt utvecklingsarbete påbörjas redan nu. Tillfälliga kampanjer och 
aktiviteter på plats och i medier bidrar till att peka ut den gemensamma riktningen - mot ett 
attraktivt, levande Tibble där kunskap och möten gror i en mix av skola, boende, arbetsplatser, 
service och idrott.

I den alternativa strukturplanen ersätter Tibblevallen de två fotbollsplanerna 
sydost om järnvägsspåren, vid nuvarande Näsbydalsskolan. Istället placeras 
en fotbollsplan norr om spåren intill den större sporthallen, som även inkor-
porerar ishallen. Den förlorade bebyggelsevolymen i kvarteret som utgår kan 
dock disponeras intill Tibblevallen, med konsekvensen av en något högre 
täthet på denna sida. Den totala volymen inom tävlingsområdet motsvarar 
volymen i huvudförslaget.

användningsbestämmelser för t ex bottenvåningen. På så sätt möjliggörs en utveckling över 
tid, möjlighet ges att möta de behov som uppstår i och med etappvis utbyggnad, evakuering 
av olika verksamheter och den förväntade ökningen av fastighetsvärden. Drift, ägande och 
nyttjande på flera olika sätt ökar brukarnas möjligheter och ger stadsdelen en viktig dynamik.

Livscykelperspektiv på byggnader och deras verksamheter
Vår struktur gör det möjligt att utveckla bebyggelsen utifrån ett hållbarhetsperspektiv genom 
att vara tillåtande inför det som sker på platsen idag. Nuvarande verksamheter har möjlighet 
att fortgå så längde de är livskraftiga, och annars kan befintliga byggnader hysa temporära 
aktiviteter som kan bidra till det urbana livet i området under byggtiden. Genom att låta befint-
liga byggnader bli en del av en levande process kan platsen bli en magnet tidigt och generera 
en starkare utveckling. 

Existerande hus kan nyttjas under lång tid och hyras ut till relativt låg hyra under en över-
skådlig tid. De kan samverka med tillkommande verksamheter under byggtiden, för att senare 
ersättas när markpriserna höjs och affären är mer fördelaktig. Under tiden kan temporära 
verksamheter bidra till stadslivet och ge samhällsnytta på fler sätt än enbart via hyresintäkter. 
När verksamheterna flyttar vidare kan byggnaderna rivas för att ge plats till nya moderna och 
flexibla lösningar. 
I några enstaka fall finns arkitektoniska eller kulturmiljömässiga argument för att rusta upp 
byggnader trots att det kan vara sammankopplat med kostnadsdrivande renoveringar. Hög 
takhöjd, välgjorda detaljer eller platsens koppling till historien är några argument som kan tala 
för att behålla vissa byggandet i planen.

UTVECKLINGSDRIVANDE OCH VÄRDESKAPANDE SYNERGIER
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