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2 Innehåll Tävling om framtidens Täby 3

SYFTE OCH TÄVLINGSUPPGIFT

Syftet med tävlingen är att upprätta en innovativ, 
strategisk och långsiktigt hållbar strukturplan för 
Tibble-Åvatriangeln. Avsikten är att det vinnande 
tävlingsförslaget ska ligga till grund för vidare 
arbete med planprogram och detaljplaner.

Strukturplanen ska innehålla följande funktioner: 

• Utbildningsmiljöer för cirka 1000–2000
högskolestuderande, cirka 5000 grundskole- 
och gymnasieelever samt cirka 200
förskolebarn.

• Ytor för kultur- och ungdomsverksamhet som
samnyttjas med utbildningslokaler.

• Idrottssalar motsvarande befintliga
idrottsfunktioner och två ytterligare
uppdelningsbara idrottshallar för skolidrott.

• Idrottsfunktioner utomhus motsvarande
befintligt innehåll och en utökning till tre
konstgräsplaner för 11-spelsfotboll och andra
mer mångfunktionella ytor.

• Cirka 5 000 arbetstillfällen i tjänsteintensiva
verksamheter i flexibla och attraktiva miljöer,
med stort samnyttjande med kunskapslokaler
och friytor.

• Cirka 1000 nya bostäder.

• Förbättrade kopplingar för gång-, cykel- 
och fordonstrafik till området och till
Roslagsbanans stationer. Ett nytt läge för
bussterminalen med en fördubblad kapacitet,
motsvarande 15–20 hållplatslägen.

• Parkytor om totalt ca 5 hektar. Gröna gator och
stråk. Funktionella utemiljöer för skolor och
förskolor med tillräckliga ytor för ändamålet.

I tävlingsuppgiften ingår även att redovisa 
en översiktlig strukturskiss där Tibblevallens 
friidrottsanläggning och ishallen behålls inom 
tävlingsområdet.

TÄVLING OM FRAMTIDENS TÄBY

Tävlingsområde.

Täby växer i hög takt. Täby centrum – Arninge 
är utpekad som regional stadskärna. Det innebär 
att Täby i framtiden ska fungera som en nod 
för nordostkommunerna i regionen och avlasta 
Stockholms centrala delar vad gäller tillgång till 
arbetstillfällen, service, skolor och bostäder. 

Mitt i stadskärnan, sydväst om Täby centrum, 
ligger Tibble-Åvatriangeln som avgränsas av två 
av Roslagsbanans linjer. I detta område ligger 
skolor, idrottshallar och Tibble kyrka. Skolorna och 
idrottsanläggningarna har stort underhållsbehov 
och det krävs omfattande investeringar för att möta 
den växande befolkningens behov. Kopplingarna till 
omgivningen är otydliga. Roslagsbanans två spår 
utgör barriärer som försvårar rörelser för fotgängare, 
cyklister, bil och busstrafik. Roslagsbanans stationer 
är viktiga målpunkter och deras funktion behöver 
tydliggöras och tillgängliggöras i den växande 
stadskärnan. 

En stor del av marken utnyttjas inte och kommunen 
har länge diskuterat hur detta område skulle 
kunna användas på ett bättre sätt. I den fördjupade 
översiktsplanen har området pekats ut som 
lämpligt för Täby Science Park, ett entreprenörs- 
och verksamhetskluster. Även fler bostäder i det 
attraktiva läget har efterfrågats. 

Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad och 
miljö i Täby beslutade den 28 november 2017 att en 
inbjuden arkitekttävling ska genomföras för Tibble-
Åvatriangeln. Tävlingen har genomförts i samarbete 
med Sveriges Arkitekter.
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Efter en prekvalificering bjöd Täby kommun in fyra 
team till en projekttävling om en ny strukturplan 
för Tibble-Åvatriangeln. Under perioden 4 maj–14 
september har fyra arkitektteamen tagit fram förslag 
på hur området kan utvecklas till en värdegivande 
stadsdel.  

Inlämnade förslag
• Tibble 2.0

• Tibble-Åva. En hållbar metropol möter naturen.

• Den gröna triangeln

• Mixmax Tibble

Deltagande arkitektkontor
• Henning Larsen Architects. Samarbetspartner; 

SLA, Second City och Cowi

• Briq Group, Schauman – Nordgren Architects Aps, 
Marianne Levinsen Landskab, SWECO Roads 
Denmark A/S och Dorte Mandrup A/S

• COBE. Underkonsult WSP Sweden

• Mandaworks AB och ADEPT

Jurygruppens sekreterare har varit Anna Forsberg, 
landskapsarkitekt LAR/MSA, Sveriges Arkitekter. 
Tävlingsfunktionär har varit Anna Björneheim, Täby 
kommun. 

Utöver individuellt arbete för inläsning av 
förslagen har juryn haft fyra heldagsmöten för sitt 
bedömningsarbete. Ett platsbesök har även gjorts 
med hela jurygruppen. Externa sakkunniga och 
referensgrupper inom näringslivsfrågor, offentliga 
rum, ekonomi och genomförande, trafik samt 
hållbarhet och miljö har rådfrågats under processens 
gång.  

De fyra förslagen har varit utställda i Täby 
kommunhus under september–november 2018 samt 
under tre heldagar i oktober på Näsbydalsskolan, 
Tibble Gymnasium och Åva Gymnasium. Förslagen 
har också funnits tillgängliga på www.taby.se samt 
www.arkitekt.se.

JURY

Tävlingsförslagen har bedömts av en jury 
bestående av:

• Johan Algernon (M), Juryns ordförande  
Ordförande Stadsbyggnadsnämnden 

• Mats Nordström (L),  
Vice ordförande Stadsbyggnadsnämnden

•  Jan Boman (S),  
2:a vice ordförande Stadsbyggnadsnämnden

• Joachim Quiding  
Samhällsutvecklingschef, Täby kommun

•  Patrik Forshage  
Utbildningschef, Täby kommun

• Leif Eriksson  
Näringslivschef, Täby kommun

• Martin Edfelt SAR/MSA  
Stadsarkitekt, Täby kommun

• Anna Rex SAR/MSA  
Ledamot utsedd av Sveriges Arkitekter

• Karin Ahlzén SAR/MSA  
Ledamot utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryn har även haft tre adjungerande 
ledamöter:

• Hans Guldevall,  
Projektledare för tävlingen

• Erik Heribertson,  
Kultur/Fritidschef

• Anna Feltelius,  
Stadsträdgårdsmästare

SÅ GICK TÄVLINGEN TILL
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BEDÖMNINGSKRITERIER
Bedömningsgruppen har granskat och bedömt 
förslagen utifrån de kriterier som utan inbördes 
ordning eller viktning legat till grund för tävlingen 
samt utifrån de krav och önskemål som ställdes i 
programmet. 

Gestaltning 
• Hur väl förslaget visar på ett tydligt, genomgående 

och övertygande arkitektoniskt koncept och 
förhållningssätt. 

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

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

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

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

Hållbarhet 
• Hur väl förslaget uppfyller tävlingsprogrammets 

krav med avseende på en långsiktig hållbar 
utveckling 

• Hur väl förslaget hushåller med resurser med 
avseende på disposition av friytor, byggnader, 
tekniska system, energilösningar och materialval. 

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

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

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

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

• Hur väl förslaget möjliggör flexibilitet för olika 
aktiviteter och verksamheter 

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

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

Funktion 
• Hur väl förslaget som helhet uppnår 

tävlingsprogrammets krav på innehåll, samband 
och funktioner 

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

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

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

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

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

Utvecklingsbarhet och genomförbarhet 
• Hur robust och tåligt förslagets arkitektoniska 

grepp är och hur väl det kan anpassas och 
bearbetas. 

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

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

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

• Hur väl förslaget kan genomföras med ugångs-
punkt från befintliga verksamheter i drift.
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Förslag Tibble 2.0

Juryn konstaterar att tävlingsuppgiften har varit 
både omfattande och komplex, eftersom Tibble-
Åvatriangeln är en utmanande plats att bygga 
på. Täby har ett mycket högt ställt mål för antal 
bostäder och verksamheter för Tibble-Åvatriangeln. 
Samtidigt finns ambitionen att skapa en stadsdel 
i mänsklig skala som hänger samman med Täby 
centrum, Roslagsbanans stationer och angränsande 
bostadsområden. 

Blicken mot Täby centrum
I linje med programmets inriktning mot blandstad 
har de tävlande vänt blickarna mot den täta och 
funktionsblandade kvartersstaden för att hitta 
inspiration, snarare än mot Täbys modernistiska 
områden. De tävlande har utan svårigheter skapat 
starka kopplingar till den nya kvartersstaden i 
Täby centrum. Samtliga har dock haft svårt att 
hantera mötet med de storskaliga bostadsområdena 
Grindtorp och Näsbydal, med sina höga punkthus 
och bågformade skivhus. Det har också varit en 
utmaning för de tävlande att hitta en lämplig 
struktur i områdets södra spets. 

Juryn anser att det är en god idé att bygga vidare 
på den påbörjade kvartersstaden vid Täby centrum, 
men att det också är viktigt att orientera bebyggelsen 
mot övriga omgivande gator, stationslägen och 
bebyggelse. Juryn vill särskilt lyfta fram Tibble 2.0 
där mötet med omgivningen är mycket konsekvent 
och skickligt genomfört. Kvarteren har olika storlek  

och orienterar sig mot gatorna intill med nya 
kopplingar i form av broar, tunnlar och stations-
områden.  

En ny siluett växer fram
Täby kommun är angelägna om att Tibble-Åva-
triangeln ska få en stark identitet, med nyskapande 
arkitektur och platser som stannar kvar i minnet. I 
förslagen presenteras olika sätt att uppnå detta: nya 
landmärken i form av högre byggnader , trivsamma 
parker och kvarter med stark identitet.

Den höga skalan i Grindtorp och Näsbydal återfinns i 
flera av förslagen. I form av enstaka höga byggnader 
som markerar entrén till Täby, som i spetsbyggnaden 
mot Roslags Näsby i Den gröna triangeln, eller i 
form av en grupp av höga byggnader, som i Tibble 
2.0. Juryn är positiv till att lyfta fram framträdande 
byggnader i siluetten – men de måste också stå 
för ett relevant innehåll och vara placerade och 
utformade med stor omsorg. Ett bättre mikroklimat 
kan skapas genom att samla höga byggnader i 
kluster, jämfört med enstaka byggnader som riskerar 
att dra ner vindar i stadsmiljön. 

I andra förslag är det istället låga byggnader somär 
mest framträdande och ger Tibble-Åvatriangeln 
en egen karaktär, som den elegant utformade 
sydterminalen i förslaget Tibble-Åva, eller 
paviljongerna runt den centrala parken i Tibble 2.0. 



Stråk som vävs samman 
I samtliga förslag syns en ambition att fortsätta 
Esplanaden från Täby centrum, men i flera bidrag 
tappas den bort någonstans på väg mot Roslags 
Näsby station. Juryn konstaterar att det även är 
viktigt att ta hand om stråket Biblioteksgången 
ett kvarter väster om Esplanaden, där många 
människor rör sig idag. I Mixmax Tibble har båda 
stråken från norr vävts ihop och Tibble kyrka fått en 
framträdande plats.

Det gröna stråk som sträcker sig i öst-västlig riktning 
har förtjänstfullt fångats upp i flera förslag, där 
särskilt parkerna i Tibble-Åva hanterar platsens 
utmaningar och även tar höjd för ett framtida 
förändrat klimat. 

Från idrottsområde till blandstad
Vad gäller områdets omvandling från att vara ett 
renodlat skol- och idrottsområde till en blandad 
stadsdel så skiljer sig förslagen radikalt åt. I Mixmax 
Tibble blandas verksamheter, både i en och samma 
byggnad och i området som helhet, vilket påminner 
om den som återfinns i historiska stadskärnor. I 

Tibble 2.0 hämtar verksamheterna kraft ur varandra 
i olika stadskvarter, med en genomtänkt strategi 
för hur de ska samverka. I Den gröna triangeln 
har de tävlande istället byggt vidare på områdets 
funktionsseparering och föreslår ett renodlat 
skolkluster i områdets mitt.

Juryn anser att en genomtänkt blandning av 
bostäder, skolor och arbetsplatser är en viktig 
komponent för att skapa ett levande, inkluderande 
och tryggt gatuliv – men också för att främja 
utbyten mellan verksamheterna. En alltför långt 
driven funktionsseparering motverkar kommunens 
ambitioner att uppnå detta. 

Genomförbarhet prioriteras
I flera av förslagen finns innovativa idéer för att 
skapa bättre boendemiljöer inom triangeln. I Tibble-
Åva finns förslag på att överdäcka Roslagsbanans 
spårområde med idrottsplaner och i Tibble 2.0 
föreslås en sänkning av Östra Bangatan. Förslagen 
är dock tekniskt mycket komplicerade och har 
svåröverblickbara konsekvenser avseende risk. Juryn 
har sett dessa förslag som intressanta inspel som 
kan bli aktuella på sikt, men bedömer inte att de i 
dagsläget är möjliga att förverkliga. De förslag som 
gjort sig alltför beroende av en specifik och komplex 
lösning har därför bedömts som mindre robusta.

Andra förslag, som att placera alla idrottsytor öster 
om Östra Banvägen för att frigöra mark som i Den 
gröna triangeln, bedöms däremot vara relativt 
okomplicerat att förverkliga. 

Robust och flexibel spelplan
Täby kommun har efterfrågat en mycket robust 
och flexibel strukturplan – en spelplan – där 
innehållet kan förändras över tid. Det är viktigt 
att förslaget bygger vidare på värden som finns på 
platsen. Samtidigt behöver de tävlande redovisa 
konstruktiva sätt att hantera barriärer, buller och 
svåra markförhållanden. Juryn har hittat många 
nytänkande och inspirerande förslag på hur Täby 
kommun kan lösa upp knutarna som finns i form av 
utrymmesbrist och barriärer – utan att ge avkall på 
de höga kvalitetsambitionerna. Flera av förslagen 
saknar dock en stark och konsekvent genomförd 
gestaltningsidé. Detta krävs för att kunna förvalta 
förslaget i fortsatt planeringsprocess. 

En värdefull samsyn och gemensam kunskap 
har uppstått under processens gång då juryn 
tillsammans identifierat möjligheter och utmaningar 
i de olika förslagen. Juryn ser i tävlingsförslagen 
flera komponenter som är viktiga för att skapa en 
blandstad med kopplingar till omgivningen:
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Förslag Den Gröna triangeln. Campusområdet med kultur- och ungdoms- 
verksamhet.

Förslag Mixmax Tibble. Esplanaden vid Tibble kyrka.
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• Tydliga stråk genom den nya bebyggelsen mellan 
Täby centrum och Roslags Näsbys station, som 
även fångar upp gångstråket Biblioteksgången. 

• Utnyttjade stationslägen där potentialen att skapa 
stadsliv med ny bebyggelse och stadsrum tagits 
tillvara. 

• Centrala funktioner som skolor, sporthallar och 
torg placeras där människor naturligt rör sig, eller 
i sömmen mot bebyggelsen intill för att skapa 
gemensamma samlingspunkter.

• Spårområdenas barriärer överbryggas med broar 
och bredare undergångar, som gör det både lätt och 
tryggt att röra sig till området dag och natt.

• Bebyggelsen orienterar sig mot omgivande gator 
och stadsdelar, exempelvis mot Attundavägen och 
Pentavägens verksamhetsområde, vilket medför att 
områdena upplevs som sammanhängande. 

• Ny bebyggelse mot Näsbydal och Grindtorp 
placeras med ett medvetet förhållningssätt till det 
storskaliga formspråket och med utgångspunkt i de 
kvaliteter som finns.

• Parkerna samlas till sammanhängande 
grönområden, istället för att splittras i många små 
parker.

Förslag Den gröna Triangeln. Spetsbyggnad mot Roslags Näsby.
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JURYNS OMDÖMEN   >>>

JURYNS BESLUT
Efter avslutad bedömning har juryn utsett Tibble 
2.0 till vinnare i projekttävling om en ny struktur-
plan för Tibble-Åvatriangeln i Täby. Juryn rekom-
menderar förslaget för fortsatt bearbetning och 
genomförande.

Johan Algernon 
Juryns ordförande,  
ordförande Stadsbyggnadsnämnden 

Mats Nordström 
Vice ordförande Stadsbyggnadsnämnden

Jan Boman 
2:a vice ordförande Stadsbyggnadsnämnden

Joachim Quiding 
Samhällsutvecklingschef Täby kommun

Patrik Forshage 
Utbildningschef Täby kommun

Leif Eriksson 
Näringslivschef Täby kommun

Martin Edfelt 
Stadsarkitekt Täby kommun

Anna Rex 
Ledamot utsedd av Sveriges Arkitekter

Karin Ahlzén 
Ledamot utsedd av Sveriges Arkitekter
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Förslagsställare: 
Henning Larsen Architects

Henning Larsen Architects: Søren Øllgaard, partner; Martin Stenberg, arkitekt; Sofia 
Lundeholm, arkitekt, stadsplanerare; Tilde Haremst, arkitekt; Micki Aaen Petersen, 
hållbarhetsingenjör; Adam Richter, studentmedarbetare; Yvonne Yuen, studentmedarbetare.

Samarbetspartners:

SLA: Anne Katherine Esbjerg, landskapsarkitekt.

Second City: Anne Mette Boye, stadsplanerare.

Cowi: Stefan Tyrbo, byggnadsingenjör.

VINNARE

TIBBLE 2.0

Flygbild mot norr.
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I Tibble 2.0 får Täby en självklar mittpunkt 
i Tibble-Åvatriangeln, utan gränser mot 
omgivningen och med bättre koppling 
mellan Täby stadskärna och Roslags Näsby. 
Den nya stadsdelen har ett grönt hjärta 
i den centrala  parken, som omges av en 
samling lägre byggnader – de så kallade 
juvelerna. Skolor, kultur och arbetsplatser 
delar lokaler i juvelerna, vilket skapar 
goda möjligheter för samverkan. Det är 
småskaligt, trivsamt och skyddat i den 
centrala parken, samtidigt som högre 
byggnader i det föreslagna Täby Science 
Park skapar en intressant siluett mot 
Täby centrum. Tibble 2.0 har visat att 
det är möjligt att ta sig an platsen stora 
utmaningar – utan att tappa fokus på den 
mänskliga skalan.

                                                                     
Offentliga rum i fokus 
Tibble 2.0 är utformat med mycket stor kunskap 
om hur stadsformen påverkar rörelsemönster, med 
kaféer, parker, samlingslokaler och skolor där flödena 
av människor blir som störst. Förslaget har ett 
rutnät i botten, men kvarteren skiftar i både storlek 
och höjd och utgörs ibland enbart av en byggnad. 
Tack vare de flexibla kvartersstorlekarna skapas 
naturliga övergångar både till Täby centrum i norr 
och övriga omgivande gator som Östra Banvägen och 
Pentavägen. 

Det offentliga rummet prioriteras här – det är i 
parker, på gator och torg som de boende kommer 
att mötas, snarare än på den privata bostadsgården. 
Med en rad nya och väl valda kopplingar till 
Grindtorp, Näsbydal och Roslags Näsby injiceras 
ny energi till Tibble-Åvatriangeln. De långa stråken 
som Biblioteksgången, Esplanaden och grönstråken i 
öst-västlig riktning fångas upp. De trånga gränderna 
däremot har en småskalig karaktär med medvetet 
placerade siktlinjer som väcker en nyfikenhet på vad 
som händer på gatan intill. Gatorna är genomgående 
smala och intima, för att på utvalda platser 
öppnas upp i solbelysta torg och kvartersparker. 
Bostadskvarteren är genomgående något små, vilket 
kräver fördjupade studier och nytänkande lösningar 
för att få till attraktiva bostadsgårdar.

Stationsområdena vid Tibble och Roslags Näsby 
skapar bryggor till omgivande bebyggelse – med 
nya parker, broar och byggnader som välkomnande 
målpunkter. På så sätt bjuds omgivningen in till den 
nya stadsdelen, och får anledning att stanna kvar. 

En ny identitet med låga byggnader
Skalan i området varierar stort, mellan paviljonger 
i två våningar runt den centrala parken och en 
successiv upptrappning mot tjugo våningar i Tibble 
Science Park. Juryn anser att en av förslagets styrkor 
är att det finns en genomtänkt idé om byggnaders 
höjder, placering och utformning och hur de kan 
bidra till stadsdelens identitet. 

Vy norrut från centralbron..
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De lägre byggnaderna runt parken – juvelerna – har 
potential att bli stadsdelen främsta identitetsskapare. 
Här finns expohall, växthus, teater och mathallar 
utformade på ett sätt som visar en hög arkitektonisk 
ambition. Föreslagna höga byggnader, exempelvis ett 
stiligt höghus vid Roslags Näsby station, visar viktiga 
målpunkter mot omgivande gator och ansluter 
till skalan i de modernistiska bostadsområdena 
Storstugan, Näsbydal och Grindtorp. Juryn 
framhåller vikten av att de höga byggnaderna 
utformas med särskilt stor omsorg och får ett 
angeläget innehåll – med högklassig arkitektur både 
på insidan och på utsidan.

I nästa steg i processen är det viktigt att hålla kvar 
den höga arkitektoniska ambition som avspeglas i 
illustrationerna av byggnader, torg och parker. 

Sol och folkliv i parken 
Den centrala parken har en mycket genomtänkt 
placering i mitten av triangeln. Här passerar 
människor naturligt på väg till skolan, jobbet, Tibble 
Station eller Täby centrum. Parken och omgivande 
bebyggelse är utformade som en helhet. Funktionerna 
i bottenvåningarna spiller ut över parken och gör 
den befolkad, trygg och inbjudande. Byggnadernas 
höjd och placering baseras på klimatanalyser, vilket 

Situationsplan.
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gör att alla byggnader har god tillgång till dagsljus. 
Utomhussäsongen i parken blir dessutom längre än i 
resterande omgivning. I Sveriges nordliga klimat med 
lågt stående sol en stor del av året är detta en mycket 
viktigt – men ofta förbisedd – aspekt. Juryn ser 
parken som en samlingsplats för hela centrala Täby, 
som gärna kan bli större och få ett bredare innehåll. 
Genom att placera paviljongerna runt parken ännu 
glesare finns potential att skapa en mer generös 
entré till parken, samtidigt som Biblioteksgången 
och Esplanaden tydligare vävs ihop. Det ger också 
möjlighet att lyfta fram Tibble kyrka i stadsbilden och 
göra torget intill större. 

Verksamheter som stöttar varandra
I förslaget finns en mycket genomtänkt idé för hur 
näringsliv, utbildningens olika former och boende 
kan samverka och ta stöd av varandra. Högskola, 
gymnasieskolor och grundskola ges goda möjligheter 
att utvecklas i en levande stadsmiljö där möjligheter 
till möten med arbetsplatser och föreningsliv är 
många. Förslaget ger också goda möjligheter till 
varierad användning av skolornas lokaler, vilket 
gynnar samarbeten med lokalt näringsliv, innovativa 
företag, kultur och närsamhälle. 

Bebyggelsen är indelad i stadskvarter med olika 

Vy från Esplanden mot Tibble station.



identitet, exempelvis Stationsområdet, Leken, 
Åvakvarteren och Tibble Science Park, som stärker 
områdets framtida inriktning mot näringsliv, 
bostäder, idrott, kultur och utbildning. Näringslivet 
har en given plats i förslaget i områdets nordöstra del 
och exponeras också i paviljongerna runt parken. I 
paviljongerna kan företagare, start-ups och studenter 

hyra arbetsplatser och ta del av restaurangutbud, 
eventhallar, verkstäder och labb. 

I nästa skede i planprocessen är det viktigt att se 
till att paviljongerna fylls med utåtriktade offentliga 
och privata verksamheter som ger liv och trygghet 
dygnet runt. En tredimensionell fastighetsbildning, 
där bostäder förläggs ovanpå vissa av paviljongerna, 
kan vara ett bra alternativ. På det sättet kan parkens 
offentliga karaktär behållas.

Hållbarhet på flera sätt 
Förslaget är mycket robust och hållbart, särskilt 
avseende resurshushållning och social hållbarhet.  
Här finns en mängd goda idéer om hur en hållbar 
livsstil kan främjas, med sportytor, lekplatser och 
fokus på fotgängare och cyklister. Idrottsytorna får 
en framskjuten placering i området längs det öst-
västliga grönstråket. Åvakvarteren vid den centrala 
parken har en idrottsplan på taket och ytterligare 
två idrottsplaner är placerade mot Näsbydal och 
Grindtorp. Ytor för skate, kickbike, cykellek, pingis, 
basket och beachvolley utgör nya målpunkter i 
området. 

Bebyggelsen har en medveten placering för att 
skapa ett gott mikroklimat och minska buller. 
Parkeringshusen längs spåren är en viktig pusselbit 
för att reducera bullernivåerna inom området och ge 
möjlighet att minska bilberoendet. Samtidigt behöver 
placeringen av parkeringshusen studeras noga så att 
de inte bidrar till obefolkade och otrygga miljöer. 
De ekologiska aspekterna av hållbarhet behöver 

14 Tibble 2.0

Vy från Centralparkens södra del med Esplanadens förlängning i fonden.

Konceptskisser.
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I fortsatt process behöver följande frågor studeras vidare:

Byggnader
• Antalet paviljonger och deras innehåll. Säkra 

genomförande genom exempelvis 3D-fastighet 
med bostäder i övre plan.

• Lämpliga lägen för höga hus med tanke på 
dess påverkan på utblickar mot Tibble kyrka 
stadsbild, relation till kulturmiljöer samt 
geotekniska förutsättningar.

• Bostadskvaliteter i byggnaderna placerade öster 
om Roslagsbanan.

• Skolornas placering med tanke på trygga 
skolvägar, samnyttjande av lokaler och rymliga 
skolgårdar. 

• Höjden på föreslagen gymnasie-/näringslivs-
byggnad.

Parker 
• Det tvärgående stråkets ekologiska och 

rekreativa värden och hur de kan stärkas.

• Möjligheten att öppna upp den centrala parken 
mot väster och länka samman Esplanaden och 
Biblioteksgången.

• Det tvärgående gröna stråkets dragning mot 
Grindtorp. 

• Placeringen av de föreslagna kvartersparkerna.

Trafik
• Trafiknätet samt föreslagna kopplingars 

lämplighet och genomförbarhet.

• Gatubredder och hur utrymmet på gatorna 
ska prioriteras för att ge trygga och attraktiva 
gatumiljöer för fotgängarna. 

• Framkomlighet för leveranser och utrycknings-
fordon.

• Konsekvenser av att sänka Östra Banvägen.

• Placering och anslutning till bussterminalen.

• Parkeringshusens antal, placering och hur de 
påverkar den upplevda tryggheten.

• Den föreslagna gång- och cykelbron gällande 
placering och anslutning i höjdled.

Exploateringsekonomi
• Andel bostäder i relation till andelen kontor och 

deras placering.

• Utbyggnadsordningen gällande genomförbarhet 
och exploateringsekonomi.

Tekniska system
• Ledningar genom området såsom exempelvis 

Norrvattens ledning.

• Finansiering och huvudmannaskap avseende 
det föreslagna kulvertsystemet för avfall, el, 
vatten och uppkoppling.

• Hantering av dagvatten vid kraftiga skyfall för 
att minska översvämningsrisk.

Fortsatt process
• Markanvisning med fokus på kvalitet, 

förvaltning och ekonomisk genomförbarhet.

• Arkitekttävlingar om vissa nyckelbyggnader och 
offentliga platser. 

dock studeras mer i fortsatt process. De rekreativa 
och ekologiska kopplingarna till omgivande grön-
områden är bristfälliga. Det öst-västliga stråket 
genom bebyggelsen är för smalt för att få plats med 
både ekologiska spridningssamband och gång- och 
cykelkopplingar. Grönstråket kopplar inte heller 
vidare till Grindtorpstråket som idag är områdets 
viktigaste stråk från öster. Det är också viktigt att 
alla offentliga platser upplevs som tillgängliga och 
trygga, med särskild hänsyn till barn, äldre och 
människor med funktionsvariation.

En annan fråga att utreda närmare är relationen 
mellan förslagna bostäder och kontor, där andelen 
bostäder kan behöva öka för att förbättra projektets 
ekonomi. 

Sammantaget är förslaget som helhet väl genom-
arbetat, realistiskt och genomförbart. Tibble 2.0 har 
en robust struktur att hålla fast vid, där delar kan 
utvecklas efter förändrade programförutsättningar 
utan att förslaget som helhet påverkas negativt. 
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I förslaget Tibble-Åva får den påbörjade 
utbyggnaden av Täby centrum en naturlig 
fortsättning med tilltalande och enhetliga 
kvarter som ansluter till bebyggelsen i 
norr. Själva kärnan i förslaget är dock inte 
i byggnaderna, utan en överdäckning över 
Roslagsbanan som ska rymma tre fullstora 
fotbollsplaner. Överdäckningen är ett djärvt 
och innovativt förslag som ger möjlighet 
till en lägre exploatering inom området. 
Det bidrar också till bättre boendemiljöer 
genom att reducera buller och föroreningar. 
Genomförbarheten är dock tveksam och 
kostnaderna blir höga. Juryn saknar 
fler inslag som binder samman Tibble-
Åvatriangeln med omgivningen och en 
större anpassning till bebyggelsen intill. 

Kvartersstaden fortsätter 
I Tibble-Åva fortsätter kvarteren från Täby torg 
nästan hela vägen till stationen vid Roslags Näsby. 
Här finns en genomtänkt anpassning för att även 
möta de planerade kvarteren längs Pentavägen. 
Esplanaden från Täby torg fortsätter med en smalare 
och något knixig dragning och kantas av fyra 
intima och väl gestaltade torg. Kvarteren mot Täby 
centrum är utformade med en gedigen kunskap 
om vilka gatumått och kvarterstorlekar som ger 
goda stadsmiljöer. Här finns genomgående plats för 
gatuträd och solljuset når ner till både gata och gård. 

De sydliga kvarteren är dock för små för att skapa 
riktigt goda boendekvaliteter, vilket hade behövts i 
detta trafikstörda läge. 

Öster om Roslagsbanan finns ytterligare fyra kvarter 
invid Grindtorp/Näsbydal, som relativt oförmedlat 
placeras intill de modernistiska punkthusen 
i Näsbydal och de vågformade byggnaderna i 
Grindtorp. Kvarteren ser ut att vara utskickade på 
upptäcktsfärd i förorten och saknar koppling till 
omgivningen. Juryn är positiv till att fortsätta med 
bebyggelse öster om spåren, men de måste placeras 
med större omsorg om befintliga kvaliteter.

Knixigt Esplanadstråk
En stor kvalitet i förslaget är att Esplanaden och 
Biblioteksgången möts i Kulturtorget utanför 
Tibblekyrkan, där gamla och nya Täbybor kan 
träffas. Fortsättningen av Esplanadstråket saknar 
dock den genhet som krävs för att den ska bli en 
naturlig passage genom området, vilket medför att 
stråkets betydelse som samlande stadsrum avtar 
längre söderut. Biblioteksgången förlängs inte söder 
om Kulturtorget vilket försämrar kopplingen från 
bostadsområdena norr om Täby centrum till Roslags 
Näsby. 

Förutom möjligheten att röra sig över 
överdäckningen över Roslagsbanan efterlyser 
juryn fler idéer om hur barriärerna runt Tibble-
Åvatriangeln kan överbryggas. Med tanke på den 

Vy från terminalen mot Åva ängar.
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stora höjdskillnaden är det dessutom stor risk att 
ekodukten över Roslagsbanan upplevs mer som en 
barriär än en del av ett tilltalande grönt stråk. 

Runda hörn mot parkerna
I Tibble-Åva är de enhetliga kvarteren viktigare 
än enstaka byggnader - men det finns trots allt 
några utmärkande drag vad gäller bebyggelsen. 
Ett återkommande grepp är att byggnader mot 
grönområden har en mjukt rundad sida mot parkerna 
, som gör grönskan visuellt tillgänglig för fler. Det är 
ett sympatiskt angreppssätt, som tyvärr inte följs upp 

i gestaltningen av utemiljön. 
I förslaget finns en byggnad – Sydterminalen – som 
juryn särskilt vill lyfta fram. Det är ett nytänkande 
förslag till en ny terminal för bussar och spårtrafik 
vid Roslags Näsby. Här kopplas de olika nivåerna 
på platsen ihop och skapar en stark målpunkt i 
områdets södra del. Sydterminalen löser upp många 
knutar avseende höjdskillnader och tillgänglighet. 

Våtmarker, bilpool och sporthubb
Som helhet är Tibble-Åva ett grönt förslag. De stora 
parkerna är utformade för ett framtida förändrat 

Situationsplan.
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klimat, med hänsyn till avrinningsstråk och med 
genomtänkta ekosystemtjänster. Parkerna närmast 
spåren, som Åva ängar, saknar dock kontakt med 
kvällsöppna verksamheter eller bostäder vilket 
påverkar tryggheten negativt. 

I förslaget finns en medveten strategi för att skapa 
social gemenskap. Till exempel genom att samnyttja  
skolornas lokaler, göra sporthubben till en regional 
mötesplats och fokusera på ytor för barn. Som helhet 
saknas dock en tydlig idé om hur näringslivet ska 
främjas och hur olika verksamheter kan samverka. 
Skolor, bostäder och kunskapslaboratorium föreslås i 
anslutning till parken, men överlag är skolmiljöerna 
inte väl utvecklade. 

Många utvecklingsbara idéer kan bidra till en hållbar 
livsstil, till exempel bil- och cykelpool, solceller och 
lokalt omhändertagande av dagvatten. Den ambitiösa 
satsningen på att all bebyggelse ska vara i trä ger 
fördelar ur miljösynpunkt, men innebär också en del 
svårigheter att genomföra.

Slutligen inkräktar förslaget något på hembygds-
föreningens lokal Ytterbystugan, något som dock lätt 
skulle kunna omarbetas.

Överdäckning av Roslagsbanan
Avseende genomförbarhet så ser juryn stora 
utmaningar, inte minst med tanke på de storskaliga 
konstruktioner som föreslås över Roslagsbanans 
Österskärsgren. Om anläggningen är tekniskt möjlig 
medför den både höga anläggningskostnader och 

stor påverkan på kommunens dagvattentunnel och 
Norrvattens huvudvattenledning. Juryn befarar att 
denna tio meter höga överdäckning i själva verket 
skapar en ny barriär mot omgivningen och har 
negativa effekter på både tillgänglighet och trygghet. 

Andra frågor rörande genomförbarheten handlar 
om det faktum att Tibble station inte ägnats några 
studier. Juryn undrar om förslagsställarna helt 
enkelt har missat den framtida utvecklingen av 
Tibble station och den föreslagna förlängningen av 
Roslagsbanan till Arlanda. Detta är en stor svaghet i 
förslaget som drar ner helhetsintrycket. 

Sportytor över spåren.Bussterminalen från ovan.

Esplanadens fortsättning förbi kulturkvarteret.
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Den gröna triangeln byggs upp runt två 
ambitiöst utvecklade stråk som skapar 
en central knutpunkt – Kunskapshjärtat 
– omgiven av tre gymnasieskolor. Alla 
efterfrågade bostäder, arbetsplatser och 
skolor ryms inom Tibble-Åvatriangeln tack 
vare att de tre fotbollsplanerna är snillrikt 
placerade öster om Roslagsbanan. Styrkan 
i förslaget ligger i den till synes enkla men 
robusta strukturen. Bebyggelsen fyller 
upp hela triangeln, skolorna är mitt i byn 
och sportytorna är i Näsbydal. Denna 
tydlighet skapar dock en rad frågetecken 
om hur de eftersträvade synergierna 
mellan utbildning, sport, näringsliv och 
verksamheter skapas, när funktionerna är 
så långt ifrån varandra. 

Stadskärnan mot Täby centrum byggs ut
I Den gröna triangeln förstärks och utvecklas 
kärnan runt Täby centrum och handelsanläggningen. 
Esplanaden fortsätter som ett mycket brett och fint 
gestaltat aktivitetsstråk för fotgängare och cyklister. 
Särskilt den norra delen har potential att bli ett 
levande stadsstråk. I söder minskar dess betydelse 
successivt eftersom den inte leder till någon tydlig 

målpunkt. Lokaliseringen av samtliga idrottsytor 
öster om Roslagsbanan ger möjlighet att skapa en 
sammanhängande och tät stadsbygd inom triangeln, 
samtidigt som det är viktigt att se till att säkra trygga 
gång- och cykelvägar till sportytorna för skolbarn.

Kvarteren mot Tibble station avslutas med 
triangulära parker. Parkerna blir små, bullerutsatta 
och behöver kopplas till tydliga funktioner i 
byggnadernas bottenvåning för att bli målpunkter. 
De sydliga kvarteren mot Roslags Näsby är 
mycket låga och har små bostadsgårdar, vilket är 
svårt att motivera både med tanke på det goda 
kollektivtrafikläget och det utsatta och trafikstörda 
läget. 

Kopplingarna till omgivande områden är generellt 
sett mycket svaga och juryn efterlyser en tydligare 
idé om hur spårområdenas barriärverkan ska 
hanteras. 

Nytt campus i triangeln
En av de mest framträdande gestaltningsidéerna 
i Den gröna triangeln är att skapa ett 
undervisningscampus mitt i Tibble-Åvatriangeln, 
med tre gymnasieskolor vid ett gemensamt 
grönt torg. Gymnasieskolorna trappar ner mot 

Undervisningscampus mitt i Tibble-Åvatriangeln.
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torget med mäktiga gröna terrasser som får fina 
ljusförhållanden och vacker utsikt. Den centrala 
platsen har potential att bli en levande och aktiv 
plats under veckodagarna. Men det är även viktigt 
att få in andra verksamheter kvällstid och på helger 
för att undvika att platsen upplevs som otrygg. 
Juryn är sammanfattningsvis tveksam till att samla 
gymnasieskolorna på ett ställe och saknar en vision 
för synergieffekter mellan utbildning, näringsliv och 
boende.

En annan gestaltningsidé är att Tibble-Åvatriangelns 
hörn markeras med höga byggnader, som 
utropstecken mot omgivande stadsdelar. I spetsen 
i söder finns ett mycket elegant landmärke där 
universitetet föreslås ha verksamhet, som markerar 

både hållplatsen vid Roslags Näsby och entrén till 
Täby centrum. Juryn har svårare att hitta motiv till 
de övriga höga byggnaderna, som snarare tycks bidra 
till att skapa gränser runt området. 

Breda grönstråk
Den gröna triangeln är ett grönt förslag, med 
hållbara och genomtänkta lösningar i de centrala 
parkstråken som främjar biodiversitet och 
dagvattenhantering. Spridningssambanden 
österut stärks tack vare breda grönstråken med 
en strategisk placering. Den sydligaste parken 
bedöms dock helt sakna besöksvärden och bidrar 
inte heller till att koppla området till Roslags 
Näsbys kollektivtrafikknutpunkt. Kopplingen 
till kollektivtrafikhållplatserna är genomgående 

Situationsplan.
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svag och juryn har svårt att utläsa på vilket 
sätt Roslagsbanans stationslägen har påverkat 
strukturplanen.

Juryn ser brister i hushållningen av mark, med en 
alltför låg täthet i de föreslagna bostadskvarteren 
invid Roslags Näsby station. Den sociala hållbar-
heten är mestadels god, där särskilt de generösa 
grönstråken med plats för olika idrotts- och lekytor 
är av stor betydelse för barn och unga i området. 

Funktionsseparering
Genomförbarheten som helhet är god, men det 
bedöms vara några frågor som behöver utredas 
mer. Den långt drivna funktionssepareringen i 

förslaget riskerar att skapa ensidig användning 
av parker och platser, där tryggheten kan bli ett 
problem. Det är också tveksamt om förslaget ger 
en hållbar exploateringsekonomi. Det faktum 
att marken upplåts med tomträttsavtal påverkar 
exploateringskalkylen negativt.

Juryn bedömer det inte som hållbart att riva 
byggnader i den omfattning som föreslås med 
tanke på den låga exploateringsnivån, och 
föreslagna höga byggnader byggs på mark med 
svåra grundläggningsförhållanden. Samtliga 
skolbyggnader rivs i tidigt skede utan att det 
är tydligt var barnen ska gå i skolan under 
utbyggnadstiden. 

Vy norrut från Tibble station.
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Mixmax Tibble är det förslag som tar ut 
svängarna mest. En vågad och vild struktur 
ger inspiration till nya sätt att jobba med 
stadsbyggande. Förslaget ser ut som en 
organiskt framväxt stadsdel med sin stora 
variation i arkitektonisk utformning, 
skala och innehåll. Det är mestadels tätt 
och lågt, med små kvarter och smala 
gator. De varierade byggnadshöjderna 
och smala gränderna ger intima och 
trivsamma stadsmiljöer, även om de också 
riskerar att bli mörka och lite labyrintiska. 
Sammantaget redovisar Mixmax Tibble 
snarare en ny process för stadens framväxt 
än ett färdigt förslag. 

Stark kärna i norr
Förslagets norra del är mest genomarbetad, 
där särskilt kopplingen mellan Täby torg och 
Tibble station är mycket övertygande. Tibble torg 
flankeras av en universitetsbyggnad och har goda 
förutsättningar att bli en inbjudande mötesplats, 
något städer generellt sett behöver fler av. Inom 
området som helhet saknas dock genomgående 
stråk. Gatubredder ändras och siktlinjer bryts, vilket 
delvis beror på sparade byggnader och kanske även 
på en vilja att skapa spännande gaturum. Förslagets 
stråk är smala, svåra att orientera och saknar 
potential för ett naturligt rörelseflöde. Sammantaget 
försämrar detta möjligheten att fokusera utåtriktade 
verksamheter längs vissa stråk. Det ger också dåliga 
förutsättningar att koppla ihop Tibble-Åvatriangeln 
med kringliggande områden. 

I södra delen av Tibble-Åvatriangeln klingar inten-
siteten i stadslivet av, de föreslagna byggnaderna blir 
högre och de offentliga platserna större. I spetsen 

mot Roslags Näsby finns bara en ensam parklek kvar, 
vilket knappast speglar platsens potential att bli en 
av de viktigaste entréerna till området. En graciös, 
svävande bro visar dock en ambition att knyta 
samman området med Näsbydal, men den varken 
startar eller landar i en urban kontext. 

Mixade och maxade funktioner
Mixmax Tibble har tagit visionen för tävlingen ett 
steg längre än andra förslag. Förslagets kärna är 
att mixa och maxa funktioner; både i och utanför 
byggnaderna. Ingen särskild byggnad utmärker sig, 
utan det är den brokiga helheten som är unik. Olika 
funktioner samlas under samma tak med flexibel 
användning över dygnet. Skolmatsalen kan användas 
som samlingslokal och labb, verkstäder och kontor 
kan ha gemensamma sociala ytor. Gymnasieskolorna 
har fristående huvudbyggnader, vilket troligen 
är viktigt för deras behov av identitetsbyggande. 
Aktivitetshuset med en bollplan på taket är en stark 
målpunkt som skulle kunna bidra till att knyta ihop 
Tibble-Åvatriangeln med omgivande bebyggelse, men 
mer krävs för att förslaget ska förankras på platsen. 

Det är sympatiskt att blanda verksamheter i en 
och samma byggnad och skapa förutsättningar för 
samverkan och utbyten. Frågor som behöver lösas är 
vad som krävs av lokalerna och ägarkonstruktionen 
för att verksamheterna ska kunna samverka. 

Mindre grönt, mer sparade byggnader 
Som helhet är Mixmax Tibble ett hårdgjort förslag 
där parker och gröna samband spelar en mycket 
undanskymd roll. Parkerna är små och avsides 
placerade och förslaget som helhet uppnår inte 
tävlingens riktlinjer om fem hektar parkmark. Det 
regionala öst-västliga grönstråket är smalt och har 
många riktningsförändringar. Därför kommer det 

Visionsbilder som visar stadsrum för aktivitet och lek.
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inte bli ett naturligt gångstråk eller vara tillräckligt 
brett för att fungera som spridningssamband. 
Det finns en ambition i förslaget att parkerna ska 
användas mer flexibelt, med exempelvis parker 
som används som skolgårdar, något som juryn dock 
befarar kan medföra både ökat slitage och minskad 
tillgänglighet.  

Juryn uppskattar de goda idéer som finns i Mixmax 
Tibble för att stärka områdets sociala hållbarhet, 
med blandning av verksamheter både i och utanför 
byggnaderna. I förslaget finns också en genomgående 
mänsklig skala och en konsekvent prioritering av 
gång- och cykeltrafiken. De finns en genomtänkt 
strategi för att återanvända befintliga byggnader, 

vilket ger både sociala och resursmässiga vinster. 
Kommunala verksamheter ska kunna vara kvar 
till dess att de har en ny placering, vilket borgar 
för en smidig process och ett kostnadseffektivt 
genomförande. 

Nya former för ägande
Mixmax Tibble är ett mycket tankeväckande 
och inspirerande förslag. Förslaget förutsätter 
många små aktörer och nya former för ägande för 
gemensam användning av lokaler för utbildning, 
boende och näringsliv. Det är ett ramverk för 
fortsatt utbyggnad, som kommer att ta lång tid 
att fylla. I Tibble-Åvatriangeln krävs stora och 

Situationsplan.
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kostsamma investeringar i infrastruktur, vilket 
är svårt att kombinera med många små aktörer 
och långsiktig utbyggnad. Det gör att förslaget är 
genomförandemässigt osäkert. Däremot skulle det 
passa bra i ett område med fler bevarandevärda 
byggnader, befintliga aktörer och mindre komplexa 
tekniska förutsättningar. 

I Mix Max Tibble överskrids tävlingsområdet på 
flera ställen, med omfattande bebyggelse på platsen 
för Ytterbystugan och på kvartersmark invid 
punkthusen i Näsbydal. Förslagsställarna föreslår 
också en omledning av Östra Banvägen, vilket 
markant minskar barriäreffekten mellan Tibble-
Åvatriangeln och Näsbydal, men samtidigt kräver 
intrång på privat mark.

Juryn har svårt att se ett starkt motiv till att 
Ytterbystugan och bostadsföreningarnas mark samt 
delar av Grindtorpsskogen tas i anspråk. 

Juryn får många innovativa idéer, men som helhet 
saknas den stadga och tydlighet som krävs för att 
kunna förvalta och utveckla förslaget.

Esplanden vid Tibble kyrka.

Vy från Roslags Näsby station




