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Sammandrag 

Stockholmsregionen har under de senaste åren präglats av en enorm tillväxt och trycket på nya bostäder 

och attraktiva stadsmiljöer ökar ständigt. Hur denna tillväxt ska ta sig uttryck i form av ny bebyggelse 

beskrivs från regional nivå i form av RUFS (Regional Utveckling För Stockholm) till kommunal nivå i 

form av översiktsplaner och detaljplaner. I RUFS 2001 och RUFS 2010 presenterades idén om regionala 

stadskärnor, vilka är tänkta att fungera som regionala motpoler som kompletterar men också konkurrerar 

med den starka kärna som finns i regionen; Stockholms innerstad. En av de regionala stadskärnor som 

pekats ut är Täby centrum-Arninge, vilken är föremål för detta arbete.   

I centrala Täby pågår det i dagsläget planläggning av flera stora områden där syftet är att skapa attraktiva 

stadsmiljöer, vilket enligt RUFS är något som ska prägla de regionala stadskärnorna. Tre stora områden, 

Västra Roslags-Näsby, Täby centrum och Galoppfältet, är under utveckling men rent fysiskt hänger dessa 

områden inte samman då de separeras av barriärer i form parkeringar, spårområden och 

impedimentområden. För att stadskärnan ska upplevas som en helhet och en sammanhållen stad saknas 

det helt enkelt en översiktlig strukturplan som visar hur alla dessa områden kan hänga samman. Från 

kommunens sida har det funnits intentioner om att starta detta arbete, men än så länge har inget utretts i 

frågan.  

Syftet med detta arbete har därmed varit att producera en strukturplan för centrala Täby, där målet har 

varit att presentera idéer om hur de pågående utbyggnadsområdena kan bindas samman på ett urbant sätt i 

syfte att skapa en gångvänlig, hållbar och attraktiv stadskärna. Från Täby kommuns sida har man varit 

intresserad av konkreta idéer och planer i samband med detta arbete varför fokus har legat på att 

producera högkvalitativa illustrationer och plankartor och inte en alltför djupgående text.  

För att ta fram underlag inför framtagandet av planförslaget har studier av referensprojekt och pågående 

planer genomförts samt en analys av det avgränsade området som arbetet behandlar. Vidare har intervjuer 

med tjänstemän på kommunen och med en bostadsrättsförening genomförts. Dessutom har en 

enkätundersökning gjorts på Åva Gymnasium i centrala Täby i syfte att ta reda på vad som skulle påverka 

ungdomar att bo kvar i kommunen efter studenten, då detta är ett problem som kommunen tampas med.  

Arbetet har resulterat i en strukturplan med tillhörande kartor och illustrationer som redovisar antalet nya 

bostäder, ny kontorsyta, nya parker, nya gång- och cykelstråk och nya kollektivtrafikslösningar, samt hur 

de barriärer som finns kan hanteras.  

Slutligen har en jämförelse gjorts mellan ett antal mål som sattes upp i arbetets början och resultatet för att 

mäta graden av måluppfyllelse i planförslaget. Jämförelsen visar att planförslaget till hög grad uppfyller 

målen och mycket väl skulle kunna fungera som underlag i kommunens framtida arbete med den regionala 

stadskärnan.  

 

 

 

 

Nyckelord: hållbart stadsbyggande, regionala stadskärnor, förtätning, stadsliv, stadsutformning, Täby 

kommun, Stockholm Nordost, upphöjd järnväg, stadsmarknadsföring 
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Abstract 

The city region of Stockholm has in recent years been characterized by tremendous growth and the 

pressure on new housing and attractive urban environments is constantly increasing. How this growth will 

manifest itself in terms of new development is at regional level described in the form of RUFS (Regional 

Development For Stockholm) and at municipal level in the form of comprehensive and detailed plans. In 

RUFS 2001 and RUFS 2010 the idea of regional urban centers is presented, which are meant to serve as 

regional counterweights that complement, but also compete, with the strong urban center of the region; 

the inner-city of Stockholm. One of the regional city centers that are established in RUFS is Täby 

centrum-Arninge, which is the subject of this thesis.  

There are currently several major urban development projects being planned in central Täby where the 

objective is to create attractive and dense urban environments, which, according to RUFS, is something 

that should characterize the regional centers. Three major areas, Western Roslags-Näsby, Täby centrum 

and Galoppfältet, are under development but physically these areas are separated by barriers such as parks, 

railways and impediments. For the regional center to be seen as a whole a general master plan showing 

how all of these areas can be connected, is needed. The municipality has intentions on starting work with 

this but so far no one has done any deeper research in the matter. 

The aim of this thesis has thus been to produce a proposal for central Täby, where the goal has been to 

present ideas on how the current development areas can be tied together physically, in order to create a 

pedestrian friendly, sustainable and attractive city center. The officials at the municipality of Täby have 

been interested in practical ideas and plans from this thesis, which is why the focus has been to produce 

high-quality illustrations and plans and not in-depth text.  

In order to provide a basis for the design phase of the proposed plan, studies of reference projects and 

ongoing plans have been undertaken together with an analysis of the defined area. Furthermore, 

interviews have been conducted with officials at the municipality and with a housing cooperative. In 

addition, a survey has been done at Åva High School in central Täby in order to find out what would 

influence young people to stay in the municipality after graduation. This is a problem that the municipality 

is struggling with. 

The thesis has resulted in a master plan for Täby with additional maps and illustrations showing the 

number of new dwellings, new office space, new parks, new pedestrian and cycle routes, new public 

transport solutions and also how the existing barriers can be managed.  

Finally, a comparison has been made between a number of goals set in the beginning of the work and the 

result, in order to measure the degree of effectiveness of the proposed plan. The comparison shows that 

the proposed plan to a large extent meet the targets and very well could serve as basis for the 

municipality's future work with the regional center. 

 

 

 

 

Keywords: sustainable urban planning, regional centers, densification, urban life, urban design, Täby, 

Stockholm Nordost, elevated railway, city marketing 
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Förord 
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Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Jerker Söderlind på Stadsliv AB som har bidragit med idéer, 
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1 Bakgrund 

1.1 Inledning 

”Stadens framtid ligger i förorterna”hävdar Johan Rådberg (2005), arkitekt och professor i stadbyggnad.  Detta 

påstående menar han kan låta utmanande men är egentligen rätt självklart då dagens städer till största del 

består utav förorter. Björk och Reppen (2000) beskriver hur många av Stockholms förorter växte fram 

under miljonprogrammet som ett svar på den stora bostadsbristen. Vidare beskrivs hur bostäderna där 

anlades kring små förortscentum istället för det traditionella sättet att i städer bygga gator och täta 

gaturum. De långa avstånd som då uppstod mellan de platser som människor rör sig emellan dagligen 

främjar bilberoendet och är inte hållbart ur ett miljömässigt perspektiv enligt Rådberg (2005). Förutom att 

tätare bebyggelse ses som ett mer hållbart alternativ minskar det även de sociala klyftorna mellan attraktiva 

och oattraktiva områden enligt Rådberg (2005). 

I Stockholm har en plan tagits fram för hur man vill förtäta bebyggelsen runtom i förorterna. Tanken är 

att dessa förorter ska fungera som ett komplement till den centrala regionkärnan som innefattar 

Stockholms innerstad och delar av Nacka, Solna och Sundbyberg. Hur detta ska genomföras beskrivs i 

RUFS (Regional utveckling för Stockholm) från 2001 samt i en nyare upplaga från 2010. De utvalda 

områden som berörs av dokumentet, så kallade ”yttre regionala stadskärnor”, är Barkarby-Jakobsberg, 

Kista-Sollentuna-Häggvik, Täby centrum-Arninge, Arlanda-Märsta, Kungens kurva-Skärholmen, 

Flemingsberg, Haninge centrum samt Södertälje (Regionplanekontoret, 2010). 

I föreliggande arbete läggs fokus på den regionala stadkärnan Täby centrum-Arninge där författaren i ett 

samarbete med Täby kommun har kommit fram till ett förslag för hur en förtätning kan se ut i ett av 

Täbys mest centrala områden.  

1.2 Hållbart stadsbyggande 

Stockholms läns landsting har satt upp mål och en plan för hur de vill att just deras stad ska växa och se ut 

i framtiden. Detta går att läsa om i RUFS 2010 och rör alla kommuner inom länet, från Nynäshamn i 

söder till Norrtälje i norr. I rapporten tas även en viktig del av utvecklingen upp, nämligen hållbarhet. 

(Regionplanekontoret, 2010). Hållbarhet kan beskrivas som ett sätt att tillgodose dagens behov utan att 

äventyra möjligheten för framtida generationer att tillgodose deras behov (United Nations, General 

Assembly, 1987). I RUFS 2010 ses bland annat förtätning som ett sätt att göra staden hållbar, då täta 

stadsmiljöer bidrar till resurseffektiva system (Regionplanekontoret, 2010). Nedan följer fler exempel på 

hur hållbart stadsbyggande kan se ut som har valts ut då de innehåller aspekter som är av intresse för just 

detta arbete. 

Nya värden 

Att förtäta och bygga nytt på redan exploaterad mark är en strategi som används i stora delar av världen 

(Regionplanekontoret, 2010). De miljömässiga fördelarna med förtätning innebär att långa avstånd 

förminskas vilket i sin tur minskar bilberoendet (Rådberg, 2005). Att utnyttja redan exploaterad mark och 

istället ge den ett nytt värde innebär förutom ekonomiska fördelar, att grönområden som annars hade 

bebyggts istället kan bevaras (Regionplanekontoret, 2010). Jätkäsaari (Busholmen), en ny stadsdel som är 

under uppförande i Helsingfors, är ett exempel på hur ett område kan ges en ny prägel efter miljömässiga 

aspekter (se Fig 1). Stadsdelen byggs ut under år 2009-2025 och tanken är att stadsdelen ska ha de 

kvaliteter som präglar den klassiska rutnätsstaden. För att uppnå denna innerstadskaraktär kommer fokus 

att läggas på god service, arkitektur, butiker i bottenvåningarna, cykel- och fotgängarleder samt spårvagnar 

(Helsingfors stad, 2013a). Området utgjordes tidigare av hamnverksamhet men ska nu utvecklas till en 

förlängning av innerstaden. Med både spårvagn och tunnelbana ska det dessutom vara lätt att ta sig till och 

från stadsdelen på ett miljövänligt sätt (Helsingfors stad, 2013b).  
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Kollektivtrafik 

En primär åtgärd för att öka hållbarheten hos en stad är att planera ny bebyggelse längs befintlig 

infrastruktur (Regionplanekontoret, 2010). Detta koncept tillämpas i hela världen, till och med i det 

bildominerande landet USA. I Kalifornien understödjs storstadsområdet San Francisco av kollektiv-

trafiksystemet BART (Bay Area Rapid Transit). Det är ett brett utbyggt tunnelbanenätverk som binder 

samman förorterna runt bukten med centrala San Francisco samt San Francisco International Airport. I 

öst sträcker sig den gula linjen mot Pittsburg/Bay Point och på denna linje finns stationen Pleasant 

Hill/Contra Costa Centre (San Francisco Bay Area Rapid Transit District, 2013). Området har under 

tidigare år utgjorts av markparkering samt ett stort sjuvåningsparkeringshus, enligt Contra County 

Redevelopment Agency (2001). Platsen var endast tänkt som en plats att parkera sin bil på för att sen 

kunna ta sig till och från arbetet när den planerades. På vägen hem skulle resenärerna ta bilen till 

”downtown” Walnut Creek som ligger i närheten för att utföra andra ärenden. I enlighet med det så 

kallade ”Transit Oriented Development”-konceptet, som går ut på att planera ny bebyggelse runt 

befintliga trafiknoder, tog Contra Costa County under tidigt 00-tal fram planer på en ny bebyggelse kring 

stationen. Den nya bebyggelsen införlivar bostäder, kontor och detaljhandel (se Fig 2.). Detta gör det dels 

enklare att utföra ärenden för människor som åker med tåget varje dag, samt gör att de nya som flyttar in 

kommer att kunna utföra ärenden i sin närmiljö. När de behöver ta sig in till staden kan de ta tåget och allt 

detta gör att invånarna kan minska sitt bilberoende (Contra County Redevelopment Agency, 2001).  

 

Fysiska barriärer 

Centrala Sundbyberg ingår i den centrala regionkärnan tillsammans med Stockholms innerstad samt delar 

av Nacka och Solna (Regionplanekontoret, 2010). Stockholms innerstad och Sundbybergs centrum har 

täta delar med traditionell kvartersstad, är lättillgängliga med kollektivtrafik och har många av de kvaliteter 

som både företag och privatpersoner letar efter när de väljer bostadsort eller plats för företagsetableringar. 

Dock präglas Sundbyberg centrum av en stor barriär i form av Mälarbanan som går rakt igenom 

Fig 1. Jätkäsaari strukturplan 

Fig 2. Pleasant Hill BART Station 

http://www.bart.gov/siteinfo/copyright.aspx
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centrumet och delar upp Sundbyberg i två delar. I mars 2013 togs det dock ett beslut om att järnvägen 

genom centrala Sundbyberg ska grävas ner för att göra plats för ytterligare två spår under marken samt att 

länka samman staden (Trafikverket, 2013). Sundbyberg är med och betalar 800 miljoner för nedgrävningen 

som kommer att ge Sundbyberg en sammanhängande stadsväv med utmärkt tillgänglighet till 

kollektivtrafiken (Trafikverket, 2013). I den gällande översiktsplanen står projektet med som ett framtida 

förändringsområde där man beskriver att målsättningen med nedgrävningen är att det ska leda till en 

sammanläkt stadskärna med funktioner i flera plan. Dessa kan även sträcka sig över kommungränsen till 

Solna och bland annat finns idéer om ett framtida resecentrum (Sundbybergs stad, 2013). Denna lösning 

var även ämnet för en utredning som White Arkitekter gjorde åt Sundbybergs stad redan under år 2009 (se 

Fig 3) där man tog fram konkreta strukturer och stadsrum som visade hur detta skulle kunna se ut. På 

Whites hemsida beskriver man att stadskärnan innebär täthet, blandade funktioner, tillgänglighet och 

offentlighet vilket förknippas med hållbarhet (White Arkitekter, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Regionala stadskärnor 

Stockholm har under en längre tid präglats av en stabil befolkningstillväxt enligt Statistiska centralbyrån 

(2013). Stockholm växer med andra ord och i RUFS 2010 har Regionplanekontoret (2010) etablerat målet 

om att Stockholm ska bli den mest attraktiva storstadsregionen i hela Europa. 

Stockholm präglas dock av en monocentrisk struktur som riskerar att motverka detta mål. Regionen 

karaktäriseras av en mycket stark kärna, Stockholms innerstad, kring vilken arbetsmarknaden, handeln, 

nöjeslivet och kulturutbudet är koncentrerade (se Fig 4). Många arbetsplatser är förlagda till innerstaden 

vilket medför att en stor del av biltrafiken i Stockholm utgörs av arbetspendlare. Dessutom råder det ett 

enormt tryck på bostadsmarknaden i innerstaden med höga priser som följd, vilket i sin tur innebär att 

innerstaden endast blir tillgänglig för de med goda ekonomiska möjligheter. För att säkerställa en bred 

arbetsmarknad med minskade pendlingsbehov och en mer utjämnad bostadsmarknad i regionen 

etablerades därför tanken om ett antal regionala stadskärnor utanför innerstaden i RUFS 2001, vilket är ett 

mål som jobbats vidare med i RUFS 2010. De yttre regionala stadskärnorna som presenterats är Barkarby-

Jakobsberg, Kista-Sollentuna-Häggvik, Täby centrum-Arninge, Arlanda-Märsta, Kungens kurva-

Fig 3. Vision Sundbybergs stadskärna 

  

  

  

 



Täbylyftet – Nästa steg i förverkligandet av den regionala stadskärnan Täby centrum – Arninge 2013-06-14 

10 
 

Skärholmen, Flemingsberg, Haninge centrum samt Södertälje (se Fig 5). De berörda kommunerna har 

sedan RUFS 2001 antogs arbetat med att förverkliga denna flerkärniga struktur, allt detta enligt 

Regionplanekontoret (2010). 

 

I och med att RUFS 2001 togs fram föreslog man en ny bebyggelsestruktur där den nya bebyggelsen skulle 

koncentreras till regionala kärnområden och i anslutning till befintlig kollektivtrafik. Dessa områden 

ansågs nämligen ha störst utvecklingspotential (Regionplane- och trafikkontoret, 2003). Detta resonemang 

har tagits vidare i RUFS 2010 där det mer konkret beskrivs varför dessa regionala stadskärnor behövs. Här 

nämns att tät bebyggelse leder till att marken används optimalt, ökar energieffektiviteten och främjar 

kollektivtrafik vilket i sin tur väntas leda till en bättre miljö och en ökad välfärd (Regionplanekontoret, 

2010).  

 

 
 

I RUFS 2010 beskrivs det förhållningssätt som kommunerna bör ha under etableringsfasen av de regionala 

stadskärnorna. Återigen läggs stor vikt vid täta miljöer och innovativa lösningar. Kollektivtrafiken ska vara 

lättillgänglig och marken runt omkring ska användas för bebyggelse med mycket hög täthet. Gemensamt 

för regionerna är även att de ska vara attraktiva vilket innebär förutom närhet till service och handel även 

ska ha nära till grönområden, parker, vatten och torg. Att tryggt kunna ta sig fram till fots och per cykel 

anses också viktigt (Regionplanekontoret, 2010).  

Ovanstående nämns som gemensamma egenskaper som de regionala stadskärnorna bör ha. Men vikt läggs 

även vid att varje specifik region bör ha sin egen profilering. Denna profilering styr sedan vad för 

verksamheter som regionen ska försöka locka dit och dessa verksamheter får gärna vara kontaktintensiva. 

En regions inriktning kan ha uppkommit på olika sätt, mer eller mindre medvetet. Arlanda-Märsta präglas 

av närheten till flygplatsen och kan därmed skörda frukten av denna redan etablerade struktur, medan 

Kista-Sollentuna-Häggvik med sitt etablerade IT-kluster kan attrahera en annan typ av verksamheter. 

Barkarby-Jakobsberg och Kungens Kurva-Skärholmen är starka shoppingdestinationer i regionen med 

stora verksamheter som IKEA, vilket attraherar liknande typer av verksamheter dit. Alla regionala 

stadskärnor går att läsa mer om i RUFS 2010 (Regionplanekontoret, 2010). 

1.4 Täby centrum-Arninge 

Täby centrum-Arninge beskrivs av Regionplanekontoret (2010) som ett betydande centrum för nordöstra 

delen av Stockholm. De mest centrala delarna är Roslags-Näsby och Täby centrum där bebyggelsen även 

är som tätast (se Fig 6). Glesare bebyggelse ses i Arninge som främst är känd för sin externhandel. I frågan 

om profilering saknar dock området en tydlig profil, även om Täby centrum och Arninge är stora 

handelsplatser som lockar besökare från stora delar av den nordöstra regionen (Regionplanekontoret, 

2010). Heidi Pintamo (2013) som jobbar som översiktsplanerare på Täby kommun nämner dock att ett 

svar på detta skulle kunna vara att fokusera på det ”kunskapsintensiva näringslivet”. Hon menar att man i 

Fig 4. Från enkärnigt till flerkärnigt     

Fig 5. Regionala stadskärnor     
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Täby bör dra nytta av närheten till Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms Universitet och försöka 

skapa ett utbyte med dessa högskolor vilket sedan kan leda till intressanta företagsetableringar. Denna 

struktur skulle ytterligare kunna förstärkas om Roslagsbanan förlängdes till Arlanda, vilket är något som 

man hoppas på från kommunens sida enligt Edbom (2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pågående planer 

För att realisera planerna om den regionala stadskärnan Täby centrum – Arninge har Täby kommun 

tillsammans med regionens fem andra nordostkommuner; Danderyd, Vaxholm, Vallentuna, Österåker och 

Norrtälje jobbat fram en gemensam vision; Stockholm Nordost. Vidare har även en handlingsplan tagits 

fram av Täby kommun som är förankrad hos de fem andra nordostkommunerna där det mer detaljerat 

beskrivs hur denna stadskärna ska etableras. Kommunen jobbar aktivt i sitt planarbete med att förverkliga 

denna vision och har fokuserat den största utbyggnaden av kommunen till fyra specifika områden; 

Roslags-Näsby, Täby centrum, Galoppfältet och Arninge (Täby kommun, 2012). Området i söder där 

Roslags-Näsby, Täby centrum och Galoppfältet utgör den ena tyngdpunkten är markanvändningen som 

mest intensiv och tillgängligheten till den övriga regionen är bäst (Stockholm Nordost, 2012). Inom detta 

område pågår det idag ett flertal stadsbyggnadsprojekt. De har alla gemensamt att de ska präglas av täta 

urbana miljöer med levande torg och gator såväl dag- som kvällstid. De ska vara lätta att ta sig till och från 

med kollektivtrafik, cykel och bil. En tilltalande stadsmiljö med god utformning och särskiljande arkitektur 







 

Fig 6. Den regionala stadskärnan  

Täby centrum – Arninge 
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ska göra Täbys regionala stadskärna eftertraktad för boende, företagare och besökare (Lagheim et. al, 

2012).  

Roslags-Näsby utgör idag en knutpunk i nordostsektorn då två linjer på Roslagsbanan möts här. Väster 

om spårområdet ligger ett stort område som ägs av kommunen, och år 2005 påbörjades planarbete för att 

utveckla området men då utan med hänsyn till det som står i RUFS 2001 om regionala stadskärnor, enligt 

Jonasson (2013). Dock vann i mars år 2011 White arkitekter en arkitekttävling med förslaget ”West Side 

Story” där motivet var att förslaget uppvisade en robust och hållbar struktur som gick att genomföra och 

utveckla (se Fig 7). Dessutom skulle det möjliggöra en variationsrik miljö över tid (Andersson et al. 2009).  

 

Förslaget har sedan legat som underlag i kommunens arbete med planerna. Området går under namnet 

Västra Roslags-Näsby, och det kommer att utgöras av en detaljplan inom vilken det kommer att rymmas 

600-800 bostäder. Enligt kommunens detaljplaneprogram för området (Calmtorp et al., 2010) ska Västra 

Roslags-Näsby vara en hållbar och levande stadsdel som präglas av nyskapande och särskiljande arkitektur 

samt attraktiva offentliga miljöer. Tillsammans med den östra delen av Roslags-Näsby ska de upplevas 

som en helhet. Kommunen har enligt Jonasson (2013) även visionen att det ska inrymmas kontor inom 

planen för att uppnå en blandad stadsdel, men hittills har intresset varit svalt. Kontor skapar ett bredare 

kundunderlag för exempelvis restauranger, vilket kommunen också vill få till för att skapa en levande 

stadsdel (Jonasson, 2013). Plankartan vittnar om en tät bebyggelse där utblickar görs mot omgivande 

bebyggelse. Till exempel föreslår White en ny vägsträckning under Centralbron och vidare norrut. Denna 

möjlighet kommer att tas tillvara på i kommunens detaljplan, men vägen kommer dock än så länge att 

stanna i en vändplan precis innan Centralbron. Längs med denna väg kommer även ett regionalt cykelstråk 

anläggas som fortsätter norrut mot Tibble och söderut mot Enebyberg (Jonasson, 2013). 

Cirka 800 meter norr om Roslags-Näsby pågår i dagsläget Täby centrum-projektet, vilket är det enda 

projekt inom visionen för den regionala stadskärnan som för närvarande är under byggnation. 

Detaljplanen för Täby centrum antogs i kommunfullmäktige 2009-01-26 och vann laga kraft 2009-10-29 

efter en överklagandeprocess (Täby kommun, 2012a). Detaljplanen är en del i utvecklingen av Täby 

centrum som regional kärna i nordost med service, bostäder, handel och arbetsplatser (se Fig 8). 

Centrumet ska ges en stadsmässig karaktär med omsorgsfullt utformade gator, torg och park, förtätad 

bebyggelse och varierat innehåll enligt Täby kommun (2008). Detaljplanen skapar förutsättningar för ett 

centralt beläget allmänt torg som är tydligt definierat och som kommer att fungera för olika typer av 

aktiviteter, lek, evenemang, möten och torghandel. Intentioner finns att fortsätta Esplanaden, den 

trädkantade gatan mellan torget till Tibble kyrka, vidare mot Tibblevallen. Denna åtgärd ryms dock inte 

inom detaljplanen för Täby centrum men bör definitivt beaktas i vidare arbete med den regionala 

Ny vägförbindelse 

Fig 7. Stadsplan Västra Roslags-Näsby 
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stadskärnan. Vidare kommer en tunnel att anläggas under Marknadsvägen för att skapa tillgänglighet till 

det nya underjordiska garaget under torget (Täby kommun, 2008).  

 

I angränsning till Täby centrum ligger Täby Galopp. I Täby kommuns översiktsplan redovisas 

Galoppfältet som ett framtida större utvecklingsområde med blandad bebyggelse. Verksamheten på 

Galoppfältet kommer någon gång under år 2014- 2015 att flytta till Upplands Bro (Täby kommun, 2013). 

Detta skapar helt nya förutsättningar för områdets utveckling och områdets centrala läge kan då till fullo 

tas tillvara på och utvecklas till en del i den regionala stadskärnan (Täby kommun, 2009). Med en 

utveckling av bostäder och arbetsplatser mitt i Täby skapas goda förutsättningar för Täby kommuns, och 

därmed även nordostkommunernas, långsiktiga befolkningsutveckling samt mål för utveckling av 

arbetsplatser, enligt Stadsbyggnadskontoret (2013).  

Mellan december 2011 och mars 2012 fick tre arkitektteam skissa på idéer om Galoppfältets framtida 

utveckling och i juni 2012 valdes förslaget från Rosenbergs Arkitekter AB och ÅWL Arkitekter AB ut som 

underlag för vidare arbete (se Fig 9). Under hösten 2012 togs en strukturplan fram i samarbete mellan de 

inblandade fastighetsägarna; Täby kommun, JM AB, Skanska Nya Hem AB och Viggbyholms Gårds 

Fastighets AB där detta förslag låg som underlag. I denna strukturplan beskrivs den övergripande 

gatustrukturen samt mål som beskriver vad som ska karakterisera stadsdelen. Det ska vara en ”levande 

stad”, en ”sammanhållen stad”, en ”hållbar stad” med ”park i stad” (Stadsbyggnadskontoret, 2013).  

 

Fig 8. Situationsplan Täby centrum  

Fig 9. Illustrationsplan Galoppfältet  
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För att kunna erbjuda en mer pålitlig och tillgänglig kollektivtrafik i nordostkommunerna presenterade SL 

i maj 2010 en förstudie för utbyggnad av dubbelspår på Roslagsbanans Österskärs- och Kårstalinjer. 

Förstudien rörde etapp 2 av dubbelspårsutbyggnaden av Roslagsbanan, i vilken sträckan Roslags-Näsby – 

Visinge fanns beskriven. På sträckan Roslags-Näsby – Ensta, som berörs i detta arbete, föreslås ett andra 

spår läggas öster om det befintliga spåret samtidigt som Tibble station byggs om för dubbelspår. Efter 

utbyggnaden är tanken att det ska gå att erbjuda jämn 10-minuterstrafik på ovan nämnda sträckor (AB 

Storstockholms Lokaltrafik, 2010). 

Att Roslagsbanan bör förlängas till Arlanda är en fråga som Täby kommun driver både enskilt och 

tillsammans med de sex andra grannkommunerna genom samarbetsorganet Stockholm Nordost. I 

visionsdokumentet ”Vision Stockholm Nordost 2010-2040” beskrivs att ökad tillgänglighet är en 

grundförutsättning för regionens fortsatta utveckling och att förlängningen av Roslagsbanan till Arlanda 

där har en avgörande roll (Stockholm Nordost, 2012). Även i Täby kommuns översiktsplan beskrivs 

denna förlängning som en strategi för att förbättra kollektivtrafiken (Täby kommun, 2009). SL har jobbat 

med frågan genom att ta fram både en idéstudie (2009) och en förstudie (2012). Inget beslut är ännu taget, 

men från kommunens sida utgår man från att projektets genomförs, då detta skulle skapa en koppling till 

övriga nationella järnvägsnätet och därmed ge helt andra förutsättningar för Täby som kommun (Edbom, 

2013). I förstudien från 2012 beskriver SL att målen med projektet bland annat är att ”Skapa ett robust 

och långsiktigt hållbart kollektivtrafiksystem för Stockholms län med goda utblickar mot angränsande 

län.” samt att ”Binda samman de regionala stadskärnorna Täby C/Arninge och Arlanda/Märsta och 

förbättra tillgängligheten i relationerna Uppsala – Stockholm Nord – Stockholm Nordost – den centrala 

stadskärnan.” (AB Storstockholms Lokaltrafik, 2012, s. 8).  
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1.5 Problemformulering 

Som tidigare nämnts har Täby kommun tre större projekt på gång i centrala Täby; Roslags-Näsby, Täby 

centrum och Galoppfältet, samt utbyggnaden av Roslagsbanan. Dessa tre områden separeras idag fysiskt 

av trafikbarriärer, impedimentområden och parkeringsplatser, vilket motverkar den urbana struktur som 

en regional stadskärna bör präglas av enligt Lagheim (2013). Detta område ses vidare som ”den missande 

länken” och syftet med detta examensarbete är att förse Täby kommun med en strukturplan som visar hur 

detta område kan förtätas och hur de tre tidigare nämnda områdena på ett urbant sätt kan bindas ihop på 

ett sätt så att kommunens och Stockholm Nordosts vision om en stark, hållbar och attraktiv regional 

stadskärna till fullo kan realiseras (se Fig 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En annan del i detta arbete går ut på att lösa de funktionella utmaningar som kommunen står inför. En 

tung fråga som Täby kommun kämpar med är att bestämma var kommunala funktioner så som skolor, 

idrottshallar, sjukhus osv ska placeras i kommunen för att dessa ska utnyttjas på ett så effektivt sätt som 

möjligt i den nya stadskärnan (Åhman, 2013). Enligt Per Lagheim (2013), stadsarkitekt på Täby kommun, 

är en viktig fråga dessutom att försöka minska utflyttningen av personer i åldersgruppen 19-29 år. Jämfört 

med länet har Täby kommun ett underskott på invånare i detta åldersspann och en tänkbar förklaring kan 

vara bristen på flerbostadshus (Översiktsplan 2010-2030, 2009).  

2 Syfte 
Syftet är att bistå Täby kommun med en strukturplan som beskriver hur de centrala delarna i den regionala 

stadskärnan, Västra Roslags-Näsby, Täby centrum och Galoppfältet, strukturellt kan bindas samman på ett 

urbant sätt. Det valda området finns även beskrivet som mål för en stadsanalys i handlingsplanen för den 

regionala stadskärnan Täby centrum-Arninge (Täby kommun, 2012). I handlingsplanen beskrivs en 

intention att belysa sambanden mellan Västra Roslags-Näsby, Täby Centrum och Galoppfältet samt 

undersöka förtätningsmöjligheterna och analysera hur barriärer kan överbryggas. Dessa aspekter kommer 

att belysas i detta arbete.  

Inom kommunen finns redan mycket idéer som rör centrala Täbys framtid och tanken med detta arbete är 

att ta vara på de kunskaper och idéer som redan finns internt. Därför kommer ett flertal intervjuer att 

genomföras med kommunens tjänstemän där syftet är att bilda en uppfattning om vad man vill från 

kommunens sida med området. Dessutom kommer enkäter och litteraturstudier genomföras för att 

ytterligare skapa ett brett underlag som kan ligga till grund för den holistiska plan över centrala Täby som 

detta arbete ämnar resultera i. Tanken är att strukturplanen ska fungera som underlag för Täby kommuns 

1. - Västra Roslags-Näsby 

2. - Täby Centrum 

3. - Galoppfältet 

? -  Studerat område 

 

  

1. 

2. 3. 

? 

Fig 10. Studerat området  
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fortsatta arbete kring detta område. En grundtanke är att planen ska vara fullt kompatibel med Täby 

kommuns pågående planer, för att på så sätt öka dess genomförbarhet. Strukturplanen ska vara förankrad 

hos berörda tjänstemän på kommunen samt hos de bostadsrättsföreningar som berörs av den. Arbetet 

kommer innebära att en avvägning kommer att göras mellan olika intressen och värden, men målet är att 

slutprodukten blir en plan som kan fungera som inspiration och målbild i kommunens fortsatta arbete 

mot en attraktiv och hållbar regional stadskärna.  

2.1 Frågeställning 

Vad krävs för att omvandla området mellan Roslags-Näsby, Täby Centrum och Galoppfältet, som idag 

utgörs av impedimentområden, parkeringar och järnvägsspår och som kantas av miljonprogramsområden, 

till en integrerad och självklar del i Täbys regionala stadskärna? 

2.2 Mål  

För att besvara frågeställningen har ett antal mål satts upp som dessutom ska fungera som riktlinjer under 

arbetets gång. Tanken är att det färdiga arbetet efteråt ska vägas mot dessa mål för att se hur väl 

frågeställningen besvarades. Dessa mål har valts ut då de är kopplade till fem områden som ständigt är 

aktuella i stadsbyggnadssammanhang: 

1. En viss grad av ny exploatering måste uppnås för att skapa en urban miljö 

(Exploateringsgrad) 
 

2. Stadsdelen ska uppfattas som helt integrerad i resten av centrala Täby 

(Stadsstruktur) 
 

3. Förslaget ska vara kompatibelt med kommunens pågående planer 

(Genomförbarhet) 
 

4. Förslaget ska marknadsföra Täby som den mest attraktiva regionala stadskärnan i 

regionen 

(Marknadsföring) 
 

5. Kritiken och risken för överklagande från dagens boende i området ska minimeras 

(Närboende)  

3 Metod 
För att kunna presentera en strutkurplan som är realistisk, hållbar och genomförbar måste först områdets 

förutsättningar beskrivas och kartläggas. Därför kommer den övergripande metoden att vara en 

deskription. Fakta kring platsen inhämtas genom litteraturstudier, intervjuer och enkäter. Dessa kommer 

sedan att sammanställas för att fungera som ett underlag utifrån vilket en plan kan produceras. Enligt 

Ejvegård (2009) är det viktigt att den fakta som sammanställs är relevant för arbetet och detta torde vara 

relativt enkelt i detta arbete då insamlandet av fakta hela tiden kan styras för att på bästa möjliga sätt bidra 

till att stödja målen som satts upp. De tekniker som kommer att användas i deskriptionen är följande; 

Litteraturstudier – för att sammanställa underlag och skapa en teoretisk plattform för vidare arbete 

kommer arbetet att innehålla studier av befintliga dokument, planer och handlingar. Förutsättningarna för 

platsen måste sammanställas för att kunna genomföra en relevant analys. 

Intervjuer – kommer att genomföras med tjänstemän på kommunen och fastighetsägare i området då 

detta är ett effektivt sätt att ta reda på deras kunskaper, uppfattningar och tyckanden om ämnet (Ejvegård, 

2009). Målet är att undersöka vad kommunen har för intentioner och visioner med området, samt vad 



Täbylyftet – Nästa steg i förverkligandet av den regionala stadskärnan Täby centrum – Arninge 2013-06-14 

17 
 

markägare ser för utvecklingsmöjligheter. I dagsläget har man från kommunens sida inte något uttalat mål 

med det berörda området, men det förs många interna diskussioner om områdets potential i den regionala 

stadskärnan (Lagheim, 2013). Målet med intervjuerna är att kartlägga åsikter hos kommunens tjänstemän 

och sedan väva samman dessa till en syntes som kan fungera som utgångspunkt i designfasen när planen 

ska produceras. I denna process är det även viktigt att ta reda på fastighetsägarnas åsikter, då detta skapar 

möjligheter för en mer genomförbar plan.  

Enkät – Som nämnts tidigare har kommunen en intention att öka antalet boende i kommunen i åldrarna 

20-35 år och i linje med detta kommer en enkätundersökning att genomföras på Åva Gymnasium. 

Enkäten kommer att undersöka vad eleverna ser som attraktiva aspekter när de ska välja bostadsort i 

framtiden, samt hur eleverna använder skolan och marken runtomkring den idag.   

 

3.1 Avgränsningar 

I föreliggande arbete kommer fokus att ligga på att presentera konkreta idéer på hur centrala Täby kan 

utvecklas mot att bli den regionala stadskärna som satts upp som mål i RUFS 2010, Stockholm Nordosts 

visionsdokument och Täby kommuns gälande översiktsplan. Från Täby kommuns sida är det detta 

intressant då möjligheten att kunna visa upp ett konkret exempel på en plan skulle vara användbart i 

marknadsföringssyfte gentemot allmänheten och även internt (Lagheim, 2013). 

Ekonomiska kalkyler som visar kostnader och intäkter kommer ej att upprättas då detta skulle vara alltför 

tidskrävande och inte skulle bidra till att uppfylla syftet.  

Den fysiska avgränsningen visas i bilden nedan (Fig 11). Denna avgränsning har gjorts då detta område är 

det som fysiskt ”fattas” för att bilda en sammanhängande stadsväv genom centrala Täby. Utblickar mot 

omgivningen kommer självklart göras för att nya samband ska kunna skapas.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 11. Studerat området  
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4 Analys 

4.1 Områdesanalys 

Här beskrivs det berörda området. Problem, utmaningar och möjligheter presenteras i textform och stöds 

av beskrivande illustrationer, fotografier och kartor. I många kartor och illustrationer analyseras platser 

och områden utanför den avgränsning som beskrivdes i föregående kapitel. Tanken med detta är att ge en 

tydligare bild av kommunen samt att ej hämma den kreativa processen med mentala gränser.  

Markanvändning 

I området mellan Täby centrum, Galoppfältet och Roslags-Näsby ryms det idag många olika funktioner 

och verksamheter. De största verksamheterna är Åva och Tibble Gymnasium (1&2) som tillsammans med 

Tibblevallens (2) idrottskaraktär utgör området mellan Roslagsbanans spår. Väster om detta område ligger 

Pentavägens industriområde (4) där allt från gym (Enjoy) och biltillbehörsbutik (Mekonomen) till 

lagerfirma (Selstor) och stålvajersleverantör (Certex) huserar. Fastighetsägarna till detta område har 

tidigare uttryckt intentioner om att utveckla området, men för närvarande pågår inget planarbete för detta 

(Lagheim, 2013). På andra sidan spåren ligger den kommunala högstadieskolan Näsbydalsskolan (5) med 

420 elever fördelat på 16 klasser från år 6-9 (Täby kommun, 2013a). Intill skolan ligger de storskaliga 

bostadsområdena Näsbydal (6), byggt 1962, och Grindtorp (7), byggt 1965, vars funktionalistiska 

formspråk gör sig väldigt tydligt i landskapet (HSB, 2013; Näsbydal, 2013).   

 
Fig 12. Markanvändning  
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Samband & barriärer 

Som tidigare nämnts är det avgörande att en stadsmiljö inte hämmas av barriärer som stör tillgängligheten 

för gångtrafikanter, cyklister och bilister. Den klassiska kvartersstaden, som ofta står som ideal i modern 

stadsplanering, kännetecknas av sammanhängande stadsväv där människor kan röra sig obehindrat i ett 

plan och på flera sätt ta sig från A – B. Att åstadkomma detta i centrala Täby har sina svårigheter, då flera 

barriärer separerar områden från varandra. Dessa beskrivs i följande illustration. 

 
Vad som tydliggörs genom denna illustration är bland annat att det finns ytterst få passager över 

Roslagsbanans Österskärslinje mellan Roslags-Näsby och Galoppfältets station. Alla dessa tre passager 

utgörs av gångtunnlar under järnvägen och även om de är utformade på ett tryggt och tillgänglig sätt är det 

högst tveksamt om dessa tre passager räcker för att länka samman områdena och skapa de attraktiva 

stadsmiljöer som enligt handlingsplanen ska karakterisera stadskärnan Täby centrum-Arninge (Lagheim et 

al., 2012). Vidare saknas kopplingar söderut över E18 samt österut mot Galoppfältet. 

Rekreations- och grönområden 

”Bevara halva Täby grönt” har länge varit kommunens strategi i frågor rörande grönstrukturen. I den 

gällande översiktsplanen bevaras denna vision och från kommunens sida vill man bevara och utveckla de 

grönområden som finns för att främja invånarnas livskvalitet, hälsa och rekreation (Täby kommun, 2009). 

I det område som detta arbete behandlar finns stora tillgångar vad gäller rekreations- och grönområden. 

Många av dessa områden utnyttjas dock inte till den grad de skulle kunna ifall de var utformade som 

tydliga parker, utan de förblir endast ”grönområden”. För att till fullo tillvarata potentialen hos dessa 

centralt belägna områden skulle de behöva rustas upp och göras mer tillgängliga. Många skogsområden 

saknar tydliga entréer och vissa saknar möjlighet till genomfart. Nedan följer en beskrivning av de olika 

områdena. 

Fig 13. Samband och barriärer 
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 Tibblevallen 

Vid denna välanvända idrottsanläggning finns en konstgräsplan, en basketplan, löparbanor, en 

skridskobana och en beachvolleyplan (Täby kommun, 2013b). Området utnyttjas av intilliggande Åva och 

Tibble Gymnasium samt av flera idrottsklubbar (se Fig 15). 

 

 

 Grindtorp 

Grindtorp är ett storskaligt bostadsområde som färdigställdes år 1964 (HSB, 2013). Området utgörs av 

fyra halvcirklar kring vilka ett stort grönområde bestående av skog lämnats oexploaterat. Ned mot 

Tibblevallen öppnar sig en slänt med planteringar och gångbanor (se Fig 16).  

Fig 14. Rekreations- och grönområden i centrala Täby  

Fig 15. Tibblevallen 



Täbylyftet – Nästa steg i förverkligandet av den regionala stadskärnan Täby centrum – Arninge 2013-06-14 

21 
 

 

 

 Öppen mark vid Täby centrum 

Bakom Roslagsbanans station vid Täby centrum finns ett naturområde med höga natur- och kulturvärden. 

Platsen har en kuperad karaktär med små dungar av tall (se Fig 17). På platsen finns även ett gravfält från 

yngre järnåldern (Täby kommuns kartsida, 2013). 

 

 

 Skogsområde vid Grindtorp 

Mellan Täby Galopp och Grindtorp finns ett skogsområde med stora naturvärden vars karaktär påminner 

om urskog (se Fig 18). I dagsläget utnyttjas området ej i någon större utsträckning, vilket skulle kunna bero 

på dess otillgänglighet. Det går en gångväg genom området som skulle kunna utnyttjas som eljusspår eller 

liknande. Idag saknar den dock en tydlig start- och slutpunkt och dessutom är den mycket svårtillgänglig 

och förblir därför outnyttjad. Intill denna väg finns en platå i skogen som skulle kunna utvecklas till en 

grillplats (se sista bilden i Fig 18).

 

 

 Skogsområde vid Näsbydal 

Precis som skogsområdet vid Grindtorp håller detta område på stora naturvärden (se Fig 19). Det framgår 

att barnen som leker i Näsbydalsskolan använder skogen. Skogen har en naturlig ”entre” från Näsbydal (se 

andra bilden i Fig 19), något som skulle kunna förtydligas och utvecklas.  

Fig 16. Grindtorp 

Fig 17. Öppen mark vid Täby centrum 

Fig 18. Skogsområde vid Grindtorp 
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 Skogsområde bakom Nytorpsskolan 

Även på denna plats finns en naturlig ”entré” till skogen (se Fig 20). Platsen skulle kunna utvecklas till en 

del av en park eller behållas som entré. 

 

 

 ”Park” vid scoutstugan 

Invid Roslags Näsby scoutstuga finns ett grönt stråk som sträcker sig längs gång- och cykelvägen ned mot 

Åva Gymnasium (se Fig 21). Den öppna ytan som kantas av tallar och buskar inbjuder till lek såväl för de 

boende som för barnen i scoutkåren. 

 

 

 Området kring Åva Gymnasium 

Runt Åva Gymnasium finns mycket mark som är underutnyttjad. På den mest använda platsen har 

kommunen byggt en skatepark som invigdes i maj 2013 (Täby kommun, 2013c). Vid spårområdet på 

gymnasiets baksida finns en terrängbana för cyklar. Området är bullerstört då Roslagsbanan passerar på 

båda sidor om området (se Fig 22). 

Fig 19. Skogsområde vid Näsbydal 

Fig 20. Skogsområde bakom Nytorpsskolan 

Fig 21. Park vid scoutstugan 



Täbylyftet – Nästa steg i förverkligandet av den regionala stadskärnan Täby centrum – Arninge 2013-06-14 

23 
 

 

 

 Näsbydals innergård 

Näsbydal är ett bostadsområde bestående av åtta stycken 16-våningars punkthus uppförda år 1959-1961 

(Näsbydal, 2013). Husen är placerade i en ellips och i mitten finns en innergård som även är tänkt att 

fungera som park (se Fig 23). Parken har dock en halv-offentlig karaktär men skulle kunna rustas upp till 

en offentlig park.   

 

 

 Skogsdunge invid Centralvägen 

Invid Centralvägen ligger en skogsdunge som är mycket bullerutsatt (se Fig 24).  

 

 Skogsdunge vid Roslags-Näsby trafikplats 

Även denna skogsdunge är mycket bullerutsatt, främst från motorvägen, och den är dessutom mycket 

kuperad (se Fig 25). På kullens norra sida ligger en värmecentral som ägs av bostadsrättsföreningarna i 

Näsbydal och Grindtorp. Det är möjligt att denna anläggning läggs ner i framtiden om 

bostadsrättsföreningarna väljer att ansluta sig till det fjärrvärmenät som för närvarande är under utbyggnad 

i kommunen (Lundberg, 2013).  

Fig 22. Området kring Åva Gymnasium 

Fig 24. Skogsdunge invid Centralvägen 

Fig 23. Näsbydals innergård 
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 Skogsområde vid Näsbypark företagsby 

Bullerutsatt skogsområde (se Fig 26).  

 

 

 Centralparken 

Denna vidsträckta park anlades år 1963 och här finns ett allmänt bad, tennisplan, bouleplan, bollplaner, 

lekplatser och blomsterrabatter (Täby kommun, 2013d). Intentioner finns från kommunen att förlänga 

parken under E18 till Galoppfältet där den kommer fortsätta som en stadspark genom den nya stadsdelen 

(Stadsbyggnadskontoret, 2013). Se Fig 27.  

 

 

 Grindtorps innergård 

Mellan Grindtorps fyra huskroppar finns stora parker och grönområden med lekplatser, skogspartier och 

gångstråk (se Fig 28).  

 

Fig 25. Skogsdunge vid Roslags-Näsby trafikplats 

Fig 26. Bullerutsatt skogsområde vid Näsbyparks företagsby 

Fig 27. Centralparken 

Fig 28. Grindtorps innergård 
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Utvecklingsmöjligheter 

I handlingsplanen för den regionala stadskärnan Täby centrum-Arninge (Lagheim et al., 2012) finns flera 

mål beskrivna som pekar mot att en tätare stadsmiljö måste skapas i centrala Täby. Mål som nämns är till 

exempel: ”Länka samman områdets olika delar genom tilltalande gator och torg”, ”Utveckla attraktiva 

stadsmiljöer för fotgängare och cyklister” samt ”Erbjuda trygga stadsmiljöer med särskild omsorg om 

kollektivtrafikens platser”. Vidare vill kommunen att området ska vara tätt bebyggt utan barriärer och 

inneha en urban karaktär, en god utformning av det offentliga rummet samt en spännande arkitektur. 

Miljön ska kännas trygg och levande såväl dag- som kvällstid.  

Ett problem som centrala Täby dock står inför rör kopplingen mellan byggnader och det offentliga 

rummet. I boken ”Cities for People” (2010) beskriver den danske arkitekten Jan Gehl vikten av hög-

kvalitativa och aktiva fasader i bottenvåningarna för att ett stadsrum ska kännas inbjudande och attraktivt. 

Han menar att det som är mest skadligt för stadslivet är byggnader med slutna, monotona fasader som 

inte har någon koppling till stadsrummet framför dem. Tyvärr är det precis detta som är fallet för flera 

byggnader i centrala Täby idag, vilket är något som bör åtgärdas om en attraktiv stadsmiljö ska kunna 

skapas. Nedan följer ett antal bilder som tydliggör problemet.  

Åva gymnasium 

 

 

Tibble Gymnasium och Täby Sportcenter 

 

 

Näsbydal 

 

 

En stor del av ytan inom det berörda området utgörs av markparkering (se Fig 31). För att skapa en tät 

stadsbebyggelse bör denna fråga ses över då ett mer effektivt markutnyttjande är högst önskvärt. Nedan 

följer ett antal bilder som visar problemet.  

Fig 29. Åva Gymnasium 

Fig 29. Tibble Gymnasium och Täby Sportcenter 

Fig 30. Näsbydal 
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Fastighetsfördelning 

En stor del av marken som arbetet berör ägs av kommunen, vilket underlättar en förtätning av området 

(se Fig 32). Plangenomförandet blir enklare samtidigt som kommunen kan få inkomster i och med 

markförsäljningen. Dessa inkomster kan sedan användas till de stora investeringar som behöver göras i 

samband med skapandet av den regionala stadskärnan. Följande bild illustrerar kommunens markinnehav i 

området (Täby kommuns kartsida, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













Fig 31. Markparkering 

Fig 32. Fastighetsfördelning 
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4.2 Tankar om Täby 

För att kunna producera ett realistiskt planförslag avser författaren att ta hänsyn till pågående planarbete 

och idéer som finns inom kommunen. Intervjuer har därför genomförts då det är en fördelaktig metod för 

att ta reda på åsikter, kunskap och tyckanden enligt Ejvegård (2009). Merparten av intervjuerna har 

genomförts med anställda på Täby stadsbyggnadskontor, då dessa personer besitter kunskap och åsikter 

som anses vara av högsta relevans för detta arbete. Även en bostadsrättsförening har intervjuats som äger 

mycket mark inom det berörda planområdet och som med stor sannorlikhet kommer att påverkas av 

planen. Förutom intervjuer har en enkätundersökning genomförts med elever på Åva gymnasium. 

Tjänstemän på Täby Kommun 

Nedan följer ett sammanfattande avsnitt av de intervjuer som genomförts. De är presenterade i ordningen 

som intervjuerna genomfördes.  

Maja Jonasson (planarkitekt) 

Maja Jonasson jobbar som planarkitekt på planavdelningen på Täby kommun och är ansvarig för 

planarbetet kring Västra Roslags-Näsby. Hon betonar vikten av att få in kontor i detta centralat belägna 

område, då dessa ger en blandad stad och skapar underlag för andra verksamheter så som restauranger. 

Att få in kontor i Västra Roslags-Näsby ses som ett steg i riktningen att uppnå 40 000 arbetsplatser i 

kommunen år 2030, ett mål som satts upp i den gällande översiktsplanen (Täby kommun, 2009). Intresset 

från allmänheten att etablera kontor här har dock varit svalt. Något som allmänheten däremot har varit 

intresserad av är hur man från kommunens sida jobbar med frågan om infartsparkering i området. Idag 

finns det ca 300 stycken parkeringsplatser som är ämnade för infartsparkering i Roslags-Näsby och 

Jonasson berättar att man valt att inte utöka detta antal. Anledningen är att detta tar upp mycket plats, 

samt att man tror att alla platser kommer bli upptagna oavsett hur många man bygger. Därför har man valt 

att satsa på en bra cykelparkering.  

Vidare berättar hon att det är viktigt att finna kopplingar till övriga Täby, exempelvis till Täby centrum, 

bland annat genom att fortsätta det cykelstråk som planerats genom Västra Roslags-Näsby. Hon anser att 

det i kommunens vidare arbete med den regionala stadskärnan är viktigt att tänka ”gata” och inte ”väg”, 

eftersom dessa två ord ger helt olika karaktärer på den bebyggelse som utformas.   

 

Susanne Arvidsson (planarkitekt) 

Susanne Arvidsson arbetar som projektledare för Galoppfältet, det största av de pågående 

utbyggnadsområdena i Täby. I detta område planeras 6000 bostäder, även om en vision om endast 4000 är 

politiskt förankrat. Förutom bostäder planeras 10 000 nya arbetsplatser inom området och kommunen 

driver frågan hårt om att det måste byggas kontor. JM och Skanska som äger en stor del av marken är 

dock oense med kommunen i denna fråga då de hellre vill bygga bostäder. För att lyckas skapa den 

blandade stadsdel som kommunen strävar efter med både kontor, bostäder, handel och kultur tror 

Arvidsson att det måste till en utbyggnation av kollektivtrafiken till området, helst tunnelbana. Idag satsas 

det på Roslagsbanan, men hon tror inte att detta kommer att räcka som enda kollektivtrafikmedel till 

Galoppfältet om kommunen ska lyckas skapa den stadsdel som man föreställer sig. För att minska 

bilberoendet i kommunen är utbyggd kollektivtrafik en tung faktor, men Arvidsson nämner även utbyggda 

gång- och cykelstråk och återigen fler kontor som andra åtgärder. Det ska vara möjligt att göra saker nära 

där man bor.   
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Arvidsson berättar att ambitionen är en stadsdel dit folk vill åka och där det finns verksamheter som 

understödjer ett stadsliv, men för att till fullo lyckas med detta tror hon att det krävs något som sätter 

Galoppfältet på kartan. Hon nämner Mulle Mecks lekpark i Järvastaden i Solna som exempel.  

Karin Stare (planarkitekt) 

Karin Stare jobbar med översiktlig planering i Täby och den regionala stadskärnan Täby centrum-Arninge. 

Hon anser att det är viktigt att en blandning av funktioner och hyror skapas i den regionala stadskärnan 

och använder Jane Jacobs teorier om att hus med olika skick ger olika hyror som referens. I Pentavägens 

industriområde skulle till exempel visa hus kunna bevaras för att skapa förutsättningar för mindre kontor 

och verksamheter att etablera sig och därmed ge en intressantare stadsbild. Detta kan dock bli svårt att 

genomföra eftersom det inte är kommunen som äger marken, och det kan bli svårt att motivera privata 

fastighetsägare varför de ska bevara något som inte är lönsamt. Speciellt när Roslagsbanan förlängs till 

Arlanda och förutsättningar för detta industriområde förändras helt.  

Många nya kontorslokaler som byggs idag har höga hyror, vilket små eller nya företag inte har råd med. 

När det byggs så mycket nytt i kommunen är det viktigt att bevara det lilla gamla vi har, anser hon. Vidare 

menar hon att det är viktigt att även arkitekturen i den nya stadskärnan blir varierad och att det inte byggs 

några monotona ”boxar”.  

 

Poa Collins (stadsträdgårdsmästare) 

Poa Collins jobbar som stadsträdgårdsmästare på Täby kommun och det är hennes jobb att fokusera på 

gestaltningen och utvecklingen av det offentliga rummet. Hon har även arbetet med utvecklingen av 

området mellan Täby centrum och Roslags-Näsby, den så kallade ”Åva-Tibble-triangeln”, där det finns 

flera visioner om hur området kan förädlas. Hon ser gärna att den stadsstruktur som uppförs i Täby 

centrum får fortsätta över Attundavägen där Tibble Gymnasium ligger idag så att detta känns som en 

helhet. Vidare menar hon att det är viktigt att stärka den sport- identitet som idag förknippas med Tibble 

och till fullo göra området till ett center för sport i Täby. Ett sporthotell skulle kunna byggas i anslutning 

till Täby sportcenter och även koppla detta till en ny upprustad station vid Tibble om/när Kårstalinjen 

förlängs till Arlanda. Tibble station bör vara Täbys framsida för de som kommer till Täby med tåg och 

inte en baksida, vilket den är idag. Dessutom bör cykelstråket längs med Roslagsbanan förstärkas så att det 

blir lättare att ta sig till och igenom Tibble-området.  

 

Per Lagheim (stadsarkitekt) 

Som stadsarkitekt arbetar Lagheim med den långsiktiga visionen Täby har om att bygga upp en regional 

stadskärna. Han betonar vikten av närheten som Täby har till Stockholms Universitet och Kungliga 

Tekniska Högskolan genom Roslagsbanan. Han förespråkar ett samarbete mellan dessa två högskolor och 

Tibble och Åva gymnasium. Denna koppling kan förstärkas genom utbyten i utbildningen, men också 

genom skapandet av studentbostäder i Täby. Att få studenter att bosätta sig är ett bra sätt att ”knyta upp” 

folk till kommunen då dessa då är villigare att stanna. Dessutom genererar studenter stadsliv och kvällsliv.  

 

Lena Åhman (fastighetsstrateg) 

Täby kommun äger ett stort antal fastigheter, däribland skolor, vårdboenden och idrottsanläggningar. 

Lena Åhmans jobb är att maximera nyttan hos dessa så att de används på ett så effektivt sätt som möjligt, 

samt utreda var nya kommunala fastigheter bör ligga och vad de bör innehålla. Något hon förespråkar för 
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att maximera lokalutnyttjande hos kommunens fastigheter är byggnader med många funktioner. Hon 

nämner Messingen i Upplands-Väsby som ett gott exempel på detta. Det är en byggnad som inrymmer två 

gymnasier, ett bibliotek, ett cafe, ett gym, en multihall, en dansstudio, en restaurang, konferenslokaler mm. 

(Messingenhuset, 2013). I denna byggnad kan flera verksamheter dela på lokalerna, vilket är både 

yteffektivt och även ger ett intressant tillskott till stadslivet kring byggnaden. En plats som enligt Åhman 

lämpar sig för detta är tomten där Tibblebadet ligger idag där hon föreställer sig en byggnad med hotell, 

gym, konferenscenter, teater samt sporthallar som kan utnyttjas av allmänheten och eleverna i de 

närliggande gymnasierna. Att finna plats för nya idrottshallar och dessutom lista ut hur de befintliga kan 

utnyttjas mer effektivt är den största frågan hon jobbar med. Ett tillskott av nya idrottshallar i centrala 

Täby är något hon förespråkar.  

Hon anser även att man i utvecklingen av centrala Täby bör inspireras av internationella influenser för att 

skapa ett mångkulturellt Täby, vilket kan hjälpa att marknadsföra kommunen gentemot de andra 

förortskommunerna i länet. Till exempel bör Tibble station utvecklas till en självklar nod i kommunen 

om/när Roslagsbanan förlängs till Arlanda.   

 

Henrik Storm (planchef) 

Henrik Storm arbetade som planchef på Täby stadsbyggnadskontor fram till och med den 30 april 2013, 

alltså under huvuddelen av detta arbetes sammanställning. Även Storm har jobbat med Täbys långsiktiga 

planer och är som titeln avslöjar ansvarig för det pågående planarbetet. Han har flera visioner om Täbys 

framtid och flera av dem gäller trafikmässiga frågor. Exempelvis önskar han att man från kommunens sida 

började fokusera mer på gångtrafik och hur gångstråken ska se ut genom stadskärnan. Vidare ser han ett 

behov av att utveckla området kring Tibble station och Roslags-Näsby eftersom dessa lägen kommer bli 

extremt attraktiva om/när Roslagsbanan förlängs till Arlanda. Dessa lägen kan bli intressanta för 

företagsetableringar då närhet till kollektivtrafik och Arlanda är något som många företag efterfrågar idag. 

Dessa lägen, tillsammans med Täby centrum, bör även utvecklas till omstigningsnoder för människor som 

reser med stombuss från Norrtälje och Vaxholm. Idag finns det inget effektivt sätt för dessa att angöra 

centrala Täby och denna fråga bör utredas så att ett effektivt och attraktivt omstigningsval mellan buss och 

tåg kan göras i framtiden.  

Han anser också att den natur som finns i Täby bör utnyttjas effektivare och göras mer tillgänglig. 

Skogsområdena runt Grindtorp bör utvecklas, exempelvis genom att placera paviljonger i skogen där ”Ur 

och Skur”-dagis kan husera. Skogen bör integreras i staden och göras levande. 

 

Magnus Lundberg (ansvarig för fjärrvärmeutbyggnad) 

Magnus Lundberg arbetar som projektledare för utbyggnaden av 

fjärrvärmenätet i Täby. Hans kunskap i denna fråga är väsentlig 

då det idag finns två stora värmecentraler inom planområdet för 

detta arbete (se Fig 33). Dessa anläggningar skulle kunna 

försvinna i framtiden i och med utbyggnaden av fjärrvärmenätet, 

men Lundberg betonar att dessa ägs av angränsande 

bostadsrättsföreningar och att det är de som har sista ordet i 

frågan. Med tanke på att den mark som dessa anläggningar 

upptar idag kommer att bli attraktivare i framtiden tror han dock 

att dessa anläggningar kommer att läggas ned och att 

bostadsrättsförningarna kommer att koppla sina fastigheter till 

Fig 33. Värmecentraler i centrala Täby 
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det fjärrvärmenät som idag byggs ut av E.ON i kommunen. Tanken är att skorstenarna succesivt ska 

försvinna i Täby och att det i framtiden ska råda fri konkurrens mellan konkurrenterna på det 

fjärrvärmenät som byggs ut.  

 

Heidi Pintamo (översiktsplanerare) 

Heidi Pintamo jobbar med översiktliga frågor och medborgardialog. Hon anser att det är av yttersta vikt 

att kommunen jobbar mer med näringslivsfrågor om man ska kunna attrahera företag. Ett steg i detta är 

det så kallade ”kunskapsintensiva näringslivet” vilket är ett begrepp som etablerades i RUFS 2010. 

Kopplingen mellan Täby och Stockholms Universitet och KTH bör stärkas för att stödja detta 

kunskapsinteriva näringsliv som kan gynna företagsetableringar i Täby. Ett exempel är att starta utbyten 

mellan exempelvis Åva Gymnasium och KTH. Ett annat är skapandet av nya studentbostäder i 

kommunen.  

Dessutom anser hon att det krävs stora investeringar i infrastrukturen. Dels för att attrahera företag, men 

också för att lyckas skapa en hållbar kommun med minskad bilanvändning.  

 

Niklas Wennberg (drift- och trafikingenjör) 

Danderyd kommun och Täby kommun planerar tillsammans ett nytt regionalt cykelstråk från Täby in till 

Stockholms innerstad. Detta är av intresse för detta arbete eftersom detta cykelstråk, som internt kallas 

”cykelstradan”, kommer påverka utformningen av den regionala stadskärnan. Niklas Wennberg jobbar 

med den del som sträcker sig genom Täby. Han undersöker vilken sträckning som är mest effektiv och 

som ger mest användning i förhållande till kostnaden. För närvarande finns det två huvudalternativ; ett 

med en dragning längs med E18 och sedan via Roslags-Näsby och Enebyberg eller ett med en fortsatt 

dragning längs med E18 in i Danderyds kommun. Tanken är att stråket ska ha en separat körbana och att 

den ska vara 4,5 meter bred.  

 

Hans-Göran Edbom (planeringsstrateg) 

Hans-Göran Edbom arbetar med strategisk planering och tack vare sin långa erfarenhet på kommunen 

har han mycket kunskap och många åsikter som är intressanta för detta arbete. Han driver frågan om en 

förlängd Roslagsbana till Arlanda då detta ger en koppling till det övriga nationella järnvägsnätet, vilket 

skapar helt nya förutsättningar för kommunen. Han anser även att det är nödvändigt med en förlängning 

av tunnelbanan till Täby. Dock anser han att det vore onödigt med en förlängning av röda linjen eftersom 

den skulle ha i princip samma sträckning som Roslagsbanan, vilket skulle ge ett dåligt resandeunderlag. 

Istället förespråkar han en förlängning av gröna linjen via Solna ut till Täby, alternativt en helt ny linje. 

Kontentan är att denna nya linje borde komma västerifrån så att nya tvärförbindelser till Stockholms 

västra delar skapas.  
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Bostadsrättsföreningen Brf City (Näsbydal) 
 

Gustav Norström och Reine Jonsson  

Näsbydal är ett bostadsområde som byggdes år 1959-1961 och som består av en enda 

bostadsrättsförening, Brf City (Näsbydal, 2013). Området består av åtta stycken 16-vånings punkthus och 

sammanlagt innehåller området 900 lägenheter. Området ligger mitt i centrala Täby och med tanke på dess 

närhet till Täby centrum, Roslagsbanan och E18 är det högst relevant att förutsätta att området och dess 

omgivningar kommer att utvecklas under de kommande åren. Då ett av målen med detta arbete var att 

minska kritiken från de boende och därmed risken för överklaganden har en intervju genomförts med två 

medlemmar av bostadsrättsföreningens styrelse; Gustav Norström och Reine Jonsson. Båda har många 

åsikter om hur de tycker att Näsbydal och området omkring borde utvecklas. Dels tycker de att parken 

som finns på områdets ”innergård” skulle kunna rustas upp så att den användes av fler boende i både 

Näsbydal och från omkringliggande områden. Föreningen har intentioner att anställa en landskapsarkitekt 

som ska undersöka frågan, men än så länge är ingenting bestämt. De tycker också att kopplingarna till 

övriga Täby och framförallt Täby centrum bör förbättras. Idag utgör Roslagsbanan en barriär och gång- 

och cykelvägarna till Täby centrum är både tråkiga och otydliga. De betonar också de tillgångar som finns i 

området; närheten till kommunikationer, ICA, OKQ8, skolor och dagis och även tillgången till parkering 

nära bostäderna.  
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Enkätundersökning Åva Gymnasium 

I handlingsplanen för den regionala stadskärnan (Lagheim et al, 2012) belyser man problemet med bristen 

på boende i åldersgruppen 20-35 år i kommunen (se Fig 34). Även i kommunens översiktsplan (Täby 

kommun, 2009) beskrivs detta som en utmaning och vidare förklarar men att den tillkommande 

bebyggelsen bör utformas för att attrahera denna åldersgrupp. Då syftet med detta examensarbete har 

varit just att tillföra ny bebyggelse har det i arbetet varit nödvändigt att undersöka vilka aspekter som bör 

belysas för att åtgärda detta problem. I översiktsplanen (Täby kommun, 2009) har man konstaterat att små 

lägenheter behövs i kollektivtrafiknära lägen för att attrahera ungdomar i åldern 20-35, men ytterligare  

 

underlag är nödvändigt. Kommunen har inlett ett samarbete med Åva Gymnasium (Pintamo, 2013) där 

man genom fokusgrupper vill föra en diskussion med elever för att ta reda på hur man kan locka dessa att 

stanna kvar i kommunen efter studenten. Som ett led i detta, och för att skapa ett vetenskapligt underlag 

för det planförslag som detta arbete ämnar resultera i, har en enkätundersökning genomförts på Åva 

Gymnasium. Undersökningen riktade sig mot elever i tredje årskursen eftersom det är dessa som är 

närmast studenten och därmed mest troliga att flytta hemifrån. Med enkäten (se bilaga 1) har två 

huvudfrågor försökt belysas: 1) Hur elever använder Åva Gymnasium och hur byggnaden och marken 

runtomkring kan utnyttjas bättre, samt vad som fattas/vad som är bra med Åva. 2) Vad elever ser som 

attraktiva aspekter när de letar bostad efter studenten samt vad som skulle få dem att stanna i Täby 

kommun.  

Enkäten svarades av totalt 77 st elever. Resultatet pekar på flera intressanta, om dock ganska väntade, 

svar. I följande kapitel beskrivs varje fråga var för sig med en följande sammanfattning av svaren. 

Diagrammen beskriver de mest frekvent använda orden och meningar som eleverna valt i sina svar. 

Observera därmed att den sammanlagda summan av svaren ibland kan överstiga eller understiga 77. 

Svarsfrekvensen som finns beskriven syftar endast på om eleven besvarat frågan eller lämnat den blank, 

alternativt svarat ”vet ej”. Irrelevanta svar som ej relaterat till den fysiska miljön har valts bort, trots att 

frekvensen bland dessa svar ibland varit hög. Dessa svar ses som ointressanta för denna studie, och har 

därför inte redovisats.  

 

 

 

 

Fig 34. Åldersfördelningen i Täby  
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Vad är positivt med Åva? 

Några citat: 

”Det är relativt nära det mesta” 

”Nära till Täby Centrum och tågen” 

”Nära Täby C, Tibblebadet + sportcenter + gym” 

 

Några citat: 

”Ser ut som ett mentalsjukhus” 

”Många vill inte gå i Åva för att det är tråkigt” 

”Huset ser ut som en östtysk tegelsten” 

Vad är negativt med Åva? 

Frågor om Åva Gymnasium  

 

Svarsfrekvens: 74/77 

Kommentar: 

Som svarsfrekvensen avslöjar var denna fråga relativt lätt 

att besvara. Det är tydligt att närhet till olika funktioner är 

av yttersta vikt för Åvas attraktivitet, då ordet ”nära” 

nämndes i majoriteten av elevernas svar. Det mest 

nämnda är dock närheten till Tibble tågstation, vilken kan 

ses som avgörande för att Åva ska fortsätta vara attraktivt 

och lättillgängligt.  

 

Slutsats: 

Om Åva byggs om/flyttas är det viktigt att bevara 

närheten till kommunikationer och andra funktioner. 

 

 

 

 

 

 

  

Svarsfrekvens: 69/77 

Kommentar:  

Denna fråga visade sig vara mer svårsvarad då flera av 

svaren inte syftade till byggnaden eller dess omgivningar 

utan mer på sociala frågor, såsom lärarnas utlärnings-

förmåga eller skolmaten kvalitét. Detta trots att det 

tydliggjordes innan eleverna fick svara på enkäten att 

svaren bör syfta på byggnaden och dess omgivningar. Det 

framkommer dock tydligt att gymnasiet inte är estetiskt 

tilltalande och att dess utformning inte stödjer ett 

fungerande socialt liv hos eleverna. Enorma möjligheter 

till stadsliv går förlorade på grund av den bristande 

kvalitén hos den offentliga miljön och kopplingen mellan 

hus och det offentliga rummet.    

Slutsats: 

Om Åva rivs/byggs om bör största vikt läggas vid 

utformningen av skolans omgivning och dess koppling till 

det offentliga rummet för att möjliggöra stadsliv och bidra 

till en mer socialt hållbar situation.  
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Var vill du flytta efter studenten/när du flyttar 

hemifrån? 

Några citat: 

”Täby ” 

 

Några citat: 

”Centrum ligger för långt bort” 

”Saknas en trevlig park, med massor med bänkar” 

 

Finns det något du saknar i närheten av Åva? Svarsfrekvens: 40/77 

Kommentar: 

Den låga svarsfrekvensen tyder på att människor inte 

alltid vet vad de vill ha. Många tycker att ”det är bra 

som det är” medan det i själva verket finns många 

punkter som kan förbättras. De svar som inkommit 

pekar dock återigen på att eleverna saknar 

verksamheter och platser som inbjuder till ett socialt 

liv efter och under skoltid.  

Slutsats: 

En park eller ett torg omgärdat av offentliga 

verksamheter där elever kan mötas och spendera tid 

skulle öka attraktiviteten hos gymnasiet.  

 

 

 

Frågor om Täby kommun 

 

Svarsfrekvens: 59/77 

Kommentar: 

Av de som visste var de ville flytta när de flyttar 

hemifrån var det endast sju stycken som ville bo kvar i 

Täby. Att ungdomar vill ”ut och se världen” kan 

knappast ses som ett isolerat fenomen för just Täby, 

men det framgick ändå att det finns många andra 

egenskaper som lockar hos andra stadsdelar och 

städer. Val av högskolestudier påverkar valet.  

Slutsats: 

Om en koppling till föregående fråga görs kan 

slutsatsen dras att Täby skulle kunna hålla kvar elever 

om fler urbana värden skapades, samt att kommunen 

jobbade för att producera fler studentbostäder med 

tanke på närheten till KTH och SU.  
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Vad är den viktigaste aspekten för dig när du 

väljer bostadsort? 

Några citat: 

”Billigt och nära till buss och tåg” 

”Pris, närhet till stan, närhet till affärer” 

Svarsfrekvens: 73/77 

Kommentar: 

Även i denna fråga nämns orden ”nära” och ”närhet” i 

majoriteten av svaren. För att skapa närhet till de 

funktioner som elever och unga efterfrågar är det av 

yttersta vikt att en blandad bebyggelse skapas där flera 

sorters funktioner kan få plats. Även möjlighet att 

förflytta sig värdesätts högt, vilket visar att det kan vara 

värt att belysa frågan om tunnelbana till Täby i 

framtiden föra att locka fler unga. 

Slutsats: 

En bebyggelse med blandade funktioner och 

effektivare kollektivtrafik bör införlivas för att attrahera 

ungdomar till Täby.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svarsfrekvens: 73/77 

Kommentar: Eftersom kommunen har en intention om att öka inflyttningen av personer i åldern 20-35 

(Lagheim et al, 2012) kändes det relevant att undersöka detta mer rent statistiskt. Undersökningen visar 

tydligt att fler unga kan tänka sig att bo i Täby när det är dags att skaffa familj och många elever uttryckte 

att det är en bra kommun att ha barn i. För unga verkar Täby kommun dock vara lite för lugn och många 

av de kvaliteter som tilltalar barnfamiljer och äldre är mindre intressanta för ungdomar.  

Slutsats: Om det går att attrahera unga bör dessa rimligtvis stanna kvar när de blir äldre då kommunen 

redan ses som attraktiv för barnfamiljer och äldre. 

 

Skulle du vilja bo i Täby när du är 25?  

Några citat: 

”Jag lär inte har råd vid den åldern” 

”Det känns lite off” 

”Känns tråkigt i den åldern då Täby är så lugnt” 

”Kanske, nära till stan men ändå mer natur omkring en” 

Några citat: 

”Bra ställe att stadga sig” 

”Bra ställe att vara gammal på” 

”Det är en trevlig förort att ha familj i” 

”Det känns lite stelt och tråkigt” 

Skulle du vilja bo i Täby när du är 35?  
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Svarsfrekvens: 64/77 

Kommentar: Resultatet visar tydligt att det är innerstadskvaliteter som efterfrågas hos eleverna på Åva 

Gymnasium. Det måste hända mer i Täby, men tyvärr så skapar dagens urbana struktur inte de 

förutsättningar som krävs för att detta ska ske.  

Slutsats: Ny bebyggelse måste utformas stadsmässigt så att förutsättningar för en levande stadskärna 

skapas. Det måste även vara nära till kollektivtrafik.  

 

 

 

Sammanfattning 

Att det finns ett samband mellan bristen på boende i åldern 20-35 i Täby och ungdomars attityd till 

framtida bostadsort har genom denna undersökning bevisats. Dock bör det betonas att ett bredare 

underlag borde eftersträvts för att undersökningen skulle varit mer vetenskapligt förankrad, men på grund 

av tidsbrist och kommunikationssvårigheter har detta inte gått.  

Täby har ett bra läge i Stockholmsregionen med närhet till både natur, innerstaden och högskolor. Det 

som saknas för att locka unga är en urban struktur där det går att leva ett ”stadsmässigt” liv. Det måste till 

en blandning av funktioner och verksamheter och dessa bör gärna vara verksamma även kvällstid för att 

skapa en levande stadskärna under fler av dygnets timmar. De kvaliteter som eleverna efterfrågar kan med 

fördel ses som representativa även för en stor del av resten av befolkningens önskade kvaliteter vid köp av 

bostad. I en studie gjord av Evidens och Spacescape hösten 2010 fastställdes det att det är sju stads-

byggnadskvaliteter som till 90 % avgör en bostads pris (Ståhle, 2011). Dessa är 1) närhet till city  2) närhet 

till spårstation  3)tillgång till gång-gatunätet  4) tillgång till kultur, butiker, restauranger  5) tillgång till park  

6) närhet till vatten  7) kvartersform. Flera av dessa nämndes av eleverna, vilket ytterligare stärker visionen 

Hur kan Täby bli ännu attraktivare? Vad saknas?  

Några citat: 

”Stadslivskänslan, för mycket småstadsort” 

”En stadskärna med saker att göra i” 

”Affärer/butiker borde vara öppnare senare” 
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om att det är en tät, urban stadskärna som bör planeras i centrala Täby. Dessutom bör 

kommunikationsmöjligheterna till och från Täby förstärkas, gärna i form av tunnelbana.  
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5 Förslag 

5.1 Input 

Under arbetets gång ett antal riktlinjer upprättats som presenterats i form av ”inputboxar”. Dessa riktlinjer 

har legat som bas under framtagandet av planförslaget, i syfte att uppnå de mål som sattes upp i början av 

arbetet. Nedan följer en sammanfattning. 

 

→
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5.2 Vision 

Denna skiss illustrerar de bakomliggande idéerna som legat till grund för det slutgiltiga planförslaget (se 

Fig 35). En tydlig stadsstruktur har eftersträvats, där målen från inputboxarna har utgjort stommen.  

 Fig 35. Visionsskiss 
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5.3 Strukturplanen

 

 

Utifrån kontinuerligt skissarbete och sammanfattning av inputen från inputboxarna har planen tagits fram. 

Vad som föreslås är en tät, blandad stadsbebyggelse med inslag av parker och torg, där fokus har legat på 

att hitta nya kopplingar och överbrygga befintliga barriärer. Förslaget innehåller totalt ca 3700 nya 

bostäder och 220 000 kvm kontorsyta. De beslut som gjorts gällande utformningen av planen har till 

stor del baserats på den input som inputboxarna resulterade i, men inspiration till hur dessa idéer kan 

översättas till konkreta åtgärder har även hämtats från litteratur inom ämnet (Jane Jacobs, Jan Gehl). 

 

För att i förklara planens innehåll har den delats upp i fem delområden som beskrivs i detalj på de 

kommande sidorna: 

Fig 36. Planförslag (1:3000, A1) 
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Detta område utgjordes tidigare av Åva Gymnasium och Pentavägens industriområde vars karaktär var 

otydlig och området hade något av en ”bortglömd” känsla. I planförslaget har vissa byggnader sparats för 

att skapa en blandad stadsdel där större företag kan etablera sig i de nya kontorshusen medan mindre 

företag som inte klarar höga hyror kan husera i de äldre husen. En stadsdel där husen har blandat skick 

och blandad ålder beskrivs av Jane Jacobs i hennes klassiker Den amerikanska storstaden liv och förfall som en 

av grundstenarna till en levande stad (Jacobs, 2004).  

Roslagsbanan föreslås lyftas upp och förläggas på bro mellan Roslags-Näsby till Viggbyholm station, en 

sträcka på ca 2,5 km. På detta sätt kan otaliga nya kopplingar skapas under spåren för gående, cyklister och 

biltrafikanter. En sammanhängande stadsväv kan då skapas, vilket var ett av grundmålen med detta arbete. 

Längs med denna bro anläggs en bred boulevard, ”Roslagsboulevarden”, som binder ihop centrala Täby. 

Denna lösning beskrivs ytterligare i detalj i kapitlet 4.4 Kollektivtrafik.   

 

 

 

 

 

Delområde 1 

Fig 37. Delområde 1 
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Det är kring Näsbydal och längs Roslagsbanan som den största förtätningen föreslås ske (se Fig 38). Detta 

är ett ypperligt läge med närhet till den nya knutpunkten vid Roslags-Näsby med både buss, tunnelbana 

och tåg samt till E18. Den framtida utbyggda stationen vid Roslags Näsby föreslås få en uppgång mot 

Centralvägen så att lokalbussar och stombussar från Norrtälje och Vaxholm kan angöra för byte till 

Roslagsbanan mot Arlanda. Vid trafikplatsen byggs en stadsfront och två hörntorn som markerar fronten 

på Täby Stad. Runt Näsbydal byggs stadskvarter med lokaler i bottenvåningarna som gör området mer 

levande och även bidrar till att ge innergården en mer offentlig karaktär. I kvarteren längs Roslagsbanan 

föreslås bostäder med verksamheter och lokaler i bottenvåningarna. Lägenheterna byggs med sovrummen 

mot innergården för att säkerställa en tyst sida med acceptabla bullernivåer på 55 dBA (Bodin et al, 2012). 

Bullerfrågan längs denna gata utreds ytterligare i kapitlet 4.4 Kollektivtrafik.  

Mot Centralvägen föreslås kontorsbebyggelse då detta är ett bullerstört område. Närheten till 

kollektivtrafiken bör dock väga tyngre för företagsetableringar.   

 

 

 

 

 

Delområde 2 

Fig 37. Delområde 2 
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Syftet med ny exploatering i detta område är att skapa ett kluster av kontorsfastigheter vilket kan stärka 

Täbys roll i regionen. Fastigheterna ligger i bra kommunikationsläge längs E18 och den nya cykelstradan 

(se Fig 39). Roslags-Näsby med tunnelbanan och Roslagsbanan ligger ca 800 m bort. Två nya kopplingar 

över E18 binder ihop området med resten av Täby, och den skogsbeklädda kullen vid trafikplatsen görs 

mer tillgänglig genom en ny gångväg. Kullen blir även mer attraktiv som rekreationsområde då bullret från 

motorvägen dämpas och de nya angränsande byggnaderna ger en känsla av trygghet.  

 

 

Delområde 3 

Fig 39. Delområde 3 
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Den redan starka kärnan i Täby, området kring Täby Centrum, förstärks genom detta förslag och 

kompletteras med fler kontor och bostäder, bättre kollektivtrafik och ett mer koncentrerat 

kunskapskluster (se Fig 40). Tibble gymnasium byggs om och komprimeras till en mer yteffektiv fastighet 

som tar upp hälften så stor plats som tidigare. På den andra halvan av tomten byggs ett nytt gymnasium 

som ersätter Åva Gymnasium. Försäljning av den attraktiva och kollektivtrafiknära mark där Åva 

Gymnasium tidigare låg finansierar detta. En ny teater, Tibble Nya Teater, byggs på platsen där det 

tidigare låg parkering och sportcenter och kan samutnyttjas av båda gymnasierna och kan även utnyttjas 

vid kommunala sammankomster och som föreläsningssal för lokala företag. Teatern omgärdas av 

bostadshus, främst studentbostäder, vilket gör platsen mer levande och ökar känslan av trygghet under 

helger och kvällar när skolorna är stängda. Biblioteksgången förlängs och slutar i en monumental trappa i 

härligt söderläge som leder ut till parken. Längs gången finns en ny ingång till Tibble station där ett 

resecenter finns beläget i anslutning till sportcentret. I denna byggnad finns även en utbyggd 

infartsparkering som också fungerar som utfartsparkering ifall man jobbar i Uppsala eller på Arlanda. 

Möjlighet finns även till längre parkering vid flygresor från Arlanda. Längs med detta nya kluster av 

funktioner anläggs ett aktivitetstråk vars funktion och utformning beskrivs i detalj under kapitlet 4.5 

Grönstruktur och parker. Byggnaderna längs tråket bör utformas med varierade fasader med vertikala 

uttryck då detta skapar en mer intressant upplevelse för gångtrafikanter på stråket (Gehl, 2010).  

Delområde 4 
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I och med lyftet av Roslagsbanan blir det möjligt att skapa fler kopplingar mellan bebyggelsen norr om 

spåret och den planerade bebyggelsen på Galoppfältet (se Fig 41). Dessa två områden kompletteras med 

nya byggnader som bildar ett gaturum kring Roslagsbanan och bygger vidare på boulevarden som börjar i 

Roslags-Näsby. Att Galoppfältet på ett tydligare sätt integreras med resten av Täby är avgörande för dess 

attraktivitet och med denna lösning är tanken att helt lösa upp gränserna mellan stadsdelarna så att hela 

centrala Täby, både de gamla och de nya stadsdelarna, upplevs som en helhet. På detta sätt blir det även 

möjligt att förlänga Centralparkens grönstråk genom Galoppfältet i plan under Roslagsbanans bro och 

binda ihop Galoppfältet med Enstaskogen. 

Den strukturplan som Täby Kommun tagit fram i samspråk med fastighetsägarna på Galoppfältet 

(Stadsbyggnadskontoret, 2013) har justerats för att passa den nya stadsstrukturen som föreslås i detta 

planförslag. Det som gjorts är att kvarteren närmast Roslagsbanan har förlängts ca 30 m norrut för att 

bilda stadsfronten längs Roslagsboulevarden.  

 

 

 

 

 

 

 

Delområde 5 

Fig 41. Delområde 5 
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5.4 Kollektivtrafik 

En avgörande faktor för denna förtätning är en utbyggd kollektivtrafik. Som nämnts i Bakgrunden pågår 

planer på utbyggd Roslagbana till Arlanda och utbyggda dubbelspår på sträckan Roslags-Näsby – 

Lindholmen. Båda dessa projekt har legat till grund för detta planförslag. Dessutom har det förutsatts att 

en ny tunnelbanelinje har dragits ut till Täby då detta har setts som avgörande för skapandet av det stadsliv 

som eftersträvats (se Fig 42). I detta kapitel beskrivs föreslagen utformning av dessa nya trafikstrukturer. 

Ny utformning av lokalbussarnas linjer genom Täby har ej presenterats då detta skulle bli för tidskrävande 

och ej bidra till att uppfylla syftet med arbetet. Sådan utformning får tas i samråd med SL i ett senare 

skede. Dock presenteras en lösning om hur stombussar från Vaxholm och Norrtälje ska kunna angöra 

centrala Täby. 

 

 

 

Roslagsbanans nya utformning 

Kärnan i detta arbete, som också antyds av dess titel, är en omklassificering av Roslagsbanan. I detta 

planförslag föreslås Roslagsbanan lyftas upp och byggas på en bro mellan Roslags-Näsby och 

Viggbyholms station. Detta ger helt nya förutsättningar för skapandet av en sömlös stadsväv som i ett plan 

binder samman de centrala delarna av Täby med gator, parker och gång- och cykelstråk. Exempel på detta 

finns i Berlin (se Fig 43) och Chicago. I Vallentuna finns ett närmare exempel på detta där en ny 

järnvägsbro för närvarande håller på att anläggas (se Fig 44). Denna bro integreras helt i stadsmiljön, och 

fungerar som en tillgång för staden, snarare än ett hinder (se Fig 45 & 46). Under bron föreslås ett 

Fig 42. Kollektivtrafik 

Stombussar från  

Norrtälje/Vaxholm 

Tunnelbana 

från västerort 

till Arninge  

Roslagsbana 

Stockholm Ö - Österskär 

Roslagsbana 

Stockholm Ö – 

Arlanda/Kårsta 
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cykelstråk med cykelparkering. Bron målas i en stark färg och belyses på ett framträdande sätt för att bidra 

till ett vackrare och tryggare gaturum. För att spara material och därmed pengar bör kontaktledningar och 

makadam återanvändas på den nya bron. Martin Lindahl, som tidigare jobbat med järnvägsprojekt på SL, 

berättar att denna lösning användes när tunnelbanans gröna linje mellan Gullmarplan och Hagsätra 

renoverades under sommaren 2011. Vidare menar han att denna lösning är att föredra före tunnel, 

eftersom det troligen skulle bli en dyrare lösning (Lindahl, 2013).  

Bullerfrågan löses genom bullerskärmar, absorberande material, växtlighet och varierade fasader. Enligt en 

studie som gjorts vid avdelningen för teknisk akustik på Chalmers 2008 av Maarten Hornikx och Jens 

Forséen finns det flera lösningar för att minska buller i stadsmiljöer. Dels har de kommit fram till att 

varierade, ojämna fasader med burspråk, balkonger och fönsternischar hjälper till att minska ljudets 

utbredning samt att det är effektivt att placera mycket växter längs fasaderna. Platta fasader i hårda 

material som glas och stål är det sämsta ur bullersynpunkt, enligt studien. (Aronsson och Hornikx, 2008). 

 

 

 

 

Fig 43. Upphöjd tunnelbana i Berlin Fig 44. Ny järnbvägsbro i Vallentuna 

Fig 45. Roslagsbanans nya utformning 
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Bussar 

Stombussar som går från Norrtälje och Vaxholm föreslås få en station vid Roslags-Näsby för byten till 

tunnelbana och Roslagsbana mot Arlanda.  

Framtida tunnelbana 

I det tidsscenario detta arbete sträcker sig inom har en tunnelbanesträckning till Täby setts som realistisk. 

Efter intervjuer har det framkommit att det bästa vore om denna tunnelbanelinje ej var en förlängning av 

den röda linjen från Mörby Centrum, då detta skulle innebära att både Roslagsbanan och tunnelbanan 

skulle ha i princip samma sträckning. Istället förespråkas en sträckning från västerort för att skapa nya 

kopplingar till den övriga staden (se Fig 47). Denna linje kan antingen vara en förlängning av gröna linjen 

från Odenplan eller en ny förlängd lila linje likt den som Socialdemokraterna i Stockholm föreslog den 20 

mars 2013 (Socialdemokraterna, 2013).  

 

Fig 47. Framtida tunnelbana 

Fig 46. Gatusektion för Roslagsbanan nya utformning 
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5.5 Grönstruktur och parker 

När Täby byggs ut är det av yttersta vikt att hänsyn tas till parker och grönområden. Ett syfte har varit att 

skapa sammanhängande grönområden för att binda ihop de olika stadsdelarna, och där har lösningen med 

en upphöjd Roslagsbana exempelvis gjort det möjligt att binda ihop Tibblevallen med Grindtorp till ett 

stort sammanhängande rekreationsområde (se Fig 48). Där ”grön” mark har tagits i anspråk har tät 

bebyggelse föreslagits för att skapa ett mer effektivt markutnyttjande och stor möda har lagts vid att 

bevara skogsområdena kring Grindtorp som bjuder på höga rekreationsvärden och ekologiska inslag. När 

ny stadsbebyggelse skapas kring Näsbydal är tanken att Näsbydals innergård ska ändra karaktär från halv-

offentlig park till stadspark. 

Alexander Ståhle bevisar i uppsatsen ”More green space in a denser city” (2007) att tillgängligheten till 

grönområden upplevs som större i traditionell kvartersstad än i modernistiska förorter. Efter studier 

gjorda ibland annat Gamla Enskede, Årsta, Högdalen och Östermalm visar han att i modernistiska 

förorter planerade under efterkrigstiden upplevs tillgängligheten till grönområden lägre än innerstaden, 

trots att dessa förorter i många fall innehåller mer grönområden och öppna ytor. På Östermalm som 

planerades efter Albert Lindhagens planer blir den planerade grönstrukturen mer påtaglig, i form av 

esplanader och stadsparker. Konsekvensen av denna urbana morfologi är att grönområden är synliga från 

alla gator i stadsdelen, och med viss erfarenhet vet medborgare att detta grönområde är en del av en större 

sammanhängande grönstruktur kopplad till de stora naturområdena i staden. Med detta som bakgrund har 

en tät kvarterstruktur eftersträvts, med inslag av stora sammanhängande parker som binder ihop staden.   

 

 

Skateparken 

 
Fig 48. Grönstruktur och parker 

Näsbydalsparken 

Centralparken 

Täbyparken 
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Täbyparken 

 

De grönytor som idag utgörs av otydliga skogsområden föreslås förädlas och utvecklas till en 

sammanhängande stadspark som binder ihop centrala Täby. Ett namnförslag kan vara Täbyparken. Parken 

karaktäriseras av liv och öppenhet, och tanken är att parken ska ha flera olika funktioner vilket kommer 

göra att den befolkas under stora delar av dygnet och av året. Parken är tillgänglig och entréerna markeras 

tydligt genom skyltar och genom tydliga gränser mellan offentlig och privat mark.  

Aktivitetsstråket 

Från Tibble station, som blir den självklara ankomstplatsen från Arlanda, går ett aktivitetsstråk längs Täby 

Sportcenter, Tibble Teater, gymnasieskolorna och Näsbydalsskolan som sedan leder ut i parken och upp 

mot Grindtorp. Längs detta placeras restauranger, kafeer, butiker och entréer så att koppling uppstår 

mellan byggnaderna och Tibblevallen och en ”campus”-känsla skapas. Detta blir hjärtat för det 

kunskapsintensiva näringslivet med inslag av kontor och studentbostäder, ” ”, där synergier 

uppstår genom närheten till Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms Universitet och Arlanda. Längs 

detta stråk kan även studentflaken ställas upp under studenttider och ytterligare förstärka platsen som 

evenemangsplats.  

Hållbarhetscenter   

I parken anläggs ett område för lokal odling av grödor och frukt. Området används dels av de 

angränsande skolorna i utbildningssyfte om hållbarhet, men också som försäljningsplats för lokalt odlade 

grödor, grönsaker och frukt. På vintern upprätthålls verksamheten genom växthus. På detta sätt tydliggörs 

Täbys hållbarhetsprofil tydligt i stadsbilden, både för invånarna men också för de förbipasserande på 

Roslagsbanan. Odlingsområdet kan även utnyttjas av studenter och forskare på KTH i syfte att öka 

utbytet mellan Täbys gymnasier och högskolan. Synergier inom hållbarhetsfrågor kan uppstå i mötet 

mellan forskare-studenter-gymnasieelever-grundskoleelever. Täby blir Stockholms center för utbildning 

inom hållbarhet, med närhet till KTH, SU, Arlanda och Uppsala Universitet.  

Elljusspåret 

Genom parken anläggs ett elljusspår där nytta dras genom tillgången till de befintliga gångstråken i 

skogsområdena. Elljusspåret ansluts till Tibblevallen och förstärker idrottskaraktären på denna centrala 

plats. Längs detta spår anläggs ett utegym, en lekplats och en grillplats på lämpliga platser. Detta ger liv åt 

parken och ökar tryggheten och det fysiska och sociala välbefinnandet i kommunen.   

Fig 49. Täbyparken 
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5.6 Trafik 

Bilvägar 

Den nya lösningen för Roslagsbanan möjliggör en helt annan gatustruktur än tidigare. I dagsläget finns tre 

gång- och cykelpassager och en bilväg under spåren mellan Roslags-Näsby och Galoppfältets station, men 

i detta förslag skapas en sömlös stadsväv där möjlighet till passage är oändlig (se Fig 50). Detta skapar 

möjlighet för fler vägar att ta sig från A till B och det går att uppnå en mer finmaskig struktur med många 

små kvarter. En inspirationskälla till detta arbete har varit de idéer som Jane Jacobs myntade i sin klassiska 

bok Den amerikanska storstadens liv och förfall (Jacobs, 2004) som ursprungligen publicerades 1961. I denna 

bok beskriver hon fyra kriterier för att mångfald och stadsliv ska uppstå i en stadsdel. Ett av dessa är att 

kvarteren ska vara små. Detta påstår hon skapar tillgång på fler bra butikslägen och en utökning av 

folklivet, vilket var ett av huvudmålen med detta arbete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 50. Gatustruktur 
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Regionala cykelstråk 

Under den planerade bron med Roslagsbanans Österskärslinje löper ett cykelstråk som är separerat från 

övrig trafik där snabba cykelresor kan göras både inom kommunen och mot Stockholms innerstad (se Fig 

51). Längs Roslagsbanans Kårstalinje löper ett befintligt cykelstråk som föreslås fortsätta till Roslags-

Näsby där det konvergerar med det nya cykelstråket. På denna plats finns god möjlighet till 

infartsparkering för cyklar, men vill man fortsätta söderut mot Danderyd och Stockholm finns ett 

cykelstråk längs järnvägen i Västra Roslags-Näsby.  

Längs E18 går den så kallade ”Cykelstradan” som för närvarande håller på att planeras (Wennberg, 2013). 

En justering kommer dock göras för anpassning till de nya byggnader som uppförs.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig 51. Regionala cykelstråk 

Mot Arninge 

Mot Stockholm Mot Stockholm 

Mot Ensta/Täby Kyrkby 

Mot Gribbylund 

Cykelstradan 



Täbylyftet – Nästa steg i förverkligandet av den regionala stadskärnan Täby centrum – Arninge 2013-06-14 

53 
 

5.7 Parkering 

För att minska bilberoendet föreslås parkeringsnormen sänkas i de nya kvarteren. Detta kan motiveras 

dels genom närheten till kollektivtrafiken men också genom närheten till nya arbetsplatser och attraktiva 

stadsmiljöer som många tidigare åkte till Stockholms innerstad för att hitta. Kantstensparkering planeras 

längs i stort sett alla nya kvarter för att tillåta spontana stopp och besök. Runt Tibblevallen planeras viss 

markparkering för att stödja lokala idrottsföreningar och underlätta hämtning och lämning av barn vid 

skolorna. På de platser i planförslaget där parkering under mark visar sig vara ekonomiskt olönsamt byggs 

studentbostäder. Längs Näsbydal tas all markparkering bort. Parkeringsplatserna förläggs dels inom de nya 

kontors- och bostadsfastigheterna väster om Näsbydal (se Fig 52 & 53), längs med Näsbydalsvägen som 

löper kring Näsbydal samt i ett nytt parkeringsgarage nordöst om Näsbydal. Förhoppningen är dock att 

antalet parkeringsplatser inom Näsbydal ska gå att minska i samband med utbyggnaden av den regionala 

stadskärnan när ny kollektivtrafik och närhet till stadens service och utbud finns utanför dörren. De 

fastigheter som utgör markparkeringen idag ägs av Näsbydals bostadsrättsförening, Brf City (Täby 

kommuns kartsida, 2013). Föreningen skulle kunna bidra med ekonomiskt stöd vid byggnationen av de 

nya parkeringshusen då de får loss pengar vid försäljningen av parkeringsmarken.  

 

Schematisk illustration som visar lösning på parkeringsfrågan i Näsbydal. 

 

 

 

Fig 52. Parkeringsgarage inom ny fastighet 

Fig 53. Parkeringsgarage inom ny fastighet 
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5.8 Hållbarhetsfrågor 

Att Täby blir en hållbar stadskärna är något som tidigt definierades som ett huvudmål. En tydlig 

miljöprofil skulle dels gynna miljön, men också kunna fungera i ett PR-syfte för att marknadsföra Täby 

som en hållbar, modern stadskärna. Under arbetets gång har alla aspekter av hållbarhet, inte bara de 

miljörelaterade, uppmärksammats.  

Sociala aspekter 

 

 

Ekonomiska aspekter 
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Ekologiska aspekter 

 

 

 

Genomförande 

För att genomföra detta planförslag föreslås här en kortfattad etappindelning och 

genomförandebeskrivning: 

1. För att tidigt i utbyggnadsfasen skapa en sammanhängande stadsväv är det viktigt att 

Roslagsbanans bro byggs. Dock bör byggnationen ej börja innan resecentret som planeras i 

Arninge (Trafikverket, 2013b) färdigställts då resande från Åkersberga bör kunna byta till buss 

mot Stockholm under den tid Roslagsbanan är avstängd. Bygget av bron finansieras av Täby 

kommun, Trafikverket och de andra kommunerna som ingår i samarbetsorganet Stockholm 

Nordost, då dessa också kommer gynnas av en stark regional stadskärna. Om en attraktiv 

sammanhängande stad skapas i Täby minskar behovet av tunnelbana vilket kan göra att 

Roslagsbanelyftet kan få högre prioritering. Dock bör ett beslut på Roslagsbana till Arlanda finnas 

för att attrahera företag. En annan lösning på finansiering är att kommunen återupptar 

planläggning av Gripsvallsområdet (Täby kommun, 2013e) och genom markförsäljning av detta 

område får in pengar.  

2. Försäljning av kommunalt ägd mark börjar och finansierar det nya kunskapsklustret och 

utbyggnad av kommunala vägar och parker. Kunskapsklustret delfinansieras av staten, som ser 

fördelen med kopplingen till KTH och SU.   

3. När antalet nya bostäder och företagsetableringar når en kritisk massa byggs tunnelbanan ut. Vid 

denna tidpunkt har markpriserna på de villaområden som gränser till Tibble och Pentavägen stigit 

så kraftigt att privata aktörer köper ut villaägarna och föreslår ytterligare exploatering.  

 

 



Täbylyftet – Nästa steg i förverkligandet av den regionala stadskärnan Täby centrum – Arninge 2013-06-14 

56 
 

5.9 Marknadsföring 

För att Täby ska stå sig i kampen mot de andra regionala stadskärnorna om investeringar och inflyttningar 

krävs en stark profil som kommunen kan marknadsföra sig med. Med detta planförslag föreslås en tydlig 

utbildningsprofil inom hållbarhet som bas när Täby byggs ut. Genom att dra fördel av kopplingen till 

KTH, Stockholms Universitet, Arlanda och Uppsala Universitet kan ett starkt utbildningsstråk skapas, 

vilket kan fungera som en ryggrad för hela nordostsektorn (se Fig 54). Täby får en internationell karaktär 

genom närheten till Arlanda och de nya studentbostäderna i centrala Täby blir det självklara valet för de 

utbytesstudenter som kommer till Stockholm för att studera.   

  

Kärnan i detta blir det kunskapskluster med tillhörande hållbarhetscenter som föreslås i centrala Täby. I 

detta kluster finns en tydlig inriktning på hållbarhet som sträcker sig från årskurs 1-9 och upp till 

gymnasienivå som kan erbjudas på Näsbydalsskolan och Åva Gymnasium eller Tibble Gymnasium. 

Kopplat till detta finns ett hållbarhetscenter som föreslås ligga mitt i Täbyparken. Denna byggnad bör 

utstråla öppenhet, innovation och kunskap. En inspiration kan vara Edvard Anderssons växthus i 

Bergianska trädgården (se Fig 55). I utbildningen och i hållbarhetscentret bör dock inte fokus ligga enbart 

på ekologisk hållbarhet, utan studenter och besökare borde dessutom göras medvetna om de sociala och 

ekonomiska aspekterna av hållbarhet. 

  

Fig 55. Inspiration till hållbarhetscentret 

Fig 54. Kunskapsstråk i nordostsektorn 
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6 Sammanfattning 

6.1 Diskussion 

Syftet med detta arbete var att producera en strukturplan som täckte de centrala delarna av Täby och som 

visade hur kommunens pågående utbyggnadsområden kan byggas samman med en tät, urban 

stadsstruktur som bas, för att till fullo realisera de visioner som finns om en regional stadskärna i Täby. 

Genom studier av referensprojekt och pågående planer, områdesanalys, intervjuer och enkätundersökning 

har grundläggande riktlinjer tagits fram som legat som bas för de utformningsval som gjorts vid 

framställandet av planförslaget. Det bör betonas att man från Täby kommuns sida främst varit 

intresserade av konkreta idéer på hur en strukturplan skulle se ut för området och inte en utförlig analys av 

samtida litteratur och det befintliga området. Därför har fokus i arbetet legat på att producera kartor och 

illustrationer kring vilka det senare är möjligt för kommunens tjänstemän att ha en kreativ diskussion.  

En intressant aspekt som uppkommit i samband med intervjuerna i detta arbete är hur omedvetet eniga 

tjänstemännen är i frågan om Täbys framtid. Efter intervjuer och informella samtal har det framgått att det 

inte finns någon tjänsteman på kommunen som jobbar med konkreta lösningar på hur stadskärnan ska 

utvecklas efter planläggandet av Täby Centrum, Västra Roslags-Näsby och Galoppfältet, men ändå tycks 

alla har en ganska klar bild av hur de vill se Täby utvecklas. Vad som är gemensamt för alla är de vill se 

Täby utvecklas i en stadsmässig riktning, och ord som ”koppling”, ”stadsliv”, ”gata”, ”variation”, 

”kollektivtrafik”, ”gångstråk” och ”cykelstråk” är frekvent återkommande. Därför är det värt att ifrågasätta 

varför man inte valt att jobba med en övergripande struktur från början i skapandet av den regionala 

stadskärnan, och sedan riktat in sig på flera mindre delprojekt som kan planläggas allteftersom. I dagsläget 

jobbar man i princip bakifrån. Detaljplaner först och övergripande strukturplan efteråt. Det hade säkert 

varit fördelaktigt att först ta fram en övergripande struktur för den regionala stadskärnan Täby C – 

Arninge där man bestämde kommunens profil, nya sambandsstråk, kollektivtrafikslösningar, placering av 

skolor och kommunal service, osv. På det sättet hade pusslet redan varit färdiglagt och bitarna klara att 

bygga.  

I arbetets början sattes ett antal mål upp som skulle fungera som kriterier för att frågeställningen skulle 

besvaras. Nedan följer en sektion som beskriver graden av måluppfyllelse i varje mål: 

1. En viss grad av ny exploatering måste uppnås för att skapa en urban miljö  

(Exploateringsgrad) 

I planförslaget ingår 3700 nya bostäder och 220 000 kvm kontor, vilket kan ses som en markant ökning av 

antalet bostäder och kontorsyta inom den regionala stadskärnan. Det genomsnittliga exploateringstalet för 

detta planförslag ligger på 3, vilket kan ses som relativt högt tal om en jämförelse görs med 

omkringliggande bebyggelse. Näsbydal som med sina åtta 16-våningspunkthus utgör ett väldigt markant 

inslag i stadsbilden har fortfarande ett exploateringstal på 2. Stockholms innerstad, som i detta fall 

fungerar som en bättre måttstock, har ett exploateringstal på ca 3 (Spacescape, 2010), vilket kan ses som 

en bra riktlinje i frågan om måluppfyllelse. Genom en hög täthet och en morfologi som ger förutsättningar 

för stadsliv skapas den urbanitet som var målet. Ytterligare exploatering hade varit möjlig på bekostnad av 

natur- och rekreationsvärden, men det hade motverkat mål nummer 5, att minimera risken för 

överklaganden från allmänheten. Den mark som lämnats oexploaterad är den som, efter analys av 

området, setts som mest värdefull beträffande natur- och rekreationsvärden. 

Måluppfyllelse:  

Målet uppfylls Målet uppfylls delvis Målet uppfylls ej 

X   
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2. Stadsdelen ska uppfattas som helt integrerad i resten av centrala Täby 

(Stadsstruktur) 

Genom att förlänga gator ut mot befintlig bebyggelse och planera nya byggnader längs med angränsande 

gator skapas en sömlös övergång mellan nytt och gammalt. Nya gång-och cykelstråk binder ihop 

stadsdelarna och gör det möjligt att enkelt ta sig runt inom och till och från kommunen. Den 

kvartersstruktur som etablerades i samband med utbyggnaden av Täby Centrum tas tillvara på och utgör 

grunden för omkringliggande ny bebyggelse. Nya stråk i form av bil-, cykel- och gångvägar syr ihop Täby 

som nu upplevs som en helhet. Grindtorps bostadsområde har dock lämnats i stort sett opåverkat, och det 

beror främst på tidsbrist. För att närma sig det ytterst karakteristiska formspråk som präglar Grindtorp 

skulle otaliga form- och volymstudier behöva göras. Området har ett stort arkitektonisk värde som inte 

bör förvanskas utan vidare eftertanke, varför detta projekt har lämnats till någon annan att genomföra. 

Dessutom kan det vara kulturellt fördelaktigt för Täby som kommun att bevara detta tidstypiska område 

opåverkat då det angränsande området Näsbydal från samma tidsperiod i detta planförslag genomgår en 

väldigt stor fysisk och funktionell förändring.  

Vidare bör nämnas att galoppfältet som stadsdel endast binds ihop på ett urbant sätt med Täby centrum 

och Marknadsvägen norr om Roslagsbanan, medan de urbana kopplingarna västerut mot Grindtorp 

uteblir. Detta beror på att de natur-och rekreationsvärden som finns i skogsområdet emellan ses som 

större än de värden som skulle skapas om området exploaterades. Detta område blir en stadspark med 

eljusspår, lekplatser och grillplats och får istället fungera som en grön länk mellan de båda stadsdelarna.  

Måluppfyllelse:  

Målet uppfylls Målet uppfylls delvis Målet uppfylls ej 

 X  

 

 

 

3. Förslaget ska vara kompatibelt med kommunens pågående planer 

(Genomförbarhet) 

Som tidigare nämnts pågår det i dagsläget flera projekt inom ramen för den regionala stadskärnan. Alla 

dessa har tagits i beaktning och betraktats som fasta objekt kring vilken den nya bebyggelsen kan adderas. 

Dock har Galoppfältets strukturplan justerats för att bättre ansluta till den nya boulevard som föreslås 

längs med Roslagsbanans bro norr om galoppfältet. Den justering som görs är att de nordligaste kvarteren 

förlängs ca 30 m norrut. Denna åtgärd bör ej ses som orealistisk då inga detaljplaner än antagits för 

galoppfältet och åtgärden är relativt liten. Förutom detta har inga ändringar på några planer gjorts.  

Måluppfyllelse:  

Målet uppfylls Målet uppfylls delvis Målet uppfylls ej 

 X  
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4. Förslaget ska marknadsföra Täby som den mest attraktiva regionala stadskärnan i regionen 

(Marknadsföring) 

I och med detta förslag föreslås Täby få en stark profil inom kunskap och hållbarhet. Närheten till 

regionens universitet och högskolor skapar möjligheter till synergier och genom satsningar inom utbyggd 

kollektivtrafik, utbildning, hållbarhetscenteret och nya skolbyggnader kan det ”kunskapsintensiva 

näringslivet” attraheras till Täby. Den enda regionala stadskärna som skulle kunna ses som konkurrent till 

Täby inom detta område är Kista, då närheten till Arlanda och Uppsala finns där med, samt att delar av 

KTH:s utbildning även är förlagd dit. Dock saknas där den hållbarhetsprofil som skulle karaktärisera Täby 

samt den breda grundskole- och gymnasieprofileringen som föreslås i och med ombyggnaden av 

Näsbydalsskolan och Åva Gymnasium + Tibble Gymnasium.  

Den upphöjda järnvägen kan även fungera i marknadsföringssyfte då denna lösning inte finns på någon 

annan plats i Stockholm. Den ger Täby en internationell karaktär som påminner om andra storstäder, 

vilket går i linje med den internationalisering som kommer prägla Täby i samband med den nya 

kopplingen till Arlanda.  

Måluppfyllelse:  

Målet uppfylls Målet uppfylls delvis Målet uppfylls ej 

X   

 

 

5. Kritiken och risken för överklagande från dagens boende i området ska minimeras 

(Närboende)  

Det viktigaste för att minimera kritik från allmänheten vid nybyggnadsprojekt är att presentera idéer och 

lösningar för den specifika platsen som är bättre än dagens situation. Fokus har lagts vid att skapa 

attraktiva offentliga miljöer, såsom parker och torg, då detta är något som gynnar alla invånare, och inte 

enbart de nya som kommer flytta in i den nya stadsdelen. Vidare har vikt lagts vid att skapa nya kopplingar 

för cykel-, gång- och biltrafik genom centrala Täby vilket kommer gynna de nuvarande invånarna. Då det i 

förslaget tillförs många nya stadsmiljöer till Täby och en utbyggd kollektivtrafik är det högst troligt att 

markpriserna på de omkringliggande fastigheterna kommer öka i värde, vilket borde minska deras 

incitament för att överklaga.  

En tanke med bevarandet av vissa byggnader på Pentavägens industriområde har varit att ge en historisk 

tyngd åt Täby, så att stadskärnan inte enbart kommer bestå av hus från en och samma tidsperiod. Detta 

kan också fungera i syfte att minska kritik från invånarna, då denna handling symboliserar att hänsyn tas 

till Täbys historia.   

Måluppfyllelse:  

Målet uppfylls Målet uppfylls delvis Målet uppfylls ej 

X   
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Sammanfattningsvis är det alltså rättvist att säga att förslaget till hög grad uppfyller de mål som sattes i 

arbetets start. Därmed går det alltså att påstå att detta planförslag är det krävs för att omvandla området 

mellan Roslags Näsby och Galoppfältet, som idag utgörs av impedimentområden, parkeringar och 

järnvägsspår och som kantas av miljonprogramsområden, till en integrerad och självklar del i Täbys 

regionala stadskärna (frågeställningen).  

Vad som kunde ha redovisats mer i detalj är hur de ekologiska hållbarhetsfrågorna på stadsbyggnadsnivå 

hade kunnat integreras i planförslaget. I modern stadsplanering finns det många exempel på innovativa 

lösningar för att minska konsumtionen och påverka människor att leva mer hållbara livsstilar. Exempelvis 

hade det kunnat redovisas mer i detalj om förnyelsebar energi hade kunnat tillverkas på något sätt 

(solceller), hur lokal, privat odling av grönsaker hade kunnat lösas (takodlingar, kolonilotter), hur lokal 

återvinning av hushållsavfall hade kunnat se ut eller hur konsumtionen av varor hade kunnat minska 

(bytescenter).  Dessa frågor bör tas i beaktning under ett senare skede.   

Värt att nämna är också att den stadsstruktur som föreslås i planförslaget även fungerar i scenariot att 

Roslagsbanan konverteras till spårväg, likt Tvärbanan, vilket det finns tankar om inom kommunen 

(Lagheim, 2013). Istället för en bro läggs spåren i markplan och har genom centrala Täby karaktären av en 

vanlig spårvagn.  

 

6.2 Slutsats 

I detta arbete presenteras ett hållbart och genomförbart planförslag som innebär en total förändring av 

centrala Täby vilket är nödvändigt för att lyckas skapa den mest attraktiva regionala stadskärnan i 

Stockholmsregionen. Dock finns det en mängd ytterligare aspekter som skulle behöva utvecklas i samband 

med denna exploatering, men detta finns det utrymme för i senare skeden.  Det är avgörande för 

utvecklandet av den regionala stadskärnan att den massiva barriäreffekt som Roslagsbanan utgör idag bryts 

upp för att kunna skapa en sammanhängande stadsväv som karaktäriserar en stad. Från kommunens sida 

driver man frågan om en tunnelbaneförlängning ut till Täby för att kunna möjliggöra ytterligare 

stadsmässig exploatering inom den regionala stadskärnan, men problemet är att denna stadsmässighet inte 

kommer gå att uppnå såvida inte den barriär som Roslagsbanan utgör idag är borta.  

 

6.3 Vidare arbete 

Kommunen bör se över vilken sorts spårbunden kollektivtrafik man vill ha i kommunen i framtiden. I 

detta arbete redovisas en lösning, men det är möjligt att det finns andra alternativ som är mer 

samhällsekonomiskt lönsamma. Viktigt är också att inse vikten av de barriärer som finns i kommunen idag 

och varför det är värt att dessa bryts ned. Förhoppningsvis kommer detta arbete fungera som 

inspirationskälla i kommunens framtida med nya planer inom ramen för den regionala stadskärnan.  
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