BIBLIOTEKSGÅNGEN
[ PERSPEKTIVBILD ]

...den här installationen
är roligare än den förra...

...ska vi sitta
ner, ta en fika...
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...en månad
kvar till halv
maraton...

BIBLIOTEKSGÅNGEN
[ UTSNITT 100M ]

FÖRSLAG
• Biblioteksgången gestaltas för att bli en funktionell och lockande
vistelsemiljö med händelser och nya intryck.
• Gatan ges ett enhetligt golv av ljus betong.
• Ett genomgående möbleringselement av rektangulära block i
kontrasterande material föreslås längs stråket. I detta samlas
sittplatser, vegetation, cykelställ och andra funktioner, för att medge
fria ytor mot fastigheterna.
• Stråkets block utgörs av kontrasterande material exempelvis cortén /
marktegel / mörk sten / trä. Befintliga granitblock återanvänds till
murelement.
• Viktiga platser, kopplingspunkter och målpunkter lämnas fria från
möblering för att underlätta orienteringen längs stråket. Punkterna
tydliggörs med hängande ljusinstallationer / tillfällig konst.
• De öppna platserna ramas in av partier av block med sittplatser,
uppstammade små träd och låg vegetation.
• Stråket utformas med en separat gångzon på ena sidan och en
yta av typen angörings/gångfartsgata på andra sida med plats för
fordonstrafik och cykel.
• Mellan möbleringsblocken kan gående fritt sippra mellan.
• Livlösa fasader med få entréer (exempelvis delar av Täby centrum,
Bibliotekshuset och sjukhuset) aktiveras med ljusgraffiti /
muralmålningar / interaktiva konstverk.
• Belysningen utgörs av fasadbelysning och hängande linspända
ljuskällor.
• I stråkets båda ändar (Kyrktorget och partiet genom Storstugan)
byter möbleringselementet riktning, för att markera skiftet i täthet
och struktur.

vänta på skjutsen
ställa cykeln

REFERENSBILDER

hänga under trädet

sitta och snacka

konst - att sitta på

känna på bladen

vänta på vännen

konst - räcke

spana
vandra under ljuset
ta en matbit
heja på grannen

ljusgraffiti

säga sin mening
kolla konst
interaktiv konst
dricka te
sitta på kanten
käka glass
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ljusinstallation

BIBLIOTEKSGÅNGEN
FÖRUTSÄTTNINGAR
KARAKTÄR
• Välbevarad och tidstypisk 60-talsarkitektur.
• Förhållandevis smal gata omgiven av storskaliga byggnadskroppar
med horisontal riktning.
• Trafikseparering och skiljda marknivåer, som idag utgör hinder för
rörelse och flöden.
• Viktigt stråk med servicefunktioner som komplemet till Täby centrums
kommersiella inomhusmiljöer.
• Gata som till stor del är förlagd på bjälklag.
KOPPLINGAR OCH STRÅK
• Kopplingar mot intilliggande stråk och platser består av trappor och
ramper.
• Nordöstra delen av stråket – god koppling mot intilliggande
områden, utan nivåskillnader.
• Sydvästra delen – påtagliga nivåskillnader och svaga kopplingar.
LJUSFÖRHÅLLANDEN
• Bästa sollägena finns längs stråkets nordvästra kant, samt där
bebyggelsen är lägre exempelvis Kyrktorget och sjukhuset.
VIKTIGA PUNKTER
• Längs stråket finns viktiga punkter, platser och kopplingspunkter som
behöver tydliggöras.
SAMMANFATTNING
• Ett långt stadsrum som saknar rytm. Diffusa platser och otydlig
orientering. Stadsrummet behöver breddas och de soliga lägena tas
tillvara för vistelse (utbyggnad av Annexet bedöms ta stora delar av
stråkets goda lägen i anspråk och ingår därför inte i detta förslag).

[ ANALYS - STRÅK / LJUS ] [ ANALYS - PUNKTER ]

vistelse: grönska, plantering, träd
koppling
målpunkter

målpunkter

koppling

målpunkter

koppling
stråket - Biblioteksgången
kopplingar
angränsande platser
sol / ljusa lägen
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vistelse: möblering,
utrustning
vistelse: uteservering,
utökad fasad
flöde: orienteringspunkt, händelse, konst

koppling
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[ PROGRAMMERING ]

flöde: temporär service, installation, event,
marknad

BIBLIOTEKSGÅNGEN
KONCEPT

REFERENSBILDER

[ KONCEPT DIAGRAM ]

• Fritt flöde för gående: gångflödet ges utrymme och stråket
länkas med intilliggande platser.
• Viktiga punkter tydliggörs: platser och kopplingspunkter
tydliggörs - orienteringen förbättras.
• Element fördelar flödet: elementen fördelar flödet och ger
stråket identitet - så att det blir en plats för vistelse och
upplevelser.
sammanhängande möbleringselement

flöde

STRATEGIER
PUNKTER
• Viktiga platser och korsningspunkter lämnas öppna och
omöblerade för att medge sikt och överblick.
• Punkterna viualiseras med hängande installationer som kan ses på
avstånd.
FLÖDE
• Möbleringselementets block riktar flödet så att fordon endast
angör längs ena sidan.
• Samtidigt ska blocken inte upplevs som hinder - det måste vara
enkelt för gående att passera över och mellan blocken på ett
smidigt sätt. Där rörelsen tvärs stråket är viktig utgör blocken
därför endast markering i mark.
ELEMENT
• Blockens viktigaste funktion är sittmöjligheten, i olika nivåer och
riktningar, i enskildhet eller i grupp. Blocken skapar små rum där
man kan slå sig ner.

punkter

element

[ STRATEGI PUNKTER ]
upphöjd installation: för orientering, befria marken, ge
upplevelse, skapa rytm
konstrasterande markmaterial

[ STRATEGI FLÖDE ]

[ STRATEGI ELEMENT ]

element som man kan gå mellan
... placeras i soliga och skyddade lägen, vinklade
90 grader för att främja möten och samtal

detaljer att upptäcka
...med eller utan ryggstöd, genomsiktlig sittyta

körbar rörelseyta
ej körbar yta för vistelse
och passage
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...sittytor på olika nivåer , lekfull skala

överraskningar

BIBLIOTEKSGÅNGEN
PLATSER

REFERENSER LJUS

KYRKTORGET
Vid Kyrktorget börjar Biblioteksgångens stråk. Kyrktorget är en öppen
plats - 25 meter bred - omgiven av relativt låg bebyggelse i förhållande
till resten av stråket. På Kyrktorget omfattar möbleringeselementet
en större del av platsen. Träden placeras i grupper på avstånd från
”Beatrice” för att låta skulpturen avteckna sig mot himlen. Angöring vid
kyrkan tydliggörs med en fri zon av typ gångfartsgata. Övergången till
det lägre planet vid Tibble betonas genom att markbeläggningen glesas
ut. Efter Kyrktorget och bron över Attundavägen byter stråket sida.
KOMMUNHUSET / SJUKHUSET /BIBLIOTEKSHUSET
Sjukhustorget är en central plats intill välbesökta målpunkter och den
enda plats som medger fri sikt. Platsen utvecklas för ökad trivsel och
trygghet. Här finns goda sollägen och utblick över det framtida Estrids
torg. Platsen markeras med markbeläggning och ljus och omges av block
med vistelseytor, planteringar och träd. Fasader kan aktiveras genom
muralmålingar / ljusgrafitti / ljus / konst. Zonen mot Kommunhuset
lämnas fri från vistelseytor.
MOT TORGET
Den smala korsningen är en viktig kopplingspunkt med trappor under
tak ner mot torget - och den enda plats där man får visuell kontakt
med torget. Platsen lämnas fri från möblering och markeras med konst/ljusinstallation som kan skymtas från torget.

ANNEXET / POLISHUSET / TÄBY CENTRUM (BANKTORGET)
Viktig plats som utvecklas för förstärkt orientering och vistelse. Platsen
har många entréer till välbesökta målpunkter och Täby centrum, och
markeras med markbeläggning och ljus. Omges av block med vistelseytor,
samt grönska, planteringar och träd. De inre delarna av Banktorget kan
användas för tillfällig service såsom foodtrucks, installationer och konst.
Fasader kan aktiveras genom muralmålingar / ljusgrafitti.
TÄBY CENTRUM / TENNIS
Korsningspunkten vid tennisbanan utvecklas för förstärkt orientering.
Här börjar / slutar stråkets genomgående möbleringselement. Kopplingen
till Täby centrum markeras med markbeläggning. Täby centrums fasad
aktiveras genom muralmålingar / ljusgrafitti / eller växter (som en
övergång till Storstugan.s parkmiljö).

ANSLUTANDE PLATSER - TIBBLE TORG
Tibble torg ligger på ett lägre plan, nedanför den egentliga
Biblioteksgången. Platsen upplevs som en del av Esplanaden och
utformningen bör därför spegla omgivande gestaltning och formspråk
(Esplanaden).
ANSLUTANDE PLATSER - PLATTORGET
Plattorget ligger på andra sidan av Storstugans storskaliga
bebyggelsekropp. Platsen är idag en överdimensionerad korsningspunkt på
väg mot Biblioteksgångens stråk, där Storstugans bebyggelse fungerar som
en port. För att tydliggöra Biblioteksgången bör dagens Plattorget istället
utvecklas till en del av grönstråket mot Åkerbyparken, med vegetation
som tar ner skalan och förbättrar klimatet. På detta sätt blir entrén till
Biblioteksgången mer distinkt.

STORSTUGAN
Genom Storstugans parkmiljö byter möbleringselementet sida. Fordon
angör på nordvästra sidan och ett lågt räcke förhindrar fordon att köra
ut i parkytan. Den linspända belysningen övergår till stolparmaturer.
Entréytan mellan Storstugans höga byggnader utgör stråkets början / slut.
Ytan markeras med markbeläggning och lämnas öppen för att medge
plats för tillfällig service och händelser.

[ TYPSEKTION - KYRKAN ]

hängande ljusinstallation

hängande ljusinstallation

[ TYPSEKTION - ANNEXET ]

[ TYPSEKTION - STORSTUGAN ]

tillfällig ljusinstallation

tillfällig ljusinstallation

gångfartsgata 5m

torgyta / möblering 6m
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gång 4m

gång 3m körbar yta 5m

möblering 6m

gång 4m

gång4m körbar yta 4m
ljus i markplan

BIBLIOTEKSGÅNGEN
MATERIAL

REFERENSER MATERIAL

REFERENSER KONST

MARK
• De fria ytorna längs husfasaderna betår av ljus betong.
• Möbleringselementets block utformas av ett kontrasterande material,
exempelvis cortén / marktegel / mörk sten / trä.
UTRUSTNING
• Utrustning som soffor, cykelställ och papperskorgar integreras i
blocken. Befintliga granitblock återanvänds till murelement.
• Generösa, sittvänliga soffor placeras i soliga och skyddade lägen,
enskilda och i grupp - vissa vinklade 90 grader för att främja möten
och samtal.
• Sekundära sittplatser finns längs blockens trappningar och kanter, i
olika nivåer.
VEGETATION
• Vegetationen utgörs av block med lågvuxna marktäckare och partier
med uppsatammade flerstammiga träd som medger god genomsikt.
• Träden är småvuxna och gleskroniga med höstfärger, exempelvis
ginnalalönn / rönnsumak.

sammanhängande möbleringselement

ex muralmålning

möbleringselement i trä / granit

ex interaktiv konstvägg

[ INZOOMNING MATERIAL ]
uppstammade träd som medger
fri sikt i ögonhöjd
låg veg max 60cm
upphöjd yta 10cm av
kontrasterande material

kontrastmaterial
mörk sten

kontrastmaterial
tegel

sittplats 40cm hög

betongplattor 35x35cm
trä / cortén
möblering av granit / betong /
corten / trä

uppstammade träd

cykelparkering 10st
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lågvuxna perenner

