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Diagram - koncept

Diagram -  element i det offentliga rummet

Perspektivbild

Biblioteksgången är ett långt stadsrum som saknar rytm, har 

diffusa platser och otydlig orientering. Stadsrummet behöver 

breddas och de soliga lägena tas tillvara för vistelse. 

Målet med förslaget är att skapa fritt flöde för gående, tydlig-

göra viktiga punkter och med hjälp av element fördelar flödet 

och bilda identitet.

• Biblioteksgången gestaltas för att bli en funktio-

nell och lockande vistelsemiljö med händelser och 

nya intryck.

• Gatan ges ett enhetligt golv av ljus betong.

• Ett genomgående möbleringselement av rektang-

ulära block i kontrasterande material föreslås längs 

stråket. I detta samlas sittplatser, vegetation, cykel-

ställ och andra funktioner, för att medge fria ytor 

mot fastigheterna. 

• Stråkets block utgörs av kontrasterande material 

exempelvis cortén / marktegel / mörk sten. Befint-

liga granitblock återanvänds till murelement.

• Viktiga platser, kopplingspunkter och målpunkter 

lämnas fria från möblering för att underlätta orien-

teringen 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 vistelgata / gångfarts-

gata 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) akti-

veras med ljusgraffiti / muralmålningar / interakti-

va konstverk.

• Belysningen utgörs av fasadbelysning och hängan-

de linspända ljuskällor.

• I stråkets båda ändar (Kyrktorget och partiet ge-

nom Storstugan) byter möbleringselementet rikt-

ning, för att markera övergången.

Beställare:   Täby Kommun

Referens:     Staffan Tapper, tel. 0733-390 645
 staffan.tapper@täby.se
 
År: 2016

Gestaltningsansvarig LA:  Anders Jönsson

Uppdragsansvarig LA:  Viktoria Arvidsson

Handläggare LA:  Patricia Aramburu

Medverkande LA:  Anders Isaksson
  

Utsnitt

Typsektion


