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SAMMANFATTNING 
 
Det nya Täby centrumområdet är klart. Här har Täby kommuns invånare tillgång 
till nya bostadskvarter, nya parkeringsgarage, ny bussterminal, cykel och gång-
vägar, en ny esplanad, nya underjordiska anslutningsvägar till och från Täby 
centrumbyggnaden och ett nytt centralt torg. 
 
Projektet har innefattat utbyggnationen av allmänna anläggningar kring Täby 
centrum vilket möjliggjort uppförandet av 850 bostäder fördelat på två bostads-
områden, Attundafältet och Marstorget. Det som tidigare var en parkeringsplats 
har nu blivit ett populärt och mysigt kvarter med både bostäder, parker och affä-
rer. I projektområdet leder tunnlar ner trafiken under jord och öppnar upp möjlig-
heten att skapa en mindre trafiktung miljö ovan jord medan bilen fortfarande har 
samma möjligheter som innan för kommunens invånare. Tillgängligheten till Täby 
centrum har även förbättrats då det i projektet skapats nya tillfartsvägar under 
Roslagsbanans Österskärslinje.  
 
Täby centrum har varit kommunens första stadsutvecklingsprojekt, denna utma-
ning har utvecklat samhällsutvecklingskontorets arbetssätt och struktur på flera 
olika sätt och idag har kontoret helt nytt arbetssätt, organisation och struktur. Det 
har varit en stor utmaning för Täby kommun att på bara några år gå från att vara 
en förvaltande kommun till att bygga stad. 
 
Projektmålen och effektmålen har uppnåtts, det har skapats en ny trivsam stads-
del där bilar leds ner under marken för att skapa en levande stadsdel ovan jord 
för Täbyborna. 
 
Mot den beslutade totalbudgeten från år 2013 på 1100 Mnkr återlämnar projektet 
15 Mnkr och slutar på 1085 Mnkr. Den totala projektbudgeten har utvecklats un-
der projektets gång. 2011 anges en budgetram på 883 Mnkr, indexuppräknat är 
ett jämförbart värde 1069 Mnkr mot slutsumman 1085 Mnkr.  
 
Många erfarenheter har dragits av projektet framförallt gällande vikten av rätt och 
tillräcklig bemanning och bra ekonomistyrning. 
  
 

 
Bild 1.0 utvecklingen av Täby centrum, från parkeringsplats till stadsdel 
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1. BASFAKTA 
Syftet med slutrapporten är att sammanfatta projektet och rapportera om målupp-
fyllelse och erfarenheter. 

1.1 Mål och avgränsningar 

1.1.1 Effektmål 
 
Projektets effektmål har varit: 
• Bygga ut och förbättra kommunala anläggningar för att skapa en stadsmässig 

stadsdel med ca 800 bostäder i nära anslutning till Täby centrum. (För resul-
tat av måluppfyllelse se avsnitt 2.1.1) 

1.1.2 Projektmål 
 
Projektets projektmål har varit: 
• Att färdigställa utbyggnaden av allmän plats så som gator, torg och park. (För 

resultat av måluppfyllelse se avsnitt 2.1.2) 
 

1.1.3 Projektbeskrivning 
 
Täby centrum har vuxit över åren från att det i fullmäktige år 2002 beslutades att 
projektet skulle åstadkomma en förbättring av trafik- och parkeringssituationen, 
till att idag omfatta ett miljardprojekt. Intentionen har över åren förändrats i takt 
med att detaljplaner och exploateringsavtal tagits fram och antagits. 
 

 
Bild 1.1 Täby centrum 2007 
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Utvecklingen av Täby centrum startades under 2003. Det togs fram ett program 
som godkändes i februari 2005. Detaljplanen vann laga kraft 2009 och 2011 togs 
första spadtaget till utbyggnaden av det som skulle bli Täby kommuns första 
stadsutvecklingsprojekt.  
 
Detaljplanen möjliggör för utvecklingen de två bostadsområdena Attundafältet 
och Marstorget med totalt 850 lägenheter. Projektets uppdrag har varit att bygga 
ut de allmänna anläggningarna i anslutning till bostadsområdena. Torg, park, 
gata, anslutningsvägar under roslagsbanan, tunnel med underjordiska rondeller, 
Täby allé, bussterminal, Täby torg samt överlämning av dessa entreprenader till 
kommunens förvaltningsorganisation. Upphandlingarna av entreprenaderna har 
skett inom ramen för projektet. Vissa entreprenader har genomförts via upphand-
lade ramavtal. 
 
Två nya tillfartsvägar under Roslagsbanan har skapats, detta har förbättrat till-
gängligheten för invånarna och minskat den barriäreffekt som Roslagsbanan ger. 
Förlängning av Östra banvägen in under Roslagsbanan samt en koppling från 
Täby centrum till Roslags Näsby trafikplats har skapats genom en ny väg från 
Grindtorpsvägen vid E18 längs med galoppbanan, fram till och under Roslagsba-
nan och vidare upp på Gustaf Bergs väg. Allmänna anläggningar har byggts ut i 
anslutning till bostadsområdena samt ett nytt torg centralt placerat i anslutning till 
centrumbyggnaden. Det har byggts parker och lokalgator i anslutning till de nya 
bostadsområdena. I anslutning till centrumbyggnaden har det anlagts en tunnel 
med underjordiska rondeller som leder ner i centrumbyggnadens garage. Inom 
projektets ramar har det även tillskapats en ny bussterminal. 
 
En mycket viktig beståndsdel i planförslaget var det nya stora torget. Ambitionen 
var att skapa en ny mötesplats för Täbyborna och ett torg som skall ge förutsätt-
ningar för olika aktiviteter. Genom en planbestämmelse regleras att restauranger 
och caféer i butikscentrum lokaliseras i fasad mot torget. Från torget går en bred 
trädplanterad esplanad som binder ihop torget med biblioteket, sjukhuset, kyrkan, 
sim- och sporthallen, idrottsplatsen och gymnasieskolorna. 
 
För enklare ekonomisk och organisatorisk hantering har utbyggnaden av Täby 
centrum delats upp i olika delprojekt. 
 



SLUTRAPPORT 
Täby Centrum 

 

Sida 6 av 16 

 
Bild 1.2, Täby centrum uppdelning delprojekt 

 
Projektet färdigställdes i slutet av 2018 och lämnades över till förvaltande organi-
sation under slutet på 2018 och början av 2019. Projektet godkändes (BP3 enligt 
projektmodellen) i styrgruppen 2019-03-12.  

1.1.4 Avgränsning 
Projektet startades upp i samband med att detaljplanen vann laga kraft 2009 och 
har innefattat utbyggnad av allmänna anläggningar. 
 
Följande avgränsningar finns i projektet:  
• Geografisk avgränsning (se bild 1.2) 

 
• Projektfas, utbyggnad allmänna anläggningar 
 
• Ekonomisk avgränsning 

• 2013 sattes den slutgiltiga projektbudgeten till 1 100 Mnkr vilket utgjort 
den ekonomiska avgränsningen. Denna siffra har förändrats under 
projektets gång (se avsnitt 2.4 nedan). 

1.2 Milstolpar och rapportering 
 
Månatliga projektlägesrapporter har rapporterats i SBN tom 2014. From 2014 har 
en kontinuerlig rapportering av statusrapport och riskanalys skett till styrgruppen 
varje månad. Kontinuerligt har även statusrapporten rapporterats i SBN och USF. 
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2. RESULTAT 

2.1 Måluppfyllelse 

2.1.1 Effektmål 
 
Effektmålet att bygga ut och förbättra kommunala anläggningar för att skapa en 
stadsmässig stadsdel med ca 800 bostäder i nära anslutning till Täby centrum är 
väl uppfyllt. 
 
I projektområdet leder tunnlar ner trafiken under jord och ger möjlighet att skapa 
en mindre trafiktung miljö ovan jord medan bilen fortfarande har samma möjlig-
heter som innan för kommunens invånare. Det har tillskapats 850 nya bostäder i 
två bostadsområden, Attundafältet och Marstorget. 
 
De fyra bostadskvarteren på Attundafältet bildar ett trivsamt område med bostä-
der, restauranger och affärer i direkt anslutning till Täby centrum. När området 
planerades så var målet att skapa en tydlig stadskärna med offentliga rum som 
Esplanaden och Täby torg men också privata gårdar för de boende. Det som 
tidigare var en parkeringsplats har nu blivit ett populärt och mysigt kvarter med 
både bostäder, parker och affärer. Stadsmässigheten på Attundafältet syns tyd-
ligt på kvartersstrukturen och närvaron av lokaler i bottenvåningarna. En tredi-
mensionell fastighetsbildning, där Unibail-Rodamco äger lokalerna i bottenvå-
ningarna, säkerställer att lokalerna långsiktigt används till verksamheter. 

Mitt i kvarteren runt Attundafältet har det skapats en liten park, Vänortsparken, en 
mysig fickpark med en karusell för de minsta, blomsterplanteringar, sittplatser 
och konstverk av Eva Fornå (se bild 2.5). Runt parken är det gångfartsyta för att 
möjliggöra ett friare rörelsemönster för gång och cykeltrafikanter. 

Attundavägen har en tydligare karaktär som stadsgata medan de mindre kvarter-
sgatorna Häradsgränd, Attundagränd och Tiundagränd har en utformning som 
skapar en kvarterskänsla vilket visar sig i till exempel gatubredd och materialval. 

Från Tibble gymnasium till Täby torg längs med Attundafältet sträcker sig en 
trädplanterad esplanad. Här finns en boulebana för ökad social närvaro och fler-
talet konstverk förgyller stadmiljön (läs mer om konsten nedan). 
 
Längs med Esplanaden, framför kommunhuset ligger Estrids torg. Där finns tre 
planteringar med magnoliaträd. En trappa leder upp till biblioteksgången. Här 
finns sittplatser, cykelställ och planteringar. 
 
Ett stort, centralt beläget torg har bidragit till stadsmässigheten i området. En 
arkitekttävling gällande torget hölls 2007. Avsikten med tävlingen var att ta fram 
förslag till gestaltning av det nya torget som kan bidra till att göra Täby centrum 
till en attraktiv plats i en expanderande region. Med en omsorg i utformningen 
och med rika möjligheter till aktiviteter ska Täby få det offentliga vardagsrum som 
Täbyborna saknat. 51 förslag lämnades in och danska Polyform arkitekter utsågs 
till vinnare. 
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Torget invigdes 2015. Sen dess har det kommit att användas mer och mer. Tor-
get är numera en plats för marknad, konserter, sommarlovsaktivieter, lek, uteser-
veringar och evenemang, t.ex. visades fotbolls VM 2018 på storbildsskärm. 
 
Täby torg är det första torg i Sverige att få stiftelsen Tryggare Sveriges trygghets-
certifiering. Certifieringen görs enligt en modell där platser bedöms utifrån nio 
olika teman i den fysiska miljön som påverkar tryggheten i form av belysning, 
skalskydd, information, tydlighet, gestaltning, förvaltning, mix av människor, mix 
av funktioner och social kontroll. 
 

   
Bild 2.1, Fotbollsfest på Täby torg. Bildkälla: mitti.se  
Bild 2.2 Möjlighet till avkoppling på torget bildkälla: verandauteserveringar.se 
 
Marstorgets bostäder ligger mer avskilt nära naturen men samtidigt nära till Täby 
centrums serviceutbud. Här har ett torg framför Grindtorpskyrkan skapats, torget 
är ett promenadstråk med blandning av torg och park. Marstorget har även en ny 
lekplats, skapad med inspiration från rymdens planeter och en parkour-ställning 
för barn. Marstorget har en underjordisk infart till bostäder och garage samt nya 
gång- och cykelvägar mellan Grindtorp, Täby centrum och Roslags-Näsby. I 
framtiden kommer även förbindelser till och från det nya området Täby park fin-
nas. För att öka tillgängligheten har ett nytt övergångsställe över Grindtorpsvägen 
byggts. 
 
I arbetet med att skapa en attraktiv och stadsmässig stadsdel har konsten fått ta 
plats i gaturummet. I Täby centrum finns flertalet konstverk som bidrar till ett at-
traktivt stadsrum. För att öka tillgängligheten till denna konstskatt finns ett lärar-
handlingsprogram att använda för grundskolelärare i kommunen. 
(https://www.taby.se/globalassets/3.-dokument-per-dokumenttyp/information/fritid--
kultur/lararhandledning_for_konst_i_taby_30_augusti.pdf). 
Handledningen är gjord med tanke på att läraren ska kunna gå en rundvandring i 
centrum tillsammans med sin klass vilket gör att Täbybor från andra delar av 
kommunen även använder området i högre utsträckning. 
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Bild 2.3Svart knapp av Hiroshi Kayama. Esplanaden. Foto: Eva Dalin 

Bild 2.4 Gzim och den frusna sjön av Knutte Wester. Esplanaden. Foto Eva Dalin 
Bild 2.5 Spökdjur av Eva Fornå, vänortsparken. Foto: Eva Dalin 

 
Byggherrarna i området har gemensamt bekostat konsten. En avtalsreglering har 
gjort att varje byggherre betalade en viss summa avsedd för konsten som sen 
handlades upp av kommunen. 
 
Den långsiktiga nyttan/effekten med projektet kan inte mätas inom ramen för pro-
jektet, beställaren föreslås därför följa upp effekten framöver för att se om den 
blivit den avsedda.  

2.1.2 Projektmål 
 
Projektmålet att färdigställa utbyggnaden av allmän plats så som gator, torg och 
park är uppfyllt, sista delen av utbyggnaden färdigställdes i november 2018.  
 
Förvaltningsorganisationen har tagit emot projektresultatet och tagit på sig ansva-
ret att förvalta detta. Överlämningarna har skett etappvis i takt med färdigställan-
det av anläggningen, sista delen överlämnades 190218. Förvaltningsorganisat-
ionen har ett driftavtal upprättat gällande de ytor som ingått i projektet. 
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ÖVERTAGANDE DRIFT GATA, BELYSNING, VA
Entreprenad nr Entreprenad namn Entreprenör Slutbesiktning 

godkänd datum

Överlämnat till driften

E4701 Förberedande mark-och betongarbeten cirkulation BNCC se E4704

E4702 Cirkulation B och C NCC se E4704

E4703 Vägtunnel NCC endast projektering

E4704 Stora Marknadsvägen (Tunnel Cpl B & C) Del 1 NCC 2013-07-05 JA, överlämnat och 

förvaltas av Täby 

kommun

E4705 Stora Marknadsvägen (inkl bussterminal) Del 2 ( 

Finplanering )

NCC 2013-12-11 JA, överlämnat och 

förvaltas av Täby 

kommun

del av 4705 Bussterminal SL (ingår i E4705) NCC 2013-10-31 Överlämnad till SL. 

Veolia driftar detta för 

SL.

E4706 Centrumleden (Täby allé) Bäckströms 2014-10-28 JA, överlämnat och 

förvaltas av Täby 

kommun

E4707 Färdigställande Attundafältet m fl JME 2018-11-30 JA, överlämnat och 

förvaltas av Täby 

kommun

E4708 Marstorget med anslutande vägar NCC 2018-11-28 JA, överlämnat och 

förvaltas av Täby 

kommun

Täby torg Strabag 2015-11-18 JA, överlämnat och 

förvaltas av Täby 

kommun  
Tabell 1, Godkända och överlämnade entreprenader i projektet 

2.2 Ändringsönskemål och restlista 
 
Projektledningen har under projektets gång fått arbeta med att hålla projektets 
ambitionsnivå inom de givna ramarna. Många engagerade medarbetare och in-
vånare har kommit med önskemål om tillägg och fördjupning till projektet. 
 
Många ändringsönskemål har inkommit till projektet utan tillräcklig förankring. 
Ändringar i ett projekt måste komma in i projektet rätt väg, som en beställning via 
styrgruppen för att möjliggöra ett systematiskt arbetssätt och god ekonomistyr-
ning. 
 
Projektet föreslår en bättre hantering av ändringsönskemål samt att önskemål 
som inte genomförts samlas till en restlista. 
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2.3 Tidsplan 
 
Första spadtaget för projektet togs våren 2011. Vissa förberedande arbeten hade 
dock startat innan. 
Tidiga skedesplaner visar på en utbyggnadstid på 65 månader, det verkliga utfal-
let blev ca 90 månader. 
 
Tidplanen för genomförandet av Attundafältet, som var en av de sista delarna i 
projektet, var beroende av utbyggnationen av kommunhuset och det nya kultur-
huset samt att bostadskvarteren färdigställdes, bostadskvarterens färdigställande 
var i sin tur beroende av bostadsmarknaden och försäljningen av bostadsrätter. 
Dessa aspekter gjorde den tidiga tidplanen osäker. 
 
Utbyggnaden av kommunhuset och kulturhuset var inte inplanerade i de tidiga 
skedesplanerna. När det startas andra stora projekt i ett pågående projektområ-
det så får det stor påverkan på pågående projekt, stora tids och kostnadskonse-
kvenser har blivit följden av detta. En djupare analys och större förståelse för 
konsekvenserna av detta skulle underlättat projektets framdrift och planering 
samt ökat förståelsen för den utökade projekttiden och projektbudgeten. 
 
En missbedömning av mängden provisorier som skulle komma att behövas under 
utbyggnationen gjordes i tidigt skede, både tids och kostnadsfördyringar blev 
resultatet av detta. 

2.4 Projektbudget 
 
Avsaknaden av en ekonomisk beslutsgång gör att det är svårt att jämföra tidiga 
uppskattade kostnader med det verkliga utfallet. Fram till 2012 hanterades den 
aktuella projektbudgeten som årliga budgetar i verksamhetsplanen. From 2012 
finns en total projektbudget framtagen i verksamhetsplanen. Under tidigare år 
anges en budgetram i lägesrapporten, denna budget är dock inte beslutad i 
nämnd. 
 
Projektets ekonomiska utveckling gällande total projektbudget har ökat från 844 
mnkr till 1100 mnkr över en 8 års period.  
 
Med indexuppräkning from 2011 med en årlig ökning på 3 %, är ett jämförbart 
värde 1069 Mnkr mot slutsumman 1085 Mnkr. 
 
Det går inte att urskilja om man i de tidiga kalkylerna räknat med index, efter att 
ha intervjuat flera av de tidigare medarbetarna så har det framkommit att detta 
inte gjordes. Numera beaktas index i framtagandet av nya totala projektbudgetar 
som stäcker sig över lång tid. 
 
 



SLUTRAPPORT 
Täby Centrum 

 

Sida 12 av 16 

År Total projekt-
budget 
(Mnkr) 

kommentarer 

2004 tjut, förstudien visar 500  
2011 första spadtag 844 Budgetram från lägesrapport 

2012 (från verksamhetsplan) 883  
2013 (från verksamhetsplan) 1100 Projektet resurssattes på rätt sätt, riska-

nalys togs fram och prissattes, index 
justerades. 

2019 (projektet färdigställs) 1085  
Tabell 2.4.1 Projektets ekonomiska utveckling 

 
Vid förstudien gjordes en uppskattning att totalkostnaden upp gick till 500 Mnkr, 
denna uppskattning gjordes i ett mycket tidigt skede och under andra förutsätt-
ningar. Med indexuppräkning på 3 % per år är ett jämförbart värde idag ca 780 
Mnkr. 
 
En del av kostnadsökningen beror på att man i tidiga skeden inte kunde förutse 
behovet av provisorier samt omfattningen och komplexiteten i genomförandet av 
tunneln och rondellerna i två plan. En annan komplexitet som medförde stora 
osäkerheter i tidiga skeden var högt grundvatten. Det var även svårt att förutse 
de tidsfördröjningar som utbyggnaden av det nya kommunhuset, kulturhuset och 
bostadskvarter skulle orsaka entreprenaden på Attundafältet.  
 
Delprojektens upparbetade kostnader:   (Mnkr) 

Område 
Stora marknadsvägen (inkl rondeller, tunnel, Gustav 
Bergs väg, Östra banvägen) 

  Summa 652 
Område Bussterminalen 
  Summa 72 
Område Attundafältet 
  Summa 262 
Område Marstorget 
  Summa 30 
Område Centrumleden 
  Summa 51 
Område Täby torg   
  Summa 12 

Tabell 2.4.2 kostnadsfördelning delprojekt 
 
Det finns ingen budget uppdelad på delprojekt men genom de upparbetade kost-
naderna kan det konstateras att tunnlarna var det dyraste delprojektet. Det var 
även den delen som var mest komplex rent utförandemässigt och som krävde 
mest provisorier. 
 
Under 2019, kvarstår 5,9 Mnkr att upparbeta. Detta är kostnader för att bygga om 
delar av torget, färdigställa belysning och gatunamnsskyltar på Attundafältet, 
driftskötsel av växter på Attundafältet, besiktningskostnader samt innehållet me-
del som ska utbetalas när garantitiden löpt ut. 
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Intäkterna i projektet har uppgått till 693 Mnkr, vilket innebär att 392 Mnkr är skat-
tefinansierat. Intäkterna har bestått i markförsäljning och VA-taxa.  
 
Vid utvärdering av projektets ekonomi framgår vikten av att kontera rätt så att rätt 
kostnader aktiveras respektive kostnadsförs på rätt ställen. Det har varit svårt att 
följa den tidigare ekonomin i projektet då noggrannheten i konteringen tidvis varit 
bristfällig. Det har även varit svårt att härleda kostnader till delprojekt, bättre upp-
delning behövs för att få en bättre ekonomistyrning. Det har tidigare inte gått att 
följa upp innehållet medel samt att dessa kostnader kostnadsförts i fel perioder. 
 
Numera arbetar avdelningen för stora projekt på ett helt annat sätt med ekonomi-
styrning. Ny ekonomistyrningsmodell finns framtagen där det nu i projekten arbe-
tas med delprojekt och aktiviteter i olika skeden. En investeringsmall med auto-
matkopplade utfall från ekonomisystemet i mallen har skapats och används i alla 
stora projekt. Kvartalsuppföljning görs numera i projekten för att kontinuerligt följa 
upp ekonomin. Ett nytt sätt att boka upp innehållet medel är nyligen framtaget 
och används idag i Täby park som pilotprojekt, detta har fallit mycket väl ut och 
kommer under hösten att införas på alla projekt som finns på avdelning stora 
projekt. Ett ekonomiskt mallpaket används numera i kvartalsuppföljningen, detta 
innehåller förutom avstämning av årets budget och prognos även likviditetsplan, 
10 års prognoser, tvister, risker, leverantörsskulder samt kommande delaktive-
ring. Fortsatt ekonomiskt utvecklingsarbete pågår kontinuerligt. 

3. ARBETSSÄTT 

3.1 Projektorganisation 
 
Vid byggstart var kommunens projektorganisation undermålig. Täby kommun 
hade tidigare inte drivit projekt av den här storleken vilket gjorde att resurserna 
missbedömdes rejält. Att underskatta ett utbyggnadsprojekt av denna dignitet har 
både fördyrat projektet och gjort att det dragit ut på tiden. Utbyggnadsprojekt av 
denna storlek kräver också god juridisk kompetens och tillgänglighet vilket inte 
fanns på Täby kommun under projektets tidiga skede. Under projektets gång kom 
mer kompetens in i vilket även gjorde att bättre projekt-och ekonomistyrning 
kunde inarbetas. 
 
En bättre utredning kring vad som hade behövts för att bedriva ett liknande pro-
jekt hade underlättat och förbättrat förutsättningarna för att genomföra ett projekt 
av denna storlek. 
 
Avdelningen för stora projekt har skapats under projektets gång för att kunna 
hantera denna typ av projekt. Stor kompetens inom utbyggnadsområdet har re-
kryterats och kommunen är nu betydligt bättre rustade att driva liknande projekt i 
framtiden. 
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Under projektets gång har man växlat från att primärt hantera projekt i linjeorga-
nisationen till att ha faktiska projektorganisationer. Ett arbete som har förbättrat 
samarbetet mellan avdelningarna/enheterna. 
 
Under ett så långt projekt är det naturligt att personal byts ut. För att överbrygga 
detta har personal som slutat funnits tillgängliga en tid efteråt vilket underlättat 
överbryggningen, detta var extra viktigt under projektets slutfas då utbyggnaden 
på Attundafältet var i ett mycket känsligt och kritiskt läge. Personalväxlingarna 
fungerade på detta sätt över lag bra. 

 
Bild 3.1.1 exempel på projektorganisation under projektets gång 

3.2 Samarbetsformer 
 
De upphandlade entreprenörerna har varit utförandeentreprenader som generellt 
har fungerat bra. Samarbetsformer mellan beställare och entreprenörer har varie-
rat mellan de olika entreprenaderna. I entreprenad E4707 fanns tidvis stora me-
ningsskiljaktigheter som ledde till en stor konflikt, detta var på väg att stjälpa 
samarbetet men med god förhandling lyckades entreprenaden avslutas på ett bra 
sätt. 
 
Det har varit en utmaning att arbeta med byggherrarna i perioder, främst på 
grund av att de var så många på en liten yta. Samordningen saknades och kom-
munen var inte beredd på den samordning som krävdes. Numera skrivs det in 
exploateringsavtalen att byggherrarna i nya exploateringsområden ska bekosta 
en gemensam samordnare, ytterligare en erfarenhet som förändrat arbetssättet 
på samhällsutvecklingskontoret. 
 
Den största samarbetsutmaningen under projektets gång har varit att samarbeta 
med Unibail-Rodamco (U-R) kring utbyggnationen av Täby torg. U-R har haft en 
annan utgångspunkt än kommunen gällande torget då U-R vill rikta verksamheter 
in mot centrum medan kommunen vill rikta verksamheterna ut mot torget. I detta 
fall har avtal har varit mycket viktiga och gjort att kommunen kunnat ställa de krav 
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som behövts för att kunna uppnå projektets effektmål. U-Rs entreprenör byggde 
ut torget detta hade behövt regleras på ett betydligt bättre sätt. När en byggherre 
bygger ut så är det viktigt att all avtalstext som kommunen normalt sett har med 
en entreprenör skrivs in i avtalet med byggherren.  

3.3 Metoder och verktyg 
 
Projektet startades upp innan Täbys projektmodell för stadsbyggnad fanns vilket 
medför en avsaknad av en stor del av de dokument som enligt projektmodellen 
bör finnas. En anpassning till projektmodellen har i efterhand succesivt gjorts där 
det har varit möjligt. 
 
För att dela dokument med externa parter har en webbaserad plattform använts.  
 
Det har varit en stor utmaning när Täby har gått från att vara en förvaltande 
kommun till att bygga stad på bara några år. Det saknas vissa styrdokument, 
riktlinjer och verktyg som behövs för att kunna driva projekt av den här storleken.  

4. ÖVRIGA ERFARENHETER 

4.1 Resurshantering 
 
Att driva ett så stort och komplext projekt kräver rätt expertis och tillräckligt med 
resurser. Projektet hade till en början inget av detta. Denna underskattning av 
resursbehovet har gett stora konsekvenser på framförallt tid och kostnad.  
 
Projektet har saknat resurser från förvaltningsorganisationen vilket tyvärr har re-
sulterat i en sämre anläggning vid övertagande. Förvaltningen bör vara med som 
kravställare i alla entreprenadupphandlingar. Det pågår ett förbättringsarbete på 
samhällsutvecklingskontoret kring överlämningsrutiner samt resurssättningen hos 
förvaltande organisation. 
 
Det är svårt för kommunen att rekrytera specialkompetens inom komplex anlägg-
ningsproduktion, dessa resurser behöver därför konsultupphandlas på lång sikt 
för att säkerställa kompentensen i projekten.  

4.2 Arbetssätt i projektet 
 
Projektgruppen har haft regelbundna möten, projektgruppmöten, där hela pro-
jektgruppen oavsett delprojekt träffats. Detta har varit av stor vikt för kommunikat-
ionen och samarbetet i projektet. 
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Under projektets gång har samhällsutvecklingskontoret övergått från att jobba 
linjebaserat till att arbeta projektbaserat vilket har förenklat samarbetet i projektet. 

4.3 Övriga erfarenheter 
 
Under hösten 2013 gjordes en revision gällande styrning och uppföljning av pro-
jektet. Granskningsrapporten visar på en rad brister i projektstyrningen. Syftet 
med granskningen var att få en tydlig bild av hur projektet bedrivits och hur an-
svarsfrågan för stadsbyggnadsnämnd och kommunstyrelse ser ut. Syftet var att 
klarlägga vilka åtgärder som behöver vidtas för att undvika de misstag som skett i 
samband med Täby centrumprojektet upprepas. De flesta föreslagna rekommen-
dationerna har åtgärdats inom samhällsutvecklingskontoret 
 
I granskningsrapporten nämns att projektets ekonomi har gått från 360 Mnkr till 
1 100 Mnkr över en 12 års period. Viktigt att nämna är att 360 Mnkr aldrig varit en 
beslutad budget. 360 Mnkr nämns i ett tidigt tjänsteutlåtande som en uppskattad 
total projektkostnad exklusive VA-arbeten, att jämföra kostnaden 360 Mnkr med 
totalkostnaden är därför inte rättvisande. 
 
Vikten av bra avtal har hela tiden varit avgörande för projektet, att ha med juridisk 
kompetens i avtalsskrivandet är av yttersta vikt vid upphandling av entreprenader 
och upprättande av exploateringsavtal. Denna kompetens finns inte på samhälls-
utvecklingskontoret. Det finns bra konsulthjälp i frågorna men för att få bästa för-
utsättningar borde denna kompentens anställas. 
 
För att underlätta samordningen i utbyggnadsskedet bör det markanvisas till så få 
byggherrar som möjligt per kvarter. Samordningen av byggherrar har både fördy-
rat och försenat projektet. 
 
I projektet beaktades inte driftekonomi, något som behöver förbättras till kom-
mande projekt, materialval måste vägas mot driftkostnader. Numera är förvalt-
ningsorganisationen betydligt mer delaktiga redan i tidiga skeden i projekten vil-
ket ger ett högre fokus på detta i tidiga skeden. 
 
 
 


