TILLBYGGNAD MOT NORR
Utbyggnaden över Mörbyleden görs i två våningar och
innehåller kommersiella lokaler. Genom denna del utförs ett
”hål” för att släppa ner ljus till gatunivå. Utbyggnaden norrut
görs som ett effektivt parkeringshus i tre våningar, en våning
livsmedelshall samt en våning kommersiella lokaler alternativt
kontor. Den översta våningen förses med en taklanternin i hela
byggnadens längd för att få in ljus i mitten och på så sätt göra
utrymmena månganvändbara. Lanterninen förses med
Lumitop-glas – se beskr. höghuset.
Utbyggnaden avslutas med en kontorsbyggnad i 8 våningar.
Fasaderna på kontorsbyggnaden är uppbyggda enligt samma
princip som höghuset med tre sidor skärmar och en öppen
fasad mot norr, som inte kräver solavskärmning. I
kontorsbyggnadens bottenvåning tillskapas ett lastfar som
huvudsakligen ska betjäna livsmedelshallen, eftersom denna
verksamhet alstrar mycket varu- och soptransporter mm.
Lastfarets placering innebär att tunga transporter kommer in
från norr. På så sätt kan, utan störning från lastbilsinfarter,
butiker förläggas i markplan och under överbyggnaden av
Mörbyleden. Den stora takytan förbereds för montage av
solceller, vilka inom snar framtid kommer att vara ett
ekonomiskt energialernativ.
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ÖVERGRIPANDE STÄLLNINGSTAGANDEN
Mörby Centrum blir ett stort kommersiellt centrum
sammanvävt med mycket arbetsplatser.

De befintliga byggnadernas fasader ges en neutral, enhetlig
karaktär mellan de karaktärsstarka noderna.

Vi ser detta som ett tillfälle att sammanföra Danderyds båda
sidor om motorvägen genom att lägga tyngdpunkter på båda
sidor med en bro som både praktisk och symbolisk brygga
mellan.

Det nya torget framför huvudentrén blir med en stark rumslighet
en naturligt samlande plats.

På den västra sidan byggs Centrum ut i norr och söder samt ny
entrébyggnad vid det nya torget.
På den östra sidan byggs höghuset.
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Den stora mäng varutransporter som kommer att alstras, kan
flyttas bort från de områden där människor huvudsakligen
vistas.
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Det planerade lastintaget under brons östra sida kompletteras
med eget lastintag för höghuset och ett separat lastintag för
nya byggnaden norr om Mörbyleden.

Dessa fyra nytillskott, ”noder”, samspelar till en helhet där de
tre på västra sidan balanseras av det höga huset på östra
sidan.
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MÖRBY CENTRUMS NYA
ENTRÉUTBYGGNAD
Den nya entréutbyggnaden utförs som en öppen
hyllvägg mot torget. Här finns trappa och hissar som
binder samman markplan med gången till
broöverbyggnaden.
I utbyggnaden föreslås huvudsakligen kulturella
verksamheter - kultur / information. Detta ser man från
torget och härifrån ser man ut över torget.
Viktigt är dock att huvudkommunikationen för de
kommersiella ytorna förblir inne i huvudbyggnaden.
Den glasade väggen mot torget utförs med erfordelig
solavskärmning, som kan hanteras på ett lite lekfullt
sätt.
En del av fasaden lutas något för att förstärka torgets
rumsbildning.

MÖRBY CENTRUMS NYA TORG
Torget utformas som ett tydligt rum, inte för stort, inte
för litet. Redovisat förslag motsvarar ungefär
Norrmalmstorg i Stockholm. På östsidan bildar den
nya entrébyggnaden fond. Vid sidan om denna görs
en rejält bred trappa, som förutom att leda upp till
Golfvägen, även fungerar som en generös sitt-trappa i
västläge. Torgets västra sida utgörs av en envånings
butiksbyggnad. Detta för att ge en intim prägel och
samtidigt inte skymma solen. Något indraget västerut
placeras de nya bostadshusen.
Södra sidan vetter mot den gröna parken. Här formas

en mur som på ett behagligt sätt överbryggar den
befintliga nivåskillnaden upp mot befintligt bostadshus.
Norra sidan vetter ut mot trafiken och alla
busshållplatser. Här föreslås ett långt skärmtak som
som har en både funktionell och rumsbildande verkan.

energiskäl bör vara sparsam med sådana effekter.
Intressant vore att här nyligen framtagna tekniker
med .material som kan alstra energi från ljud som
sedan kan avges i form av ljus.

MÖRBYLEDEN UNDER TILLBYGGNADEN
SÖDRA TORGET MED NYTT KONTORSHUS
Ett nytt kontorshus i 8 våningar kopplas till befintlig
byggnad och bidrar till att ringa in södra torget.
Byggnaden möjliggör en parkeringsplats söder ut
samtidigt som den avskiljer den från torget. Fasaderna
är uppbyggda enligt samma princip som höghuset med
tre sidor skärmar och en ”öppen” fasad mot norr.

Den norra tillbyggnaden ges butikslokaler i gatufasad
som bidrar till ljus och rörelse under överbyggnaden.
Om en liknande butiksrad går att åstadkomma i
befintlig byggnad på andra sidan vore det en tillgång.
Vid utformning i övrigt av miljön här är två saker av
avgörande betydelse:
Maximal ljuddämpning och flödande, trevligt ljus.

BEFINTLIGA FASADER
Befintliga fasaders skick och tekniska förutsättningar
måste analyseras innan konkreta förslag till
förändringar kan utarbetas. Vi ser att vissa delar av
fasaderna behöver bytas ut, speciellt i
bottenvåningarna. I detta tidiga skede föreslår vi att
framför fasaderna, ovan bottenvåningshöjd, monteras
ett vitt nät på vita aluminiumprofiler. Profilerna monteras
på distans från befintlig fasad för att dels ge en
djupverkan, dels göra fasaderna åtkomliga för
underhåll. Ju närmare man kommer byggnaden, desto
mer syns den bakomliggande fasaden
Vi föreställer oss att tillbyggnadernas fasadmaterial är
vit, emaljerad stålplåt. Mellan nät och fasad kan viss
ljussättning förekomma, även om vi anser att man av
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Höghuset
Höghuset placeras öster om motorvägen.
Bottenvåningen innehåller entréutrymme samt lastfar och
teknikutrymmen.
De 5 följande våningarna innehåller parkeringsplatser, 145 st.
Den 7:e våningen är huvudvåning för både kontor och allmänheten.
Här finns trapphus och hissar till kontorsvåningarna, serviceytor till kontoren i form av varuhantering, gemensamt vaktmästeri, möjlighet att placera konferensutrymmen, kontorsdagis mm som kan användas av både husets hyresgäster och
andra intressenter.
Härifrån sammanbinds köpcentrum och höghus.
Kommunikationen från mark upp till huvudvåningen och vidare
över bron fram till torget med dess nya entrébyggnad blir
således ett allmänt stråk som överbryggar motorvägen.
Plan 8 till plan 32 är kontorsvåningar.
Våningshöjd 3,5 meter
Varje våning har en BTA på 1190 kvm och en LOA på 1010
kvm. Placering av våtgrupper mm görs så att våningen kan
delas i två hyresenheter, vilka kan variera i storlek.
Två utrymningstrappor gör det möjligt att placera publika
lokaler högst upp i huset, tex restaurang.
På plan 33 inrymmes teknikutrymmen.
Höghusets stomme utgörs av stålpelare och prefab-bjälklag.
Hiss/trapphus utförs i betong och är stomstabiliserande både
för brons dragkrafter och vindlaster.
Fasadens utformning bygger huvudsakligen på att skapa;
- en energieffektiv byggnad
- en byggnad som visuellt tar upp hängbrons kraftspel
- en byggnad som till sitt uttryck kombinerar rationalitet med
lekfullhet.

Bron
Bron är en allmän förbindelse mellan höghusets entré på
östsidan och torgets entré på västsidan.
Brons spännvidd är på ca 60 meter, vilket är väldigt långt för en
bro utan stödben.
Med hjälp av höghuset, som fungerar som en pylon, kan en
elegant hängbro skapas.
Av både gestaltningsmässiga och tekniska skäl är det är fördel
med en bro som i detta läge huvudsakligen är en hängbro men
som närmast lågdelen övergår i en fackverksbro.
Denna utformning är en kombination av teknik, intresseväckande utseende och symbol för samman-kopplingen över motorvägen.
Innanför själva brokonstruktionen byggs en glasad gång. Mot
söder monteras effektiv solavskärmning i form av solskyddslameller. Överhängda fönster på båda sidor öppnas automatiskt via värmesensorer för genom-vädring. Taket utförs välisolerat, främst mot sol-värme. Insida tak utförs med akustiskt
dämpande skivor.
Bron kan via varierande ljussättning både invändigt och utvändigt utnyttjas för hela centrums profilskapande.
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FASADUPPBYGGNAD
A

Stålpelare cc 2700 bär bjälklag i
fasad I läge för stålpelare finns
alltid en 600 bred tät vägg. I dessa
lägen kan innerväggar ansluta.

B

Utfackningsväggar bestående av
stående reglar intill stålpelarna.

F
B

C

Liggande reglar.

D

Kortlingsreglar vid fönster.

C

E

Indragna klarglasfönster.
Storlekar 500x700 resp 500x1400.
Centrum övre fönster passar
utblick för stående.
Centrum mittre fönster passar
utblick sittande.
Genom nedre fönster ser man ner
mot mark.
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Lumitop-glas ute i fasadliv.
Storlek 400x2100

G

Stålplåtskassetter, emaljerade,
som fasadmaterial.
G
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Fasadens utformning bygger huvudsakligen på att
skapa;
- en energieffektiv byggnad
- en byggnad som visuellt tar upp hängbrons kraftspel
- en byggnad som till sitt uttryck kombinerar rationalitet
med lekfullhet.
Energi sparas dels genom att fönstren skärmas av
effektivt mot solinstrålning. Därför är de placerade i
djupa nischer.

FUNKTIONSÖVERSIKT
Kontor
Handel

Energi sparas genom att tillräckligt mycket dagsljus
kan utnyttjas dagtid för att undvika behov av belysning.
Därför finns smala, högt placerade fönster. Dessa
förses med sk Lumitop-glas, vilket är en prismatisk
glastyp som kastar ljuset långt in i rummen. Dessutom
reflekterar det bort solvärmen och har utmärkt U-värde
(1,1).

Med ljusinförande glas i de högt sittande fönstren blir vi
friare att placera de klarglasfönster som i första hand
skänker utsikt. Detta utnyttjas till en viss lek med
fönstersättningen, som både interiört och exteriört
skapar en egen, spännande karaktär. Som fasadmaterial föreslår vi emaljerade stålplåtskassetter, som är
starka i utsatt läge samt med lång livslängd.

FASAD MOT ÖSTER
Mot öster görs fasaden som en curtain-wall-fasad,
dock med täta bröstningar med fasadglas. De vertikala
profilerna görs 50 cm djupa på utsidan för att där
fungera som solavskärmning. Detta släpper in den
tidiga morgonsolen i rummen med skärmar av på sen
förmiddag.

Energi sparas genom att den totala fönsterarean hålls
nere. Därför har stor del tät fasad eftersträvats, utan att
göra avkall på ljus och utblickar.

Publik zon
Parkering
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