GLÖD
KONCEPT
Genom att binda samman ny och
gammal bebyggelse i en helhet
med en tydligt avläsbar form och
ett
gemensamt
fasadkoncept
skapas ett kraftfullt landmärke för
Mörby.
Höghusets slanka profil är tydligt
avläsbar i landskapet och visar på
den befintliga bebyggelsens och
Mörbys centrums huvudriktning i
nord sydlig riktning som skiljer
träd, park, boende och lugn i
väster från trafik, buller och rörelse
i öster. Höghuset och den södra
tillbyggnaden har utformats som
en förlängning av den befintliga
bebyggelsen genom att dess tvärsektion dras vidare i de nya
delarna. Den befintliga bebyggelsens höjd ger höghuset och den
södra tillbyggnaden dess tjocklek,
vilket ger intrycket av att den långa
byggnaden viks upp i sina båda
ändar.
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BEFINTLIG BYGGNAD
Byggnaderna ges en gemensam utformning av färgat fasadglas som ”smittar av sig” på
den befintliga fasaden. Den gamla byggnaden renoveras och kompletteras partiellt
med nya fönsteröppningar med nybyggnadernas fasad.
Gammalt och nytt binds samman samtidigt som det befintliga finns kvar. Nya kvaliter
tillförs i de befintliga lokalerna.
STADSMÄSSIG KARAKTÄR
Den stadsmässiga karaktären förstärks genom tydliga gränser mellan väg, byggnad
och som i sig har egna och starka karaktärer, samt genom den byggnadens stora skala
och parkens sammanhängande yta.
ENTRÉER
Byggnadens entréer markeras genom att fasaden ges en större färgintensitet kring
öppningarna. I norr, angöring för taxi och bil, till höghuset. Mot Golfvägen en entré för
gående till höghus och lågdelen.
Huvudentrén till galleria och T-banan från busstorgets nivå markeras av rött fasadglas
(Röd linje i tunnelbanan)
Hela fasaden mot parken öppnas upp med klarglas till butiker med egna entréer även
från parken som aktiverar gångstråket utmed fasaden. Parkentrén till gallerian markeras av grönt fasadglas som relaterar till parkens grönska.
Den södra entrén till galleria, kontor och bostäder, från det södra torget, markeras även
den av grönt fasadglas. I anslutning till entréer finns caféer med möjlighet till uteservering.
HÖGHUS
Kontorshusets plan är organiserad kring den centrala hisskärnan med trappa, wc och
förråd. Flexibilitet ges genom att varje plan enkelt kan delas i två delar. ( I fyra genom
mindre modifikation) samt genom att våningsplanen binds samman med utrymningstrapporna som även kan fungera för internkommunikation. Längst upp finns en restaurang i en dubbelhög våning. På taket till lågdelen anläggs en publik parkanläggning med
en trappa ner till parken.

SÖDRA TORNET
Genom att den i parken föreslagna bostadsbebyggelsen här får sin plats ges den södra
tillbyggnaden en storlek som möjliggör en slagkraftig avslutning av cemtrumkomplexet
i söder. I högdelen orienteras kontor mot leden medan bostäderna vetter mot parken.
De boende får tillgång till en egen terrass med utsikt över parken.
PARKEN
Parken har en viktig roll för Mörby centrum. För att parkens storlek skall kunna matcha
Mörby centrums skala och få kraft och verkan som publik park för Mörby lämnas parken
obebyggd. Den i programhandlingen i parken föreslagna bostadsbebyggelsen får
istället sin plats i det södra tornet. Mot norr binds parken samman med busstorget
genom ett sluttande landskap med gradänger. På platsen för p-huset som rivs byggs
istället ett dagis med en skyddad privat trädgård. Parken förlängs söder om bebyggelsen och skyddas från trafikleden av en grön vall med buskar och träd. Ytan på det
södra torget är av bundet grus för att tillåta tex torghandel.
KONSTRUKTION och MATERIAL
Höghuset har en stålstomme med en stabiliserande hiss- och trapphuskärna i betong.
Grundläggningen sker delvis över tunnelbanans skyddsområde. All el och data
distribueras i installationsgolvet vilket ger stor framtida flexibilitet. Luft och kyla i tak.
Värme via konvektorer i fasad.
EKONOMI
Den enhetliga formen, stor volym med relativ liten fasad, och den genomgående modulen på glasfasaden samt ett koncept för den befintliga byggnaden där stor effekt ges
med få små medel ges förutsättnignar för en god
byggnadsekonomi.
FASADEN / ENERGI
Fasaden är av glas, klart, färgat, transclucent och opakt. De olika glastyperna kombineras i relation till den inre verksamhetens krav. Med variatoner i glaskvaliten och med
kompletterande solavskärmning för de södra fasaderna ges goda förutsättningar för en
energieffektiv byggnad. Höghusets norra fasad ges en större andel ofärgat glas för att
ge arbetsplatserna ett neutralt ljus. De färgade glasen ger byggnaden dess polykroma
karaktär som blir påtagligast den mörka tiden på dygnet då byggnaden skiner som
interiören i en gotisk kyrka. Interiört ger det färgade ljuset byggnaden en attraktiv och
unik karaktär.

PARKERINGSHUSET
Parkeringshuset innehåller parkering för såväl bostäderna, affärscentrumet och kontoren.
Kompletterande parkering finns under höghuset. Parkeringshuset ges samma typ av fasad
men utan kulör. Den lyser i sin helhet vitt den mörka tiden på dygnet genom kompletterande
bakblysning bakom glaset på den del av fasaden som måste vara tät.

FASAD MOT NORR SKALA 1:400

GLÖD

FASAD MOT S;DER SKALA 1:400

