PERSPEKTIV FRÅN FOTOPUNKT

PLATSKARAKTÄR
Vågmästarplatsen präglas idag av sin
roll som trafikplats, med funktionellt
snarare än estetiskt syfte. Snart kommer
den dock även att bli porten till ett nytt
och spännande bostadsområde (och
även till de gamla fina bostadsområden
som redan finns). I det sammanhanget
ska saluhallen placeras.

SekƟon A
SiƩplatser

KONCEPT
Ytor för uteservering
och marknadsstånd

För att på ett spännande sätt fungera
som port till det nya området vill vi
få in färg och rörelse i saluhallen - ett
uppfriskande välkomnande till det
levande bostadsområdet.
Uteservering
Cykelparkering

SekƟon A

KONCEPTSKISS
Byggnaden artikuleras i två
volymer: en trävolym som
omsluter funktionerna och ett
tak som “svävar” ovanför och
som med sina starka färger blir
kännetecknet för saluhallen

SITUATIONSPLAN 1:400 (A1)
Torget lämnas i stort sett öppet, för att
ge utrymme för skiftande aktiviteter
(torghandel, uteserveringar eller
tillfälliga aktiviteter). Sittplatser som
estetiskt refererar till saluhallen finns i
ena hörnet och får rumslig inramning av
några mindre träd.

Öppenheten mot torget kan
regleras genom vikdörrar i
fasaden mot torget. Bakom
dessa vikväggar finns en
glasfasad som också kan
skjutas åt sidan för att
sammanbinda saluhallens
insida med torget utanför.

Takets färger är en referens till
färgstarkheten hos de varor
som säljs i saluhallen: kryddor,
örter, ost, kött, grönsaker.

FASAD MOT ÖSTER 1:200 (A1)

FASAD MOT SÖDER 1:200 (A1)

motto:

krydda

KONSTRUKTION

Ovansidan av taket
kläds i aluminiumpaneler i rött, grönt
och gult.

Limträbalkar
utgör skelettet i
takkonstruktionen, med
isolering emellan sig.

På sidan och undersidan
av takkonstruktionen
är aluminiumpanelerna
perforerade för att ge ett
mindre massivt uttryck.

Taket över den öppna
delen av saluhallen hålls
upp av stålpelare.

Glaspartiet nedanför
taket för in ljus i
byggnaden och
tydliggör den
konceptuella
åtskillnaden mellan
taket och resten av
byggnadsvolymen.
Yttervägg

Saluhallens ytterväggar är
en massivträkonstruktion
där yttersidans liggande
fasadpanel består av
plankor i skiftande
tjocklek, för att ge
fasaden ett ljusspel och
ytterligare taktilitet.

20-35 mm liggande träpanel
34x70 mm spikläkt
Vindskyddsväv
195 mm isolering mellan
45x195 mm regel
83 mm massivträskiva
Plastfolie
45x45 mm regel
20 mm liggande träpanel

FASAD MOT VÄSTER 1:200 (A1)

FASAD MOT NORR 1:200 (A1)

motto:

krydda

PERSPEKTIV FRÅN TORG VID ÖPPEN SALUHALL

PERSPEKTIV FRÅN CAFÉYTA PÅ OVANPLAN

LJUSINFALL
Det utskjutande taket skyddar
mot sommarens högtstående
sol. I norr, där solinstrålning inte
är ett problem, finns en större
uppglasning.

Söder

Norr

7m

2,9m

SEKTION A-A 1:200 (A1)

VOLYMSTUDIE

motto:

krydda

