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SITUATIONSPLAN
Skala 1:400
Den nya saluhallen är en struktur. En rationell
fasad klädd med ett påkostat material. Det
ger en anpassningsbar och tålig byggnad
lämpad för högt slitage och skiftande
verksamheter.

SOLSTUDIE 1:a AUGUSTI KL 13.00

SOLSTUDIE 1:a AUGUSTI KL 14.30

Byggnaden och torget.

Material

Saluhallens trappande volym anpassar sig
för att maximera solinfall till strategiska lägen
för uteserveringar. Vid kommersiellt viktiga
tider vid lunch och tidig eftermiddag ligger
torgområdet närmast hallen i solläge.
Längs byggnaden i direktkontakt med torget
föreslås en långsmal terrass, som även den
får bra solinfall. Den bör kunna inrymmas
utan att påverka byggnadens inre programytor.

Byggnaden kläs i gult tegel. I klassiskt matt
utförande i fasadens nedre delar, och med
mer och mer klarglaserade stenar i en
gradient till heltäckande glaserat längst upp.
Teglet ger en tålig och högkvalitativ yta. Den
bärande stommen bakom tegelfasaden
utförs av limträ eller massivträ. Bärande
stomme av betong och/eller stål är möjliga
alternativ.

Korsväg

SOLSTUDIE 1:a MAJ KL 13.00

SOLSTUDIE 1:a MAJ KL 14.30

Saluhallens plats är en mötesplats för
rörelser, riktningar och stadsdelar. Torget
skall likt byggnaden fungera som en struktur
som drar fördel av platsens dynamik för
verksamhet och användning.
Torgets två delar kopplas ihop med ett och
samma uttryck i markbeläggning. Men
genom trädplantering på den östra sidan
skapas två karaktärer. En öppen plats för
torghandel och uteserveringar, vid saluhallen.
På den östra sidan ger träden och öppningarna mellan träden intimare rumsligheter,
där man kan äta medhavd lunch eller bara
sitta ner en stund. Även här kan dock ytan
under träden vid särskilda tillfällen användas
för marknadsstånd och liknande.
I torgets nordöstra del ger en justering av
lokalgatans anslutning en perfekt plats för en
uteservering kvällstid.

För att ge byggnaden en öppen och
inbjudande karaktär glasas facken mellan
tegelstrukturen i möjligaste mån. Mot torget
utförs partierna som vikpartier så att
byggnaden kan öppnas upp. Glaspartierna
dras in i tydliga nischer. I nischens överkant
ryms dolda solskyddslösningar i form av
markiser eller fasadpersienner, det ger
flexibla möjligheter att kontrollera
byggnadens inneklimat.
Beroende på rumsfunktioner innanför utförs
vissa fack helt eller delvis täta med tegel.
Med skiftande användning och behov kan
fackens ytor förändras till tätt eller slutet,
med och utan entrépartier, utan att den
överordnade strukturen behöver byggas om.
Torgets mark beläggs med naturstensplattor
i en geometri som tar upp platsens olika
riktningar.
Likt saluhallens fasad ges markplattorna
olika ytstruktur, från grovt till finslipat. På
torgytan ges gradienterna fria geometrier
som löper över hela ytan och kopplar torgets
östra och västra del.
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