MarknadsTrädgården
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VY FRÅN FOTOPUNKT

Marknadsträdgården förstärker
sambandet mellan matens
ursprung och den måltid vi
dukar fram på våra bord.
Marknadsträdgården förvandlar
den dagliga prommenaden
till Vågmästareplatsen till
en grönskande passage via
trädgården på saluhallens tak.
Marknadsträdgården
annonserar sig och området som
ett ekologiskt hållbart landmärke
i staden.
Marknadsträdgården präglas
av variationen av årstider, både
i urvalet av varor till försäljning
och vilka aktiviteter den bjuder
in till.
Marknadsträdgården utmärker
sig visuellt genom sin gröna
fägring och de lokalproducerade
varorna som säljs där.
Marknadsträdgården är
en levande mötesplats för
människor som bor och är
verksamma i området liksom för
stadens övriga innevånare som
söker lokalproducerade varor.
Marknadsträdgården möjliggör
nära kontakt mellan lokala
producenter och innevånarna.
Marknadsträdgården är
utformad för att åskådilggöra
produktionen av varor som ﬁnns
till försäljning i saluhallen.

SITUATIONSPLAN
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NORR

Takträdgården över saluhallen
anknyter till den beﬁntliga
gångbron till Vågmästareplatsen.
Trädgården påminner om
odlingssäsongernas olika
skeden. Den har ett formspråk av
odlingsbäddar och små växthus.
Lanterninerna ger möjlighet
till inblick ner i saluhallen, dess
utbud och de aktiviteter som
pågår där.
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Torget är den andra delen av
marknadsträdgården man som
pendlare dagligen passerar.
Torgets tema är de fyra
årstiderna, en plats i ständig
förändring. Den ligger skyddat
från traﬁkens buller och förutom
marknadsstånd ﬁnns där också
sittpltser. Närmast saluhallen
ﬁnns under den varmare delen
av året uteserveringar och
försäljning. Vintertid begränsas
marknadsståndens utbredning
av en skridskobana.
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ENTRÉPLAN - TORG
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Saluhallen ligger på markplanet
mot Gustaf Dalénsgatan.
Den skyltar mot gatan med
glaspartier som annonserar
saluhallens aktiviteter och
marknadsträdgårdens grönska.
På vår och sommar grönskar en
plantering på insidan av fasaden
medan den till vintern fäller sina
löv för att släppa in solens strålar.
Saluhallens placering på tomten
skapar en lugn plats innanför,
skyddad från traﬁkbuller.
Mot denna plats öppnar sig
saluhallen med försäljning direkt
mot torget under de varma
årstiderna. Under de kallare
delarna av året skärmas kylan
ute med glaspartier.
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FASAD MOT NORR - FRÅN TORG

restaurang

FASAD MOT ÖSTER - FRÅN GUSTAF DALÉSGATAN

Restauranger som ligger på
markplanet ﬁnns i saluhallen
där bildar de en samlingsplats
likt en foodcourt, på sommaren
med uteserveringar på torget. På
det övre planet ﬁnns en urbant
trendig restaurang med fokus på
att servera rätter tillagade med
säsongens lokalproducerade
råvaror. Den har egen
uteservering och utsikt över
saluhall, torg och trädgård.
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FASAD MOT ÖSTER - INSIDA TORG

Servicefunktioner är placerade
mot Fjärdingsgatan, separerade
från all gångtraﬁk och från
torget.
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MarknadsTrädgården

plansch 3

uteservering
balkong
lanterniner till
saluhallen nedan
utomhus
bar

förråd uthyres
45m²
förråd uthyres
75m²
trappa
till torg
förråd uthyres
45m²
uteservering

restaurang

förråd uthyres
70m²

trädgårdsland med
odling av livsmedel

kylrum
45m²

bar

städ
takträdgården

wc

omkl

entré

uteservering
kök

korridor

takträdgården

omkl

rec.

personaliga skåp

omkl

sop

kafé

VÅNING 1 - TRADGÅRD

gångbro till
vågmästareplatsen

SKALA 1:200/A1

teknik /
förråd uthyres
gångbro till
vågmästareplatsen

VÅNING 1 - TRADGÅRD

SKALA 1:100/A1
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butiker

SEKTION GENOM SALUHALL OCH TAKTRÄDGÅRD

AXONOMETRI - FRÅN TORGET
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PERSPEKTIVVY, RESTAURANG ÖVRE PLANET

VY LÄNGS MED HJALMAR BRANTINGSGATAN
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AXONOMETRI - GENOMSKÄRNING SALUHALLEN

AXONOMETRI - FRÅN GÅNGBRON

PERSPEKTIVVY, SALUHALLEN
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