”Rambo” är motto för den nya saluhallen på Vågmästarplatsen. Namnet kommer från äppelsorten med ursprung vid
Ramberget och träden som pryder taket till byggnaden. Det
är också träden som bildar huvudmotiv för den nya saluhallen. I sökandet efter områdets identitet blir äpplet en symbol
för det historiska arvet och en ton av strävan efter den gröna
staden.

Skalet är en massivträkonstruktion som bärs upp av dubbla pelare. Den svartbehandlade träkonstruktionen har en
utsida av rundade former för att ge intryck av en stående
”stockstruktur”. Hela konstruktionen är indelad i ett raster av
ljusöppningar och mötet med taket är ett kontinuerligt band
av glas för att skapa en lätthet. Dagtid lyfter taket inifrån
och kvällstid bildas ljuseffekter från utsidan.

Byggnaden har tre huvuddelar: platsen, skalet och taket.
Platsen kantas av en serie konformade volymer med träd och
möjlighet att sitta för besökande. Platsens yta är av tegelfärgad sten i olika nyanser och läggs med ett motiv av havet.
Materialet vandrar in i byggnaden som öppnar upp sig mot
nord, syd och öster via skjutbara glaspartier.

Taket är hustes krona och pryds med äppelträd i stora krukor. Om investeringsviljan finns utgör taket även en utmärkt
plattforn att förlänga torget upp mot vågmästarplatsens
högre nivåer. Äppleträden blir ett motiv från angöringen via
spårvagn och bil samt utgör byggnadens fjärde fasad som en
stillsam lund på taket.

Äppleträd på taket och en spröd massivtråstruktur
är utgångspunkten till formgivningen byggnaden.
Valet av angreppsätt syftar till att med enkla medel skapa en stark indentitet som manifesterar
ambitionen om ekologisk mångfald och hållbart
byggande. Som ett slutet kretslopp målas bilden
av ett slutet kretslopp med kompost, odlig och
försäljning på samma plats i staden.
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Byggnadens tak och platsen läggs med tegelfärgade stenar i olika nyanser. Som underlag används en bild av böljande vatten. Upplevelsen av platen får flera dimensioner då mönstret
först blir tydligt när man rör sig över de högre nivåerna och blickar ner mot vågmästarplatsen.
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Markplan planeras med en öppen glasad del mot
öster, och en mer sluten del mot väster. Den slutna
delen kläs i markplan med ett refelterande spegelmaterial som tillsammans med glast mot torget
utgör en helhet runt hela markplan.

Mezzaninnplanet är omslutet av en svartbehandlad
massivträskärm som silar ljus genom avlånga fönsteröppningar runt hela fasaden. Uteterrassen har en
del på balkong och en del innanför skärmen som förbereds för att ge plats åt en ev trappa till taket men
även möjlighet till övertäckning och väderskydd.

Taket läggs med samma sten som marken för att
ev kunna användas som vågmästareplatsens andra
nivå. Träd placeras i gjutna krukor med möjlighet
till sektioner för kompostering.
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Tak med Äppleträd

Massivträstruktur

Glas och spegelfasad

Huvudsaklig planlösning
och strukturerande väggar

Torgyta med träd, sittplatser runt trädens belysta krukformer, belysning i huvudhöga pållare utmed cykelvägen,
ett “grid” rutnät av infällda markspottar på torgets östra sida
som markerar plats för torghandel och som bildar en ljusyta
nattetid. Cykelparkering och serveringsyta placeras innanför
de skyddande krukorna på byggnadens södra sida.
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Sektionen med försäljningshall och terrass. Snittet visar även
strkturerande perlare som extra stöd till vikten från taket.
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Fasaden mot Öster öppnar upp sig mot Vågmästarplatsen genom
en glasad bottenvåning med vindskydd och skjutbara glaspartier.

Fasaden mot söder med terrass, balkong och cykelställ. Skyddat bakom de
stora sitt- och trädkrukorna bereds plats för uteservering i rätt solläge och
möjlighet att nyttja balkongutsprånget som väderskydd.
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Fasaden mot norr med entré och inlastning.

Fasaden mot väster med personalentré och kontor. Sockevåningen har
ett reflekternde spegelglas som en fortsättning på glaset runt byggnaden.

5$0%2

