FÖRSLAG TILL NY SALUHALL I KVILLEBÄCKEN

TAK FÖR MATEN
En marknadsplats som sjuder av liv. Människor går in mellan marknadsstånden och smakar, doftar,
stannar till eller pratar med någon de nyss träffat. De blickar tvärs igenom torget och promenerar
förbi de som slagit sig ner för att äta under saluhallens stora tak vilket svävar som en uppspänd bit
himmel. Längre in i hallen pågår eftermiddagens rusning innan det sista av grönsaker och ostar
sålts. Skymningen faller och stora glödande lyktor tänds mot ett himlavalv som färgas allt mörkare
blå. Ute på torget packar handlarna ihop sina stånd medan musik börjar ljuda från kvällens utomhuskonsert. Människor vandrar bort mot scenen, några hänger kvar på det kvällsöppna caféets
balkong mot torget, andra sätter sig i den stora trappan och väntar på spårvagnen hem.
FÖRSLAGET
Likt torgmarknadens enkla stånd är det viktigaste elementet i detta förslag ett stort tak under vilket saluhallens olika händelser utspelar
sig. Taket hänger ut över torget som en inbjudande gest och skyddar mot regn och direkt solinstrålning mitt på dagen.
Snarare än en sluten mololit vill detta förslag skapa en tillåtande struktur av informell karaktär. På den övre och undre nivån samt
mellan den yttre och inre pelarraden skapas en variation av olika platser dit besökare från såväl Hisingen som Kairo eller Manchester
kan använda. Saluhallen blir en öppen byggnad mitt i den täta stadsmassan i kärnan av norra Göteborgs stadsutveckling.
Byggnadens direkta konstruktion är enkel att montera och blir tydligt avläsbar. Målsättningen är att använda ett ärligt arkitektoniskt språk
som är finlemmat i sitt yttryck samtidigt som det refererar till element från industri- och varvsbyggnader.

KONCEPTSEKTION

TVÄRSEKTION SKALA 1:100 (A1)

MOTTO: “ TAK FÖR MATEN”

Yttre tak med runda lanterniner

Rymdfackverk i stål. Inrymmer teknik,
ventilation och belysning kvällstid

Undertak av blålackad sträckmetall.
Takets kontur definieras på torgytan av
smala runda pelare.

Hallen ramas in av glaspartier vilka kan
öppnas helt mot torget. Innanför dem
står primärbalkar som bär upp taket och
glasets vindlaster. I bakant ligger en tät
volym som är öppen in mot hallen medan
fasaden mot gatan står i dialog med
omgivande hus.

Ett system av spänger och trappor binder
samman serveringsytor, caféer och soliga
uteplatser i byggnadens två nivåer med
spårvagnenshållplatsen. Dessa beläggs
med trä.

Golvet under tak i mönstrad klinker.

En variation av skyddade platser skapas;
på balkongen, under taket, i skuggan, mot
söder, på torget.

MOTTO: “ TAK FÖR MATEN”

FASAD MOT SÖDER SKALA 1:100 (A1)

FASAD MOT ÖSTER SKALA 1:100 (A1)

FASAD MOT NORR SKALA 1:100 (A1)

SITUATIONSPLAN SKALA 1:400 (A1)

MOTTO: “ TAK FÖR MATEN”

