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Trärum
Hisingen förändras och länkas samman med staden. I anslutning
till de planerade bostäderna presenterar vi en saluhall som är
YlONRPQDQGHI|UDOOD±HQE\JJQDGPHGHQÀH[LEHORFKVDPWLGLJW
VWDGLJNRQVWUXNWLRQHQOlWWRULHQWHUDGPHQlQGnNRPSOH[E\JJQDG
ett hus med nya tankar och modern utformning men ändå med ett
hållbart formspråk.

Saluhallen tillför omgivningen olika skalor. Från Fjärdings- och
Hjalmar Brantingsgatan ses en tät volym som tydlig begränsar
stadsrummet. Fasaden mot Gustaf Dalénsgatan har istället en stor
öppenhet - en entré till det nya Kvillebäcken som sjuder av liv. Mot
den mindre gågatan i norr görs stadsrummet mindre med en terrass
och arkad, ett grepp som speglar stadsplanen på andra sidan gatan.

Byggnaden möter platsen med sin unika karaktär som ger saluhallen
en tydlig framsida med stora glaspartier och torget en inramning
VRPVNlUPDUDYWUD¿NHQ(WWDQVODJVRPLQNOXGHUDUKHODSODWVHQ
och sammanför torglivet med handeln i saluhallen och skapar en
mötesplats där alla är välkomna.

Torghandlare och privatpersoner kan lämna matavfall och emballage
som rötas lokalt i byggnadens källare och omvandlar det till
matlagningsgas eller till el för understöd av kyl-/värmeaggregat.
Taket är belagt med aquasolrör för uppvärmning av vatten i huset
som ytterligare minskar energibehovet. Den södra och västra fasaden
har utanpåliggande paneler som fungerar som solavskärming och
förhindrar direktuppvärmning av lokalen.
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Husets stomme består av svenskt limträ. I alla hallbyggnader är
den konstruktiva principen av yttersta vikt. Vi har i vårt förslag
eftersträvat en klassisk saluhallslösning där den konstruktiva
takutformningen ger ett stort och vackert rum med få stödpunkter.
Limträ ett material som står sig bra i sig självt. Det är miljövänligt,
har en bra spännvidd som ger ett ljust och öppet rum. Stommens
separation med hjälp av dragband ger en invändigt vacker
terrassering med ett naturligt entréparti och ett spännande svävande
XWWU\FNH[WHUL|UWPRWWRUJHW
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