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Utmärkande för gamla saluhallar har alltid varit att de är öppna utrymmen med hög 
takhöjd som släpper in rikligt med ljus ovanifrån. Detta är ett av de viktigaste teman för 
tävlingsbidraget. I tävlingsbidraget har jag även försökt lämna en så stor plats som möjligt 
för torget framför saluhallen, då torget bildar ett eget utrymme skilt från gatan också då 
saluhallen är stängd.

Den del av saluhallen som ligger ovan mark är placerad på tomtens västra sida, på 
hela längden av tomten. Den avgränsar torget och ger det ”ett ryggstöd” som de olika 
torgevenemangen lutar mot. Samtidigt fungerar den som torgets bullerskärm mot Hjalmar 
Brantingsgatan.

När torgytan höjs upp i förhållande till Gustaf Dalénsgatans basyta, bildar torgplanet ett 
eget lugnt område skilt från bilfälten och cykelbanorna runt tomten. Det är dock lätt att 
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även hissförbindelse till bron som leder över Hjalmar Brantingsgatan, vilket gör att alla 
förbindelser är tillgängliga för rörelsehindrade.
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tekniska utrymmen samt lager-, toalett- och socialutrymmen. Detta möjliggör att den del 
av saluhallen som ligger ovan mark är mindre och således blir det mer plats för torget. 
Saluhallens övre våning höjs upp i förhållande till torgplanet. Här har jag placerat ett kontor, 
café och andra utrymmen. 

Själva saluhallen har jag placerat i nedre våningen av huset. Tack vare att golvet i övre 
våningen har höjts upp i förhållande till torgplanet, blir båda våningarna luftiga utrymmen 
med högt i tak, trots att den högsta tillåtna byggnadshöjden är bara 7 meter. 

De östra och västra fasaderna är av glas och de är öppna. Genom dessa fönster får 
saluhallen i nedre våningen gott om dagsljus ovanifrån, vilket är ett typiskt belysningssätt 
i gamla europeiska saluhallar. Sålunda sätter fönstren inga gränser för möbleringen inne i 
byggnaden. Samtidigt har man från torgområdet framför saluhallen direkt insyn till båda 
våningarna och det går även att se genom hela byggnaden till Fjärdingsgatan. 
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