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Trä  punkt
Marknadsplatsen har fungerat som en gemensam trä  punkt för 

stadsbor sedan urminnes  der – en plats där det familjära korsar 

med det ofamiljära, som ger möjligheter för oss a    llfredsställa 

våra behov för både proviant och socialt umgänge. Marknadsplat-

sen utgör också grunden för en korsning av olika kulturella upplevel-

ser, berikar staden och  llåter marknadsbesökare a   engagera med 

varor, kioskägarna, och medbesökare i en s  mulerande och inspir-

erande miljö. U  från det kulturella perspek  vet kan marknadsplats-

en ses som e   socialt lokus för olika etniska grupperingar – en krea-

 v yta där folk kan lovprisa sina olikheter och framföra sina egna 

kulturer. Med denna ståndpunkt kan marknadsplatsen betraktas 

som en levande väsen som växer, anpassar sig och byter skepnad 

allt e  er de behov och önskemål av sina semipermanenta invånare.

Upplevelser
Bortse   ifrån den sociala dimensionen, s     frestar marknadsplatsen 

oss med det ofamiljära, med e   stort utbud av visuella, ljudmäs-

siga, och lukt och smakrika upplevelser bortom det vardagliga. Den-

na dimension är e   av de element man ska ly  a fram i skapandet 

av en marknadsplats – besökaren får uppleva en rad med lockande 

upplevelser som överraska och engagera honom eller henne, som 

uppmuntrar  ll e   engagemang med det ofamiljära.

Flexibilitet
Marknadsplatsen kan även ses som en  yk  g, ofärdig enhet i si   

förhållande med sin huvudsyssla – de krav som ställs för a   husera 

varor från olika års  der i olika mängder betyder a   provisoriska 

kiosker,  llfälliga utbyggnader och dylikt måste kunna ackommod-

eras. Markadens upplevelse är inte sta  sk – den formar sig e  er 

säsonger och  llgången  ll varor.
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Förslaget är a   verkligen ly  a fram det dynamiska och organi-

ska i både de sociala och prak  ska dimensionerna av marknadsplat-

sen. Marknaden ses bokstavligen som en levande organism som 

vaknar, anpassar sig e  er väderförhållandet, användarens rörelser 

och årets gång. Den andas, sprider ut sig för a   täcka och bebo sin 

omgivande, och re  rerar på kvällarna. Den största mo  vering är e   

försök a   komma bort från en mer linjär och ra  onell planlösning 

(som den presenterade i briefen) och mot en planlösning som är 

inte lika logiskt navigerad som bjuder på oväntade upplevelser för 

besökaren. De  a uppnås främst med kioskernas, caféer och bu  k-

ernas placering, som kan  y  as på e   enkelt rälssystem, vilket ger 

en föränderlig planlösning och gestaltning. Medans besökare för-

 y  ar sig från den ena sida av marknaden  ll den andra så är de 

presenterade med e    ertal olika vägval, med olika ak  vitetsareor 

beroende på det rörlig planlösning som bestäms dagligen av kioskä-

gare. Användaren sipprar igenom byggnaden – utan uppenbar hu-

vudingång så bjuds de in just där intresset väcktes i den föränderliga 

strukturen.
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Förslaget utgör i princip e   kärl för en mängd mindre, indivi-

duella kiosker, caféer och bu  ker – e   skinn som spänns över en 

bred ramp mellan övergången och torget. När besökaren kommer 

ner från spårvagnshållplatsen eller övergången, så kan de an  ngen 

kommer omedelbart in i byggnaden från det högsta punkten eller gå 

vidare nerför den breda rampen som agerar både som pla   orm för 

provisoriska kiosker och försäljningar och som väderskydd  ll caféet 

under. På valfri punkt nerför rampen, när något har väckt hennes 

intresse bakom det delvis genomskinliga fasaden, kan besökaren 

penetrera det permeabel vägg. Marknadens interiör är uppbyggt av 

lutade ramp och trapp sek  oner, ovanpå en betong konstruk  on.

Blickpunkter
Fasaden är uppbyggd för a   ge olika blickpunkter över marknadens 

innehåll medans besökaren rör sig mot, runt, och igenom byg-

gnaden. Pa så sä   skapas intresse och förbipasserare bjuds in  ll 

marknaden. Ramper fungerar även då byggnaden är stängd, vilket 

underlä  ar för  llgängligheten i samhället. Ramper  nns även in-

vändigt för a   öka komforten under alla års  der.

Fördelning av ytorna
E   café och en bu  k kan nås från marknivå mot söder, med den 

högre belägna delen av marknaden ovanpå. På de  a plan  nns kon-

tor, personalutrymmen, förvaring av livsmedel med kyl och frysrum. 

Källaren rymmer förråd och teknikutrymmen

Själva torget gestaltas om med fast utemöbler och belysning som 

 llåter  era olika användningar av området – uteservering, scen, 

och plats för provisoriska försäljningar.

Container
Kiosk och bu  ksenheterna görs i en enkel konstruk  on baserad på 

den högst familjärt ISO container, omedelbart igenkännbart från det 

kringliggande hamnområdet. De förses med ström och va  en från 

en centralt  llgänglig punkt. Konstruk  onen u  örs i träreglar som 

möjliggöra en högt grad av skräddarsydda kiosker och kläs i högg-

lansig skivmaterial samt polykarbonat med träraster som påminner 

om korrugerad containrar. De  a ger en genomskinlig kvalité som 

stärker det öppna och inbjudande mo  vet.
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Perspektiv

Fasaden är uppbyggd av en stålstruktur med en tä   isol-

erat polykarbonat-lager bakom den bärande stålkonstruk  onen. 

200x50mm träraster  xeras  ll konstruk  on på utsidan, som ger 

skydd från solen men  llåter kontrollerad insyn u  från. Vissa delar 

av solskyddet kan manipuleras och öppna upp, vilket möjliggör en 

rörande och föränderlig fasad och bådar för skyddad ma  örsäljning 

och utställning av bu  kerna under  era olika väderförhållanden.

Takkonstruk  onen bärs upp av korrugerat stål i lä  -

konstruk  on och stöds upp av stålramar och förgre   nade smala 

stålpelare – vissa delar av taket u  öras med polykarbonat för ljusets 

skull. Konstruk  onen tänjs ut från byggnaden och längs gången  ll 

spårvagnshållplatsen, fast kläs inte hela vägen – de  a ger en visuell 

ledtråd för byggnadens utbredning och tyder på organismens lev-

ande form och räckvidd, sam  digt som det ger e   vindskydd.

Byggnaden består  ll stora delar av transparenta ytor vilket 

möjliggör en intressant ljussä  ning. Ljus sipprar igenom träraster 

och fasadens många öppningar och re  ekteras i de glansiga och 

genomskinliga ytorna. Skuggor av stålpelarnas förgreningar väcker 

liv och intresse.
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