
Saluhallstypologi: robusta materal, repetitiv fasadindelning, överljus. Göteborg. Saluhallen som en egen, inre värld. Budapest, Ungern.
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Marknaden som enkelt vindskydd/övertäckt gata. Antibes, Frankrike. Enhetlig markbeläggning som scengolv för kommersen farmför östermarlmshallen. Stockholm.

dagen. Detta hjälper att skapa ett gott inomhus-
klimat under sommarhalvåret. God isolering 
och vindfång minimerar uppvärmningsbehov 
under vinterhalvåret. Värmen genereras delvis 
av mekanisk ventilation med värmeväxlare, 
som också säkerställer en hög luftkvalitet. En 
markkulvert förvärmer inluften på vintern och 
kyler den på sommaren genom att utnyttja att 
marken alltid håller några plusgraders tempera-
tur.

GEOMETRI
-

tats 30 cm åt söder och minskats med 70 cm 
mot norr. Byggnaden håller sig fortfarande 
inom byggrätten trots de extra tio kvadratme-
terna. Fasadhöjder, takfot och takvinklar är en-
ligt byggrätten. Taklanterninen höjer sig delvis 
över denna, men detaljplanen lämnar utrymme 
för detta. Vi har också förutsatt att personal-
entrén kan planeras om så att den även tillåter 
besökande, så att saluhallen inte ska lämna för 
mycket av en baksida mot Fjärdingsgatan, som 
har stor potential som stadsmiljö. 

MARK
Torgytorna är relativt små i förhållande till de 

-
vis kommer detta förhållande kunna omvärde-
ras i framtiden. Vi anser att det platsen behöver 
nu är ett enhetligt markmaterial, gärna gatsten, 
ytterligare träd (vissa kan behållas) och sitt-
möbler – ett scengolv för kommersen farmför 
saluhallen. Eftersom saluhallens vägg vetter 
mot öster placeras sittplatserna på torget – för-
slagsvis som ringar av sten runt träden. Detta 
kommer att ge en enkel och urban känsla till 
platsen. Detta kan kompletteras med en skulp-
tur eller ett tidsstyrt vattenspel. 

LJUS
Bygganden förses med neonskyltar som annon-
serar verksamheten åt alla håll – framför allt åt 
spåren. För att torget ska kännas som en del av 
Kvillebäcken används samma gatlyktor som i 
resten av området. Ytterligare ljuskällor place-
ras på fasader. Eventuellt kan strålkastare lysa 
upp byggnaden nattetid.

EN BYGGNADSTRADITION
Saluhallen är en plats för handel och möten. 
Dessa fundamentala funktioner har genom 
tiderna ofta stöpts i enkla och kraftfulla bygg-
nadsformer. Uppgiften här, som vi ser det, är 
att föra med dessa traditioner i ett samtida ut-
tryck.

ETT INRE YTTRE
Byggnaden bildar två torgytor; en på utsidan 
och en på insidan. Båda är lika viktiga. De är 
arenorna för funktionerna. Båda fått samma 
uttryck. De kantas av en enkel, repetitiv rad av 
pelare. Mellan dessa befäster murytor i bränt 
tegel rumsligheterna. Det inre torget får ett 
glastak, så att verksamheter kan bedrivas oav-
sett väder.

ETT MEMBRAN

funktioner och verksamheter som håller torgen 
vid liv. Dessa utrymmen ges en enhetlig, röd 
färg, som inbjudande sträcker sig ut och blir till 
skärmtak ovan entréerna. Undertaken utgörs av 
absorbenter. Från balkongerna i byggnaden har 
man utsikt över det inre torget, men får också 
utblickar ut över det yttre- 

KLIMAT
Byggnaden utgör en kompakt volym med en 
förhållandevis liten mantelarea. Människor och 
maskiner kommer att göra kylbehovet större än 
värmebehovet. Att den mesta energiåtgången 
sker i bruksskedet motiverar här en tung stom-
me som inte blir lika känslig för temperatur-
växlingar och som kan behålla nattkyla under 
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