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Modullinjer:
modullinjer i den existerande planen för saluhallen
bildar konstruktiv struktur för fasaden och taket.

Odlingslandskap:
odlingslandskap på Hisingen.
Landskapets topografi, vägar och stigar bildar
tillsammans ett följsamt organiskt mönster som
bildar utgångspunkt för torgytan i förslaget.

sektion A-A 1:200
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Byggnaden
I den nya saluhallens fasad skapas mellanrum
som fungerar som ett filter mellan en inre
klimatgräns av glas och en yttre pelarstruktur.
De olika zonerna i detta mellanrum erbjuder ytor
som kan avgränsas, övertäckas och
sammankopplas och fungera med varierande
funktioner i ett arkadliknande rum för försäljning,
restaurang- och caféverksamhet. Verksamhet i
byggnadens omedelbara närhet kan gradvis
fortsätta ut på platsen och bilda en arkitektonisk
övergång mellan torg och byggnad.
Den södra delen av byggnaden mot Hjalmar
Brantingsgatan får en mer trädgårdsliknande
karaktär medan delen mot Gustav Dahlénsgatan
binds samman med torget framför.

Utgångspunkt
Platsen kring den nya saluhallen ligger mellan
Kvillebäcken och Brämaregården. En redan
fastlagd plan för saluhallen ligger till grund för
vidare exteriör utformning av fasad och tak. Läge
för entréer, inlastning och parkering bibehålls från
existerande planförslag. För att den nya
saluhallen ska kunna bli en attraktiv och rofylld
samlingspunkt är det viktigt med en öppen
välkomnande byggnadsstruktur med förmåga att
avskärma störningsmoment i omgivningen.

Idé
Genom en upplöst transparent struktur flätas
saluhallen ihop med platsen till ett landskap av
sammanhängande och separerade rumszoner.
Transparenta väggavskärmningar med varierande
perspektiv, växtlighet, porlande vatten, gångstråk
och ljusets varierande reflektioner skapar ytor för
möte, handel och avkoppling som kontrast till det
omgivande urbana bruset. Konstruktion, material och hållbarhet

Den inre byggnadskärnan består av en
klimatgräns av glasväggar och glastak.
Byggnadens balk och pelarstruktur utformas av
ljusa prefabricerade fiberbetongelement eller av
vitlaserat limträ. Byggnaden uppförs av ett antal
upprepade moduler som sammansätts till en
variationsrik helhet.

Trä eller betong?
På kort sikt kan en träbyggnad vara ett bra
ekonomiskt och resurseffektivt alternativ till
betong. Underhållet på längre sikt blir dock mer
krävande eftersom slitaget kan bli omfattande
med tiden.

landskapets dynamik

isometri 1:200

vy mot saluhallens sydentré och trappa till ovanvåning

1 entrér
2 parkering
3 cykelparkering

Hjalmar Brantingsgatan Vågmästarplatsen
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sektion B-B 1:200

situationsplan 1:400

Väljer man att uppföra byggnaden i betong får
man en näst intill underhållsfri och stryktålig
byggnad som åldras vackert.
Glastaket består av isolerglas med siktoptimerade
tunnfilmssolceller som kopplas till byggnadens
energiförsörjning.
Utformningen av byggnaden baseras på generella
rumskvaliteter såsom ljus, transparens och
flexibilitet i förhållande till öppenhet och slutenhet.
Byggnadens arkitektoniska formspråk eftersträvar
ett tidlöst uttryck och ska kunna rymma alternativa
offentliga användningsområden i framtiden utan
att alltför stor ombyggnad ska omintetgöra dess
huvudkaraktär.
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Avgränsningar
Byggnadens fasadelement
förskjuts så att filtrerande
mellanrum bildas mellan
själva saluhallen och den
omgivande platsen.

Torg:
torget får en dynamisk mönstrad
landskapsliknande beläggning som kontrast till
byggnadens rätvinkliga modulära indelning.

Plats:
platsen omkring saluhallen är en särskild
utmaning eftersom den ligger i en förhållandevis
tungt trafikerad miljö.

Avgränsningar:
byggnadens fasadelement förskjuts ut i olika
lägen så att mellanrum bildas mellan den inre
delen av saluhallen och den omgivande platsen.

Skog:
skogens naturliga pelargång har förmåga att
omsluta och filtrera ljus och ljud. Denna egenskap
bildar utgångspunkt till förslagets fasad.

sydfasad 1:200östfasad 1:200

filtrering

vy mot söder

vy i övergången mellan torg och saluhall

Byggnaden, marken och platsens karaktär
Kopplingen mellan byggnaden och platsen
förstärks av rumsliga element och sekvenser som
hålls samman av detaljer och material.
Delar av takets konstruktion förses med markiser
för att parera sol och regn. På pelarna utformas
beslag i vilka man vid behov kan hänga temporära
ställ för försäljning i samband med torghandel.
Detta medger ett flexibelt utnyttjande av ytorna
närmast byggnaden och integrerar verksamheter
som kan förstärka saluhallens karaktär.
Förberedda, övertäckta hål i olika konstellationer i
markbeläggningens mönster ger möjlighet att
sätta ned temporära stolpar till torgstånd om man
föredrar en enhetlig och sammanhållen design
mellan byggnaden och torghandeln.

Markstenar kan läggas i olika mönster som kan
skifta mellan betong och granit från Bohuslän.
Gräs kan integreras i fogar mellan stenarna.
Detta bidrar till ett mjukare inslag i landskapet.
I fundament till pelarfasaden kan växter och gräs
växa upp mellan pelarna i hela eller delar av
fasaden för att medverka till organiska variationer
under årstiderna. Vattnet från glastaket leds ned
och samlas i små bassänger. Man kan även låta
vatten cirkulera kontinuerligt för att få ett porlande
ljud och på så vis filtrera bort en del av
trafikbruset.

utsnitt av isometri 1:50

1 beläggning med armerat gräs

2 armerad gräsyta med hål för marknadsstånd

3 markbeläggning av granitstenar i litet format

4 markbeläggning av granitstenar i större format

5 planteringsbar yta med gräs och uplights

6 vattenbassäng för takavrinning
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Proportioner:
den föreliggande byggnadens modullinjer bildar
utgångspunkt för proportioneringen av
takkonstruktionen.

Takkonstruktionen:
indelning av konstruktiva ramar som innehåller
reflekterande fasta lameller och flexibla
väderskydd.

Takkonstruktionen:
takkonstruktionen förstärker kontakten med
himlen eftersom balkarna döljer isolerglasets
fogar.

ljusfenomen

nordfasad 1:200 västfasad 1:200

kvällsvy från Hjalmar Brantingsgatan

vy från ovanvåning

Reflektion:
takstrukturen förstärker och utjämnar dagsljuset.
Vid vissa årstider och tider på dygnet skapas
kontrasterande ljuseffekter mellan skugga och sol.

utsnitt av sektion A-A 1:50

Övergång mellan ute och inne
För att förstärka en upplöst känsla mellan platsen
och byggnaden utjämnas ljuset mellan ute och
inne med hjälp av naturligt ljus. Den utskjutande
takkonstruktionen motverkar kraftfulla reflektioner
i glasfasaderna eftersom den har förmåga att
skugga fasaden, samtidigt som de inre
reflektionerna från taket lyser upp byggnadens
interiör.1 princip för ljusreflektion

2 markis för sol och regnskydd

3 takavrinning

4 vattenbassäng

5 hållare för monterbara varulådor

6 monterbar belysning

7 monterbara stånd ute på platsen

8 rabatt och växtlighet

De oregelbundet placerade pelarna draperar
fasaden och skapar en transparent effekt.
Byggnadens struktur skapar både en
sammanhållen ram kring de olika verksamheterna
och samtidigt en upplösning mellan avgränsande
delar och rumszoner. Som besökare närmar man
sig gradvis byggnadens inre.
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