Ny Saluhall

Motto : kantarel

Att bidraga med en ny saluhall till statsdelen Kvillebäcken, är ett
mycket prisvärdigt och spännande initiativ . Att placera en ny saluhall i det moderna, viktiga och dynamiska kryssrummet vid Hjalmar
Brantingsgatan / Gustaf Dalénsgaten och Vågmästarplatsens hållplats, med spårvagnens upphöjda tracé, är en utmanande arkitektonisk uppgift!
Projektets arkitektoniska vision, är att gestalta den nya saluhallen som ett spektakulärt byggningsverk, som både i placering och
förankring til platsen, framhäver och bidrager till statsdelens framtida visioner - ambitionen om Kvillebäcken som en modern stad.
Projektets arkitektoniska huvudide är att skapa en saluhall som i sitt
uttryk, sin design och urbana helhet sammanflätar områdets överordnade infrastruktur och skapar ett nytt mera intimt torg, i rummet mellan byggning och gångbro.
Den nya saluhallen ska uppfattas som ett byggningsverk med aktiviteter och rum på flera plan och nivåer. Den arkitektoniska iscenesättelsen av det centrale höga rummet och ”marknadsplatsen”
uppfattas som ett öppet och stämningsfullt rumförlopp – byggningen
och platsens sammanflätning upplevs från trappor och gångbroar under trädens kronor. Saluhallens ekspressiva tak, växer som en svävande och beskyddande trädkrona, ut över torget och skapar rum
til olika aktiviteter, en lunch, ett inköp eller en snabb espresso på
Cafebalkongen, i väntan på spårvagnen. En byggning, en plats, en
urban helhet som tillsammans framstår som en modern arkitektonisk
komposition!
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Saluhallen är inte bara tänkt som en matbutik för inköp, inte ett
ICA bakom stängda fasader med sprakande reklamskyltar, men är
tänkt som en rumslig komplexitet, där arkitekturen och öppenheten
mot platsen bidrager till att definiera torget som något mycket speciellt – ramen omkring rummet där det handlas och där naturliga,
tillfälliga och spontana möten mellan människor uppstår. Saluhallen,
torget och platsen blir Kvillebäckens nya urbana, identitetsstarka,
arkitektoniska varumärke!
Saluhallens överordnade planlösning är baserad på den utarbetade
skissen från MATS & ARNE ARKITEKTKONTOR AB - men med få ändringar.
Saluhallen har flyttats bakåt i förhållande til M&As ursprungliga
placering, dels för att få mera rum mot öster, men också för accentuera kopplingen mellan balkong och förbindelser ( På det sättet
blir balkongen en del av torget och inte bara en förlängelse av byggningskroppen.)
Balkongen upplevs som en ”plats” på platsen och förbindes med
gatuplan mot Hjalmar Brantingsgatan med en långsträckt trappa.
Gångbroarna sträcker sig, en aning nedsänkt, vidare mot nord och
avslutas av en dubbeltrappa på ”torget” omkring platsens övertäckta rum. Saluhallens huvudingång är orienterad mot en ny ”plats”
under ett sekundärt takplan som definierer ett serveringsområde
både inne och ute - en cafe/restaurang tillknytes som alternativ till
M&As placering av restaurang på plan 3.
Platsen omkring saluhallen består av många olika funktionszoner –
paralellparkering längs Fjärdingsgatan – varumottagning mot nord –
cykel och gångstråk längs periferin mot öst och väst och tillgång til

principer för utformningen av saluhallar. En hård slitstark sockel, en
uthängande takkonstruktion och högt placerade translucenta glaspartier, men allt tolkat i ett modert formspråk.
Källarplan är i in situ betong – samt bärande väggar / stolpar och
trapphus på plan 1. Ytterväggar/innerväggar och stolpar kläds upp
til 2:a plans höjd med glaserat kakel i olika färger. Plan 2 består av
en bärande trä och spärrkonstruktion.
Väggar – takytor (inklusive lister) og spärr på plan 2 är vitlakerade –
på samma sätt är det uthängande undertaket vitlakerat. Teknik och
ventilationsrum är placerat på vinden.
Takytan och delar av fasaden består av koppar med stående falsar (delar av fasaden har träpaneler.) Det centrala fasadpartiet har
transparenta glaspartier på plan 1 och translucenta glaspartier som
avskärmar av mot direkt solljus på plan 2.
Fönster och synliga stålkonstruktioner är behandlade med blank
svart lack. Den arkitektoniska intentionen är att fasader och interiör,
ska framstå enkelt, men med en hög material och hantverksmässig
kvalitet, som avspeglar samma höga standard som de matvaror som
säljs i saluhallen. Väldoftande apelsiner, solmogna tomater, laks på
is och potatisens jord är saluhallens huvudaktörer och arkitekturen
ska vara en värdig, beskyddande, modern, högkvalitativ ram omkring dessa matvaror!
De 2 platserna är belagda med granit i olika grå nuancer med partiella svarta band.
Cykelzonen markeras med mindre stenformater och ljus pullertar.
Platsen blir belyst från saluhallen och som up light af takkonstruktionen – det placeras lyktstolpar vid ingången till platserna, omkring
trappor och träd och stenbänken har et svagt ljussken omkring sokkeln. Gångbroarna har punktvis belysning i gångplan.
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