RÖD DIMMA
Från Fjärdingsgatan och österut jämnas marken ut
runt om saluhallstorget som blir en nedsänkt plats
med en tydligt definierad torgyta och entrétorg till
saluhallen. Torgytan nås via breda ramper som blir
mjuka övergångar från trottoarerna och tydliga entréer från väster och öster. Övriga kanter blir trappor
och det nedsänkta torget nås således enkelt från alla
riktningar. En öppen och flexibel yta för torghandel
föreslås mitt på torgytan öster om saluhallen.

Vid Götaälvsbrons norra fäste, inte långt från det
framtida Kvillebäcken, ligger Göteborgs innersta
hamn Frihamnen. En miljö med pirområden och
hamnar för lastning och lossning av varor som fraktas
långväga in och ut ur området. Detta hamnområde
minner om den varvsindustri och de verksamheter
som bidragit stort till stadens utveckling.
Hamnmiljön är en del av Göteborgs identitet och
själ. Det är också en plats som kan inspirera. Containerfrakt har i färg och skala inspirerat till en fasadgestaltning och torg för den nya saluhallen i Kvillebäcken.

På entréplatsen mot söder finns utrymme för stor uteservering i bra läge. Nivåskillnaderna från den sänkta
platsen via trappa, gång- och cykelväg till Hjalmar
Brantingsgatan bildar en vall mot störande trafik.
Med nära avstånd och god uppsikt från varandra
finns cykelparkeringar i bra lägen i det sydvästa hörnet av byggnaden och i anslutning till trappan som
leder till spårvagnens planskilda hållplats.
Torget beläggs med röda infärgade betongplattor i
större format som skapar en tydlig karakatär och kontrast till markbeläggningen ovan och runt om den
nedsänkta platsen. De röda markplattorna fortsätter inne i byggnaden. Torget och saluhallsgolvet blir
ett. En varm tydlig marknadsplats oavsett årstid bil-

TORGET
Förslaget utnyttjar dagens marklutning från
Fjärdingsgatan i väster till Gustaf Dalénsgatan i öster.

das. Nya träd planteras i öster och bildar rygg åt det
öppna torget. Mellan träden under kronorna finns
sittbänkar. Trädkronorna kan belysas om kvällen och
accentbelysning i kanter runtom den nedsänkta saluhallstorget lyser också upp platsen när mörkret faller.
Det nya saluhallstorget samverkar med byggnaden
såväl fysiskt som funktionellt. Torgstånd och uteserveringar får utrymmen på den nedsänkta ytan
som tydligt kopplar till byggnaden. Torgets utformning skapar platser som vänder sig mot byggnaden och
blir en del av den nya saluhallen.
TRAPPAN
På platån i anslutning till den östra torgytans södra
kant landar den nya trappan från den planskilda
spårvagnshållplatsen på behagligt avstånd. Trappan
blir ytterligare en tydlig entré som ansluter till torget
och torghandeln.
Trappan har en bruten form för att skapa ytterligare utrymme mot saluhallens östra fasaden. Trappans brytning i viloplanet bildar också en utsiktsplats
för vy över saluhallstorget på väg till eller från spårvagnshållplatsen.
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SALUHALLEN
Byggnaden placeras inom byggrätten på det nedsänkta platsen och integreras med torget. Huvudentréerna vetter mot norr, öster och söder. Personalentré
nås från väster och in- och utlastning sker främst via
den norra fasaden med egen entré. In- och utastning
till saluhallen kan också vid behov ske via rampen
och entrén åt söder.

+14,9

+14,5

+14,5

+14,9

FASAD MOT ÖSTER 1:200

Med inspiration i skala och färger från hamnmiljön
och i synnerhet fraktcontainrar i staplar, föreslås en
fasad konsekvent och repetitivt uppbyggd i glas av
klart och frostad karaktär. Det inre skiktet består
av klart glas och i den yttre hinnan lamineras samtliga glasskivor i semitransparent vit ton. Glashinnorna bärs upp av pelare av stål och monteras direkt
på stommen. Konstruktionen blottar sig och blir en
tydlig del av byggnadens uttryck. Fasadskivorna får
måtten 1200 x 2400 mm. Ett mått som fungerar
väl för dörrar och portar. Golv och vindfång färgas i
samma röda kulör som saluhallstorget.
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FASAD MOT SÖDER 1:200

Enkla utskjutande hörndistanser av stål bryter ned
skalan och bryter av den flata fasaden. Saluhallen får
en fasad av skir och ljus karaktär och bakom hinnan
skymtas besökarnas siluetter.
Fasaden har utöver huvudentréer ytterligare öppningar i bottenplan. Där nås torget direkt från butiker
och caféer eller vise versa från uteserveringar mot
öster och söder. Skalan och utformning av fasaddelarna möjliggör till fler framtida öppningar i fasaden utan att inverka på helhetsuttrycket. Den stora
ljusa hallen ger också utrymme för andra framtida
aktiviteter. Varför inte utställningsrum för konst eller
ett nytt bibliotek? Kvillebäcken får en flexibel attraktiv byggnad för framtiden, vilket är mycket viktigt
för ett hållbart stadsbyggande. En byggnad att vara
stolt över.
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Den nya saluhallen blir en ljus, semitransparent och
skir gestalt på torget. Fasadutformningen blir en
vacker abstraktion och referens till verksamheten i
Göteborgs hamn.
Om kvällen belyses fasaderna inifrån som kastar ett
mjukt ljus på sin närmaste omgivning och blir en
lykta i området. Byggnaden får en introvert karaktär
som lockar till besök, nya upplevelser och möten. En
enkel och sober exteriör där människorna, golvet och
annat som hör saluhallen till blir den interiöra färgpaletten.
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