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BYGGNADEN

Entrén till Nya Kvillebäcken markeras
av ett torg med en saluhall. Det ska
vara en plats som förstärker en ny
identitet för området. En plats som är
välkomnande för alla – olika åldrar,
boende, besökare etc. Det ska vara
enkelt och självklart att stämma
P|WHKDQGOD¿NDXPJnVYlQWDSn
spårvagnen etc. Det ska vara en plats
som lockar – en plats där man vill vara.

Byggnadens skal – fasaden och taket –
består av semitransperent, isolerande
kanalplast. Detta gör att byggnaden
under dagen tar in mycket ljus utan
att få direkt solljus. På kvällen lyser
byggnaden upp torget och skapar en
trygg och välkomnande plats. Fasaden
gör konstruktionen och händelserna i
hallen synliga utifrån och gör platsen
levande och föränderlig.
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VY FRÅN VÅGMÄSTAREPLATSENS BRO MOT SALUHALLEN OCH TORGET.
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Plats för
utomhusstånd
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Det traditionella saluhallskonceptet
behålls – utplacerade stånd, nära
möte mellan säljare och kund, ett
blandat utbud – men under ett nytt,
karaktärstarkt skal. Hallen är gestaltad
som en utomhusmarknad under tak
där gränsen mellan byggnad och torg
endast består av en semitransperent
fasad.
Byggnaden blir energieffektiv då dess
skal gör att byggnaden lätt behåller
värmen under kalla vintrar. Under
sommaren kan fasaden öppnas upp
I|UDWWLVWlOOHWVOlSSDXW|YHUÀ|GLJ
värme. Skalet kan material- eller
energiåtervinnas och stommen är gjord i
förnyelsebart, närproducerat material.

Gränsen mellan byggnad och torg kan
lösas upp genom att delar av
fasaden är öppningsbar. Detta ger
rummet en fortsättning med handel ut på
torget. Även en regnig dag kan fasaden
stå öppen för att locka in människor
undan regnet.

Cykelparkering

Kanalplasten sitter fast upptill i taket och
nedtill i marken. Där den är öppningsbar
fungerar den som en vikvägg som viks
utåt. En av entréerna (enligt Mats & Arne
Arkitektkontors förslag) tas bort för att
kunna öppna upp fasaden så mycket
som möjligt.
Känslan av att det är en utomhusmarknad förstärks av konstruktionen,
samt genom att ha samma belysning,
parkbänkar, soptunnor och planteringar
inomhus som utomhus. Även golvet på
entréplan täcks av samma material som
på torget för att lösa upp gränsen mellan
ute och inne.
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Materialet på torget består av marktegel i en mörkgrå nyans varvat
med en sandfärgad nyans. Detta
hänger ihop med några av de andra,
framtida platserna i området för att få
sammanhållenhet och igenkänning.
Det blir istället byggnaden som sticker
ut och blir annorlunda.
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TAKPLATTOR
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FASAD - ÖPPEN

FASAD - STÄNGD
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DEKORATION
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GOLV-/MARKTEGEL 1

KÄLLARE

ENTRÉPLAN

PLAN 2

PLANER

32 m

SKAL

GRUNDPELARE

Byggnadens tak blir som en femte
fasad och har fått en svag vågform för
att ge ytterligare liv. Taket består av
ett ”grid” som hålls upp av träpelarna.
Ovanpå gridet ligger plattor av
kanalplast.

8QGHUEDONRQJHQ¿QQVSODWVI|U
F\NODU6LWWSODWVHU¿QQVYLGV|GUD
fasaden, samt på torget i öst där det
även planteras träd. I övrigt behålls en
öppenhet på torget för att ge plats åt
torghandel och marknader, samt för att
ge platsen så fria rörelser som möjligt.

GOLV-/MARKTEGEL 1

Pelarna står i fasad, samt några i
plan. ”Grenarna” är vinklade så att en
del ligger i fasad, och andra går inåt i
byggnaden – på sådan höjd att de inte
är störande.

Möbleringen på torget går i trä för
att höra samman med byggnaden.
Ljus kommer dels från byggnaden i
sig, från gatubelysning som belyser
vägen och cykelbanan samt från lägre
ljuspollare som står placerade vid
sittplatserna samt trappan.

BYGGNAD

,QRUGRVW¿QQVSODWVI|UHQXWHVHUYHULQJ
+lU¿QQVP|MOLJKHWDWWVlWWDXSSHWW
tillfälligt skärmtak i tre fristående ”trädSHODUH´<WWHUOLJDUHHQVHUYHULQJ¿QQV
på balkongen i söder som ansluter till
gångbron.

7m

Byggnadens stomme består i grunden
av en pelar-balkstruktur i trä. Pelarna
är dock brutna och går ut i ett grenverk
som håller upp takbalkarna i trä.
Pelarstrukturen är uppbyggd i ett
grundmönster som upprepas runtom
E\JJQDGHQVHGDQGHNRUHUDGPHGÀHU
“grenar” för att skapa liv i den enkla
formen.
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TORGET
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KONSTRUKTION

KVÄLLSVY MOT SYD. SALUHALLEN LYSER UPP TORGET OCH GÖR PLATSEN SYNLIG OCH TRYGG.
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EN SALUHALL I
ÖSTRA KVILLEBÄCKEN

VÄXTHUSET

FASAD MOT NORR 1:200-A1 (1:400-A3)

FASAD MOT ÖST 1:200-A1 (1:400-A3)

FASAD MOT SYD 1:200-A1 (1:400-A3)

FASAD MOT VÄST 1:200-A1 (1:400-A3)

VY FRÅN HJALMAR BRANTINGSGATAN MOT NORDVÄST. EN DEL AV FASADEN ÄR ÖPPEN OC BRYTER DÅ UPP GRÄNSEN
MELLAN SALUHALLEN OCH TORGET OCH LOCKAR SÅ FLER BESÖKARE.

SEKTION A-A 1:200-A1 (1:400-A3)
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VRPHQXWRPKXVPDUNQDGXQGHUWDN
GlUJUlQVHQPHOODQE\JJQDGRFKWRUJ
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IDVDG
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%\JJQDGHQEOLUHQHUJLHIIHNWLYGnGHVV
VNDOJ|UDWWE\JJQDGHQOlWWEHKnOOHU
YlUPHQXQGHUNDOODYLQWUDU8QGHU
VRPPDUHQNDQIDVDGHQ|SSQDVXSS
I|UDWWLVWlOOHWVOlSSDXW|YHUÀ|GLJ
YlUPH6NDOHWNDQPDWHULDOHOOHU
HQHUJLnWHUYLQQDVRFKVWRPPHQlUJMRUGL
I|UQ\HOVHEDUWQlUSURGXFHUDWPDWHULDO

&\NHOSDUNHULQJ

.DQDOSODVWHQVLWWHUIDVWXSSWLOOLWDNHWRFK
QHGWLOOLPDUNHQ'lUGHQlU|SSQLQJVEDU
IXQJHUDUGHQVRPHQYLNYlJJVRPYLNV
XWnW(QDYHQWUpHUQD HQOLJW0DWV $UQH
$UNLWHNWNRQWRUVI|UVODJ WDVERUWI|UDWW
NXQQD|SSQDXSSIDVDGHQVnP\FNHW
VRPP|MOLJW
.lQVODQDYDWWGHWlUHQXWRPKXV
PDUNQDGI|UVWlUNVDYNRQVWUXNWLRQHQ
VDPWJHQRPDWWKDVDPPDEHO\VQLQJ
SDUNElQNDUVRSWXQQRURFKSODQWHULQJDU
LQRPKXVVRPXWRPKXVbYHQJROYHWSn
HQWUpSODQWlFNVDYVDPPDPDWHULDOVRP
SnWRUJHWI|UDWWO|VDXSSJUlQVHQPHOODQ
XWHRFKLQQH



.33*

+-$/0$5%5$17,1*6*$7$1

$

9*067$5(3/$76(1

8.9:&9.43851&3ª&ª&

.33* :9*

)&,

:9*

(QWU§IU£QEDONRQJHQ

Y¢QG

:9*.33*

*38&1:-&11.
897&0;.11*'t(0*3

.33*:9*

0;t11

043897:09.43

;t=9-:8*9

9;7+86(7

0DWHULDOHWSnWRUJHWEHVWnUDYPDUN
WHJHOLHQP|UNJUnQ\DQVYDUYDW
PHGHQVDQGIlUJDGQ\DQV'HWWD
KlQJHULKRSPHGQnJUDDYGHDQGUD
IUDPWLGDSODWVHUQDLRPUnGHWI|UDWWIn
VDPPDQKnOOHQKHWRFKLJHQNlQQLQJ
'HWEOLULVWlOOHWE\JJQDGHQVRPVWLFNHU
XWRFKEOLUDQQRUOXQGD

;&99*3&;7.33.3,

9&051&9947
9&0'&10&7

+&8&)ª 55*3

+&8&)ª89t3,)

043897:09.43

)*047&9.43
0&3&151&89

,41;ª2&709*,*1

0t11&7*

*397y51&3

51&3

3/$1(5

P

6.$/

,7:3)5*1&7*

%\JJQDGHQVWDNEOLUVRPHQIHPWH
IDVDGRFKKDUInWWHQVYDJYnJIRUPI|U
DWWJH\WWHUOLJDUHOLY7DNHWEHVWnUDY
HWW´JULG´VRPKnOOVXSSDYWUlSHODUQD
2YDQSnJULGHWOLJJHUSODWWRUDY
NDQDOSODVW

0|EOHULQJHQSnWRUJHWJnULWUlI|U
DWWK|UDVDPPDQPHGE\JJQDGHQ
/MXVNRPPHUGHOVIUnQE\JJQDGHQL
VLJIUnQJDWXEHO\VQLQJVRPEHO\VHU
YlJHQRFKF\NHOEDQDQVDPWIUnQOlJUH
OMXVSROODUHVRPVWnUSODFHUDGHYLG
VLWWSODWVHUQDVDPWWUDSSDQ

8QGHUEDONRQJHQ¿QQVSODWVI|U
F\NODU6LWWSODWVHU¿QQVYLGV|GUD
IDVDGHQVDPWSnWRUJHWL|VWGlUGHW
lYHQSODQWHUDVWUlG,|YULJWEHKnOOVHQ
|SSHQKHWSnWRUJHWI|UDWWJHSODWVnW
WRUJKDQGHORFKPDUNQDGHUVDPWI|UDWW
JHSODWVHQVnIULDU|UHOVHUVRPP|MOLJW
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JnQJEURQ
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