
ALLT SOM GLIMMAR          

Kvillebäcken förändras. De vidsträckta 
områdena med småindustrier som idag 
omger Vågmästarplatsen kommer täckas 
med nya kvarter, butiker och alléer.  
I området syns lager av olika tider och epoker 
– de enkla landshövdingegårdarna, friställda 
punkthus, sextiotalets trafikseparering 
med upphöjd spårtrafik och någonstans 
den bördiga jordbruksmark som en gång 
försörjde Hisingen.

Blandningen ger en brokig stadsbild med 
mycket brus av både ljud och synintryck. 

Som centrum i den nya stadsdel som 
snart växer fram ligger saluhallen med 
tillhörande torg – områdets tydliga knutpunkt 
just vid spårvagnen.

För att saluhallen ska bli den självklara 
mötesplats som efterfrågas är förslaget 
utformat som en robust, tydlig och lekfull 
byggnad för att balansera platsens spretiga 
karaktär. En mötesplats med tyngd.  

Material och konstruktion associerar 
till älvstadens industriella historia. 
Byggnadens fasad har ett yttre ramverk 
av stål där skivor av metall fästs in i ett 
uppbrutet mönster som ger öppenhet och 
ljusspel. Ramverket fortsätter över taket 
där sedum– och ängsväxter bryter fram 
mellan metallspåren. 

På torgytan återkommer fasadens 
metallspår. På vissa ställen reser sig 
spåren till torgrummets fasta inredning 
- ett föränderligt konstverk av ramar 
som kan användas till marknadsstånd, 
sittplatser, upphängning av väderskydd 
och belysning, cykelställ, utomhusbio 
med mera. Spåren ger torget en 
riktning mot platsen tvärs över Gustaf 
Dahlénsgatan och skulle kunna löpa 
vidare över vägen för att knyta ihop de 
två ytorna och bilda en naturlig port till 
det nya Kvillebäcken. 
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UTSNITT NORRA DELEN AV TORGET 

En saluhall är den enkla formen av handel – 
det är varorna som säljs som står i centrum. 
Inramningen är ofta enkel och vardaglig, 
kanske bara en träskiva över några bockar. Det 
ställer krav på försäljaren att fylla ut de enkla 
träskivorna med varor av högsta kvalitet, och 
erbjuda något mer än det vanliga snabbköpet. 
En saluhall är också en brokig blandning av 
ljud, oljud, lukter, smaker och synintryck. 

Torgplatsen i detta förslag omfamnar denna 
idé om vad en saluhall är – något enkelt och 
robust som kan fyllas med skiftande innehåll 
och kräver att tomrummen fylls ut. 

Över saluhallens torg löper fasadens metallspår 
vidare och bildar fundament för aktiviteter på 
platsen. De höga ramarna ger utrymme att 

att göra plats
använda dem efter önskemål och fantasi; 
marknad, bio, akrobatik…

I dem löper ljusramper undertill som ger en 
spännande ljusbild kvällstid.  Fasadrastret 
kastar ett lekfullt ljusspel över hela torgytan 
när byggnaden är upplyst invändigt. 

Mellan spåren löper en varierad mark-
beläggning. Med material och rytm markeras 
entréplatser, cykelbana och sittplatser. 
Närmast de planerade bostadshusen bryter 
ett stråk av vatten och grönska upp ur marken. 
Kring vattnet formar metallspåren bänkar och 
kanter till planteringar av vajande gräs. 

Kvällstid lyses torget upp av ljusspelet från 
fasaden från byggnadens invändiga belysning 
som kan skifta i olika färgnyanser.  

SITATIONSPLAN 1:400 
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MARKNADSPLATS
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Mot torget består väggen av ett glassystem 
täckt av ett fristående ramverk i metall som 
löper upp över byggnadens tak. Likt det 
traditionella skiftesverket staplas metall- och 
glasskivor i varierande höjd in i metallspåren 
och ger på ett enkelt och rationellt sätt en 
rasterverkan i fasaden. Med en dubbel 
frontfasad åstadkoms en energisnål byggnad 
då luften förvärms i utrymmet mellan fasaderna 
och ger ett naturligt vindfång. Plåten minskar 
även solbelastningen på glaset. Övriga väggar 
är solida isolerade väggar med glasöppningar 
bakom metallfasadens rasteröppningar.  

Här föreslås metallskivor i en varm guldton 
som tar upp omgivningens färgskala och 
samtidigt ger platsen en tydlig egen karaktär. 
Systemets flexibla struktur ger utrymme 

att fästa in solpaneler eller variera antalet 
glasöppningar utifrån uppställda krav på 
energieffektivitet.  Särskilt utsatta lägen 
som balkongen med uteservering mot 
Vågmästareplatsen, kan förses med partier 
av växtvägg eller akustikskivor för att dämpa 
buller och öka trivseln. 

Metallfasadens spår fortsätter upp över taket 
och ger en samlad byggnadsvolym. Mellan 
takets metallspår växer partier av olika 
sedum- och ängsväxter upp. Det gröna taket 
ökar takets isoleringsförmåga, minskar bullar, 
skapar livsmiljöer för fåglar och insekter, 
buffrar dagvatten och bidrar till friskare luft i 
stadsdelen. Det blir också ett livfullt, vackert 
och föränderligt inslag i utsikten från de 
kringliggande byggnaderna. 
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med tydliga ramar


