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Gestalten av saluhallen i Kvillebäcken utvecklar sig från den stadsbyggnadsmässiga situatio-
nen. Förbindelsen mellan Vågmästareplatsens spårvagnshållplats och torg blir saluhallen; det 
blir en mantel, på vilket man kan gå, och som förenar torget, gångbron och terrasserna med 
varandra. Så får saluhallen sin ojämförliga identitet. Arkitektonisk gestalt av Kvillebäckens sa-
luhallen är unik och bara möjlig på det här stället. Den bildar en entré till den nya stadsdelen 
och fungerar samtidigt som ett landmärke. 

Byggnaden består av tre elementer. En sluten trävolym i öster innehåller alla fasta funktio-
ner, såsom vertikala kommunikationer, inlastningen, soprummet och charkuteriet. Själva sa-
luhallen ligger i den stora hallvolymen med uthyrbara ytor och salustånd. Ett vitt betongtak 
förbinder volymer med gångbron och fungerar samtidigt som terrass för olika evenemang.

Byggnaden ska vara en lätt plats att hitta till och förklara vägen till. Området för saluhallen 
är strategiskt och centralt i stadsdelen. Vågmästareplatsen med spårvagns- och busshållplats 
ligger nära. Det är också lätt att komma med cykel och stanna till vid saluhallen. Cykelparke-
ring finns på södra sidan av byggnaden. Servicekörning sker från Fjärdingsgatan. Där finns det 
också möjlighet till ett fåtal parkeringsplatser.

Saluhallen öppnar sig mot torget. Glasfasader ger en flytande övergång mellan ute och inne. 
Betongtaket ger skydd i olika väderförutsättningar. Torget fungerar som en mötesplats i om-
rådet med tillfällig handel, uteserveringar och sittplatser. Utgångspunkt är att skapa olika plat-
ser med individuell karaktär och innehåll. Taket av trävolymen fungerar som en urban trädgård 
med vackert utsikt över hela torget. 

Belysningen skall anpassas efter torgets olika funktion och på så sätt spegla platsen. På 
dagtiden upplever man byggnaden som transparent från insidan och mer sluten från utsidan. 
Nattetid blir förhållandet det omvända och byggnaden lyser upp torget. Belysningen av murar 
och sittelement ska vara indirekt och ger beläggningen omkring sittplatserna en varma och 
behaglig belysning. 

Byggnad och torg ska samspela så väl i funktion som i gestaltning och tillsammans bidra till en 
stark identitet för hela området.
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vy från spårvagnshållplats mot torget

SERVICEENTRÉ TILL SALUHALLENANSLUTNING TILL GÅNGBRON UPP TILL TAKTERRASSEN

SLUTEN TRÄVOLYM MED SMÅ ÖPPNINGAR ÖPPEN DEL MED UTHYRBAR YTA OCH SALUSTÅND VITT TAK SOM FÖRENANDE ELEMENT

-träkonstruktion
-kompakt volym med alla nödvändiga funktioner
-plan 1: källare med förråd, personalutrymmen, trapphus
-plan 2: charkuteri, service
-plan 3: restaurang, café, kök, kontor, teknikutrymmen

-glas- och stålkonstruktion
-öppen, ljus volym
-huvudentré
-uthyrbar yta och salustånd
-flytande övergång mella inne och ute

-armerad betong
-förbinder volymer med gångbron
-ger skydd mot olika väderförutsättningar
-möjlighet till uteservering och sittplatser
-urban trädgård på taket och vacker vy


