
FormgladSaluhall Kvillebäcken

Section BB 1:200

-

Volymstudie 1:200

Tävlingsförslaget Formglad förespråkar en en-
kel och charmig saluhallsbyggnad vid Kville-
bäckens nya stadsdelstorg. Saluhallen och det 
nya torget ger plats för butiker och serveringar 
både inne och ute och skapar en naturlig möte-
splats i stadsdelen. Som Koppartälten i Haga 
blir den ‘formglada’ och färgglada karäktaren 

-

enkelt. 

GESTALTEN
Byggnaden har en lekfull gestalt, men samti-
digt en robust och tålig stadsbyggnad. Fasaden 
av konkava roströda Cortenstålpaneler har in-
slag av både klassicism och industri. Hallens 

-
an administrations- och servicedelen ligger i en 
lägre del mot Fjärdingsgatan. Byggnaden är 6,5 
till 7 meter hög och lanterninerna ligger inom 
den 30-gradiga taklutningen fastslagen i de-
taljplanen. Byggnadsplanen håller sig inom de 

gjort av Mats&Arne Arkitektkontor.

Saluhallen

1:3

LJUSSÄTTNING

de konkava panelerna samt av hängande ljus-
glober, vilket skapar en festlig stämning och 
atmosfär som skiljer sig från den omgivande 
staden.

MATERIAL
Saluhallen är klädd i höga vertikala paneler 
av formpressad Cortenstål, mot en bärande 
stomme av timmer. På taket växer Sedum, 

omgivande husen. På långt håll antar panelerna 
skalan av korrugerad plåt eller en container, en 
referens till Kvillebäckens tidigare historia. De 

åldras värdigt med tiden. Saluhallens konkava 
hörn medger både ökad framkomlighet, samt 
uppmuntrar till möten. Där fasaden pressas in 

stund eller stämmer möte.
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Situationsplan 1:400

Det nya stadsdelstorget utformas som två 

Dalénsgatan, sammankopplade genom 

kontorshuset skapar en lugnare karaktär med 

skapar en speciell kvalitet olik de omgivande 
stadsrummen. Det sammankopplar också 
de två delarna och ansluter till riktningen 
av tvärstråket genom det nya kvarteret 
Kvillebäcken.

TRAPPAN
Trappan till spårvagnshallplatsen lämnas som 

en öppen men homogen form i stadsrummet. 
Läget för saluhallen medger passage för 
både cyklister och fotgängare mot sydsidan 
och under gångbron, samt knyter samman 
övergangsställe och gångstråk från existerade 
och nya kvarter norr och öster om Gustaf 
Dalénsgatan och den nya saluhallsentrén. 

Torget
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1 Saluhall
2 Torg
3 Plats for torgstånd
4 Cykelparkering
5 Bilparkering
6 Angöringsplats
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Trappan skapar både en fond och entré från 
söder till det nya torget.

TORGRUMMET

karakteristiskt randiga mönstret ut över torget. 

vacker och tålig torgyta för många olika typer av 
aktiviteter. Ytor för uteserevering och torgstånd 
ligger i nära anslutning till saluhallen, medan 

torget. Två små takförsedda ‘paviljonger’ bildar 
portiker mot norr. Cykelparkering anläggs vid 
det sydvästra hörnet av torget, nära cykelleder 
och spårvagen, medan bilparkering erbjuds 
längs med Fjärdingsgatan.

Exteriör 2Agnes Martin. Untitled #14
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Sektion AA 1:200 

Det viktigaste rummet i byggnaden är förstås 
saluhallen, där entrepenörsanda, närodlad mat, 
exotiska inslag och folkliv blandas i en rik och 
för Göteborg unik mix. 

SNICKARGLÄDJE
Inuti hallen avslöjas byggnadens konstruktion 

men lekfullt mönster av bärande struktur och 
karaktärsfulla detaljer. Precision genom pre-

av snickarglädje. Den vitlaserade trästommen 
-

imerat av det föränderliga dagsljuset. Träet visas 

bakgrund till dess livliga och färgglada innehåll.

Hallen

3:3

Planer 1:200

MARKPLAN
1 Saluhall
2 Butik
3 Reception
4 Inlastning
5 Soprum
6 Beredning

8 Personal
9 Entré

11 WC
12 Trapphus

FÖRSTA VÅNINGEN
1 Saluhall

3 Servering
4 Kök
5 Kontor
6 Pannrum

8 Uteservering
9 WC
10 Trapphus
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SOLLJUS

ljus i hallen som ocksa varierar allt eftersom da-
gen går.

HÅLLBARHET

god naturlig ventilation och insläpp av rikligt 
med dagsljus, bidrar till låg energiförbrukning. 
Trästommen, träinredningen och stålpanelerna 

byggnadens arkitektoniska kvalitet och robus-

övergripande god hållbarhet.

Saluhallens stora rum med endast mycket små ändrignar av Mats&Arnes planlösning. Marknadsvimlet kräver 

Sydfasad

Nordfasad

Östfasad

Västfasad

Belysningskoncept

Brice Marden. Untitled 1975Richard Serra. Blind Spot


