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Kvillebäckens Bazaar

Sektion A-A, 1:200

Kvillebäcken förvandlas i dagsläget
till en del av Göteborgs city. Det nya
Kvillebäcken innehåller tydliga
kvarter, gator och torg. Ett
Kvillebäcken där mötet mellan
människor står i fokus.

En saluhall är just en sådan miljö
där möten av olika slag sker
dagligen. Generationer möts,
kulturer integreras, smaker mixas
och röster blandas.

Saluhallens plats i stadsdelen blir en
nod som är centralt placerad nära
spårvagn, buss och övriga
kommunikationer. Placeringen av
saluhallen tillsammans med västra -
och östra torget bildar en tydlig
entré till nya Kvillebäcken.

Det östra torget ger möjlighet att
utöka saluhallens handelsplats
tillsammans med och/eller för
kompletterande
utomhusverksamhet.

Den nya saluhallen samspelar med
sin omgivning och skapar en stark
karaktär genom sin tydliga kontrast.

Planlösningen för byggnaden som vi
föreslår följer underlaget för
hyresavtal.

Gestaltningen utgörs av en klassisk
och enkel sadeltaksbyggnad,
indelad i sex sektioner. Taken på de
olika sektionerna varierar mellan
30°, 25°, 20° och 15° för att skapa
intressanta utblickar och vackra
ljusinsläpp i saluhallen.

Sektion B-B, 1:200 Volym, 1:200

Fasaden består av eloxerade
aluminiumskivor för en beständig
färgmix. Den glasade sydfasaden
tillåter att byggnaden förses med
både ljus och värme under de kalla
månaderna. Under sommaren när
solen står högt bidrar taksprånget
över uteserveringen till att effektivt
minska värmeinstrålningen.

För att skapa en tydlig entré till nya
Kvillebäcken kopplas de två
torgytorna samman genom att
saluhallens fasader "rinner" ner på
marken över Gustaf Dalénsgatan.
En färgsprakande länk som med
tiden kommer att berätta sin historia
om hur gator och torg använts av
människor.
Båda torgen har möjlighet att få ett
"tak" av stora dukar som skydd mot
regn och sol eller bara för att skapa
ett tydligt rum i stadsrummet.

Den färgade markbearbetningen
som innefattar båda torgen och
gatan emellan kommer att lysas upp
av riktad gatubelysning. I
planteringarna tänker vi att man
använder LED-slingor.

Planteringar och refuger i området
ramas in med 45 cm höga
CorTenband. Dessa förhöjda
planteringar skapar naturliga
avgränsningar mellan torg och gator
och ökar samtidigt tryggheten för
gång och cykeltrafikanter. På
planteringarna tänker vi oss att man
integrerar sittplatser.
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Fasad Ost
Våren...mössa och handskar har plockats
undan. Ute börjar handlarna  plocka fram
sina varor...

Fasad Syd
Sommaren...komersen är i full gång,
uteserveringen fylls, dofter färger och
röster visar vägen till kvillebäcken...

Fasad Väst
Hösten...i skenet från gatubelysningen
med löv virvlandes runt bena traskar de
hem med färska kantareller och några
bitar Baklava...

Fasad Nord
Vintern...rösterna och komersen har flyttat
in. Han tar den klassiska
"Västkustsoppan", hon ber om den
omtalade Gulaschsen...


