
SALUHALLEN - KVILLEBÄCKENS NYA ENTRÉ

Förslaget tar fasta på att ge det nya Kvillebäcken en samlingspunkt, en identitetsskapande 
byggnad som på många sätt sticker ut i förhållande till de övriga, större bostadskvarteren.
Ett medvetet val är därför att inte nödvändigtvis använda material och uttryck som förväntas i de 
kringliggande bostadskvarteren utan skapa en välkomnande byggnad med en egen karaktär.

BYGGNADEN - EXTERIÖR, MATERIAL OCH KONSTRUKTION

Med utgångspunkt från den givna planlösningen får saluhallen entréer utmed platsens naturliga 
stråk vilket gör det lätt att ta genvägen via saluhallen på vägen hem eller till spårvagnen. En glasad 
axel skär rakt igenom byggnaden och ger tillsammans med sedumtaket en trevlig upplevelse av 
volymen även från grannhusens balkonger.

Byggnadens fasadprincip är enkel - tre element som ger och tar av varandra.
En flexibel och anpassningsbar lösning som ändå samtidigt är tydlig i sina gränser och möten.

1. Stommen - limträkonstruktionen
2. Ytskiktet - polykarbonatet
3. Utskärningarna - de gröna fasadskivorna

SKYMNINGSVY IFRÅN TORGET

1.
Våningshöga limträkonstruktioner blir en mönsterbildande och karaktärsskapande del av 
saluhallen, såväl exteriört som interiört. 
Dagtid skymtar konstruktionen som en svag siluett bakom det vittonade fasadskiktet, medan den 
på kvällar och nätter ger byggnaden en helt annan skepnad då den blir belyst inifrån och framträder 
som ett utfallande mönster runt om volymen.

Den obehandlade träkänslan förstärker verksamhetens självklara koppling till naturen och dess 
råvaror. Förslagsvis fortsätter trä även som återkommande material i den övriga interiören på allt 
ifrån väggar till inredning.

2.
Som ett yttre hölje runt om byggnaden kläs konstruktionen med halvtransparent polykarbonat.
Polykarbonatet ger huset kvalitéer av en mer traditionell glasfasad, utan att bli ett växthus med 
glasets värmeproblematik.
En halvtransparent byggnad som släpper in staden, årstiden och pulsen i saluhallen och samtidigt 
avslöjar den levande verksamheten ut mot dess omgivning. En levande, lysande lykta som står för 
något nytt i en stadsdel som skriker efter just nya tider.

Polykarbonatet får en svagt vit (opal) ton för att förstärka ljuset och därmed teckna sig ännu 
tydligare mot sin omgivning. Skiktet ger ett jämt ljus utan direkt solinstrålning och på samma sätt 
sprids det interiöra ljuset kvällstid på fasaden. Detta ger stora möjligheter att även belysa med 
färgat ljus, för att skapa ännu större effekter.

3.
Som kontrast till det neutrala ljusa polykarbonatet markeras vissa positioner runt om byggnadens 
fasad genom klargröna utskärningar i skivmaterial, vilket ger en lekfull och originell karaktär. 
Det är i dessa gröna positioner som byggnadens öppningar och glaspartier placeras. 
Fönster och partier skjuts konsekvent in i nischer, vilket ger en naturlig och enkel solavskärmning.
Mot öster placeras helt öppningsbara glaspartier för att låta hallens inomhusförsäljning fortsätta ut 
över torget, när klimatet så tillåter.
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PLATSEN/TORGET

Förslaget har som ambition att skapa en knutpunkt och en modern handelsplats där själva 
saluhallen och platsen intill integreras till en helhet. 

För att göra platsen till mer än en yta, föreslås att trappan söderut borde ses som en fortsättning 
av platsen och på allvar bli en värdig entré ifrån kollektivtrafiken. Här kan man även slå sig ner med 
en kopp kaffe eller kanske för att titta på en tillfällig dansuppvisning på salutorget.
I ett senare skede kan även den motsvarande trappan mot Vågmästarplatsen, söder om leden, ges 
en liknande gestalt och därmed bättre binda ihop de två skilda stadsdelarna.
Både byggnaden och platsen är dock genomförbara utan en ny utformning av trappan.

Torget kan delas in i två delar. Ett centralt rum i söder, i mötet mellan trappan och saluhallens östra 
entréer och de intilliggande öppningsbara vikväggarna. Ytan blir en levande mötesplats för handel 
och möten, en naturlig mittpunkt för korsande människor och stråk. Materialmässigt markeras ytan 
av en ljus markbetong som fortsätter ut inifrån saluhallen. Som en välkomnande entrématta.
En fortsättning av den innanförliggande hallvolymen - med blommor, frukt och grönt på sommaren, 
glögg och granar till jul.

Norr om salutorget, i anslutning till byggnadens nordöstra hörn föreslås plats för uteserveringar. 
Sommartid kan serveringarna växa norrut, dels för det södervända läget men också för att komma 
ifrån den mest trafikerade och bullriga leden, Hjalmar Brantingsgatan. Serveringsytan ligger 
därmed även i fonden av den östvästliga axeln ifrån Backaplan vilket alltså ger utblickar österut 
genom kvartersstrukturen.

Utöver själva serveringsytan föreslås även fasta sittplatser i form av upphöjda block, inordnade i 
markbeläggningens östvästliga linjeringar av mörk granit och ljus betong. Med varierande djup kan 
dessa block även tjäna som solbänkar och lek- och klätterytor. Här skulle också en lekskulptur kunna 
placeras. Kvällstid förstärks linjerna i marken med en nedfälld markbelysning.
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