
Kvillebäckens nya torg ska vara en spännande mötesplats 
för alla. 

Den nya saluhallen skapar en ny länk i områdets rörelsemön-
ster och drar likt en tornado till sig både besökande och 
boende till denna mötes- och handelsplats. Torget ramas 
in av den nya saluhallen och samtidigt är byggnaden en 
integrerad del av torget då taket används som uppehåll-
splats.
Torget gestaltas med hjälp av tre organiska hubbar. Dessa 
binds samman av en ramp, ryggrad, som skapar inre och 
yttre rum och organiserar dem i fl era nivåer. Volymerna 
består av huvud, kropp och svans:

Huvudet är höjdpunkten, riktmärket, som annonserar torget 
utåt. Här ligger en bar och restaurang. Ett öga i natten. Här 
kan man överblicka området och invänta bussar och tåg. 

Kroppen är själva saluhallen. Den bildar skydd mot Hjalmar 
Brantinggatan, omsluter torget som öppnar sig mot Gus-
tav Dahlénsgatan . Saluhallen har inlastning från Fjärdings-
gatan, där också bil och cykelparkering fi nns anlagda på 
olika platser. Saluhallen öppnar upp mot torget, som delar 
av året bildar en förlängning av saluhallen; yttre och inre 
saluhallen. Den inre saluhallen har två entréer. 
Svansen mynnar ut i torget. Den inleder och avslutar en 
rörelse från torgets markplan, upp och över till Vågmästar-
platsen. Svansen innehåller ett café med uteservering i 
söderläge.

Torget sluttar lätt mot centrumpunkten, där en brunn fi nns. 
På torget fi nns ett antal vattenpunkter/springbrunnar som 
kan styras på olika sätt. På vintern anläggs en rund is för 
skridskoåkning.
Material: Stomme och ramp består av betong. Övriga väg-
gar och tak utgörs av glas med olika grader av genomsikt-
lighet och gul, delvis perforerad plåt eller glasfi ber.
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