
HANDELSPLATSEN I LÄ

ett bättre mikroklimat
Skapa skydd mot vind
Vindstudier för den rådande 
sydvästra vinden i Göteborg formar 
grunden av en torg-utformning som 
alltid skapar skydd oavsett varifrån 
vinden kommer. Särskilt skyddade 
är byggnadens entréer och zoner 
där människor uppehåller sig. 

Använda ställen med bästa sollägen
En solstudie hjälpte att hitta de bästa sollägena 
för placering av uteserveringar och bänkar.

m 

skuggastudie: vår, 10 april kl 09, 13 och 16.

skuggastudie: vinter, 19 december kl 09, 13 och 16. vindstudie sydvästra vinden i området byggnaden och element skapar skydd på stora delar av torget

två element som s  kapa skydd mot vind på torget på två olika sätt

Perspektiv visar mötesplatsen i förgrund som är skyddad mot vind. I bakgrunden ser man starka koplingen mellan själva Saluhallen och torget (fotopunkt)
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Kvillebäckens Saluhall och torg ska vara den 
första träffpunkten i Göteborg som är inbjudande 
även när vädret är dåligt. I vår hamnstad finns 
ofta kraftiga och kalla vindar, vilket leder till att 
offentliga utemiljöer inte alltid är komfortabla. 
Dessutom träffas människor med olika bakgrund 
bara i centrum idag. Hisingen behöver ett ställe 
som upplevs som trevligt och mysigt för alla, helst 
året runt.   

Ikonen på den ”andra” sidan av älven
Läppstiftet, Liseberg, Feskekörka, och centrala saluhallen 
är några av Göteborgs största ikoner idag. Gemensamt 
för alla är att de är samlade på centrumsidan av 
älven. Till och med de nya tillfälliga attraktionerna 
som Göteborgshjulet och Älvrummet placeras här. 
Därför är byggandet av Hisingens Saluhall en stor 
chans. En chans att skapa en ikon för Göteborgs nya 
utveckling på den ”andra” sidan av älven. Placeringen på 
Hisingen är central. Platsen ligger både i anslutning till 
Hisingens största huvudled, och till ett område som ska 
kännetecknas av långsam gångtrafik och gatuliv. Därför 
måste byggnaden hjälpa till med orientering i staden.  

Byggnaden som en del av torget
Inspirationen till Saluhallens utformning och material 
kommer från närliggande Ringön. Ett industriområde 
som med sin intensiva hamntrafik minner om det gamla 
Göteborg, där älven stod i centrum, innan småskaliga 
hamnar och kranar blev utfyllda och ersatta med de 
öde kilometerlånga asfaltskajer vi har längs resten 
av älvstränderna idag. Byggnadens gestaltning samt 
fasadutformning är anpassad folkströmmarna på platsen 
– ett tätt skal som sticker ut över torget för att skydda 
det och en transparant bottenvåning och södervänd del 
som öppnar sig mot torget och trappan för att bjuda in 
folk. Byggnad är en del av torget – ett av flera element 
som skapar en trygg, komfortabelt miljö, skyddar mot 
dåligt väder, släpper fram ljus och samtidigt bidrar 
till en mer kontinental känsla. Europapallar, som 
ofta används till olika typ av marknadsvaror, som är 
”inbyggda” i hamnlandskap, utformar grunden av själva 
byggnaden – både fasader och tak. EU-pallar som finns 
på taket är infällda med glas och släpper in dagsljus och 
ger skuggspel i det stora rummet. 

Skyddat mot det Göteborgska vädret
Saluhallens torg ska användas som handelsplats, men 
Göteborgs väder är tyvärr inte alltid så inbjudande. 
Ofta regnar det och blåser från sydväst. Kvillebäckens 
Saluhallstorg ska vara känt för sitt bra vindskydd. Både 
byggnaden, artificiella konstruktioner och vegetation 
skapar ett bra mikroklimat, speciellt nära byggnadens 
entréer och zoner där människor uppehåller sig. 

En mötesplats till alla
Platsen är unik eftersom den formar navet för olika 
typer av områden, där människor med olika bakgrund 
kommer mötas. Byggnaden och torgets styrkor kommer 
vara den personliga mysiga mathandeln i kombination 
med den skyddande platsen att mötas på. Något som 
saknas på Backaplans storskaliga handelsytor och 
Virveltorgets blåsiga hörn. Kvillebäckens invånare idag 
är blandade, men består mest av den gamla arbetsklass 
som gillar ett rent och snyggt område. De nya invånare 
som ska bo i Nya Kvillebäcken är kreativa och har en 
mer miljövänlig livsstil. Saluhallen Kvillebäcken blir en 
plats var både grupper känner sig bra och trygg och ska 
mötas.   



entrén till Nya Kvillebäcken

byggnad och torg som helhet

Gustaf Dalénsgatan ska bli en levande stadsgata med många butiker. 
Saluhallens torg med sina element som finns på både sidan av gatan ska 
fungerar som en entré till ett nytt område: Nya Kvillebäcken.

sektionen (1:200) visar att byggnaden och skärmarna skapar en entré till Nya Kvillebäcken som man känner igen

1. Grunden av 
byggnaden: en box.

3.Rörelse med träff- 
punkter i olika våningar.

4. Fascinerande ljusspel 
inom centrala hallen.

5. Grönska skapar en 
levande byggnad.

6. Byggnadens dagvatten 
för livet på torget.

2. Entréerna skapar 
viktiga riktningar.

Ett nytt trafikförslag
Mer plats för människor 
istället för bilar är vad det 
här nya trafikförslaget visar. 
En enkel anpassning tar bort 
impedimentytor och skapar 
25% mer offentlig miljö!

25% mer torgyta !

volymstudie mot sydöst volymstudie mot sydväst

Referensbilder: 1.industriella betongplattor som markbeläggning   2.sammanspel mellan täthet och genomskinlighet   3.elementer som skapar skydd på torget 4.trädäck markerar torgyta   5.mönster i betong ger kvalitet vid regn   6.objekt som skapar trygghet   
7.spaljé med klätterväxter   8.växter bidrar till en ”levande” känsla   9.vattenelement kamouflerar trafikbuller   10.pallarna är en del av ett hamnområde   11.koppling mellan byggnad och torg   12.marknadsvaror   13.”boxar” i arkitektur

3.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 13.12.

11.

Situationsplan (1:400)

HANDELSPLATSEN I LÄ 2/3



Byggnadens fasader former ett spännande 
spel mellan täta och genomskinliga ytor. 

Konstruktionen är uppbyggd av pelare och 
stålfackverk, vilken är ett karakteristiskt 

element från hamnmiljön och kranar. 
Byggnaden är dels täckt med klätterväxter 

som skapar den levande känslan.   

fasader som växer

fasad mot syd (1:200)

fasad mot öster (1:200)

fasad mot väster (1:200)

fasad mot norr (1:200)

blanding av trä och stål skärmar: perforerad cortenstål

både kontinentalt och lokalt

”Pallar” med handelsvaror
Byggnadens fasader består mest av ”pallar” byggda av 
trä.  En speciell perforerad stålplåt av corten fyller upp 
fasadens ”pallar”, symboliserar handelsvaror och bidrar 
till en industriell atmosfär av den gamla färgfabriken, som 
fanns i Kvillebäcken innan. Perforeringen är inspirerad av 
varorna som säljas i Saluhallen.

CORTENPLÅT VARA FASADMATERIAL

Fasadsdetail, inspirerat av ”pallar”

(Valfritt) perspektiv från bron visar livet på torget nedanför
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