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Tävlingsprogrammet för Kvillebäckens saluhall 
anger en stor del bestämda förutsättningar såsom 
planer, höjder och maximal takvinkel.

Utifrån dessa förutsättningar och genom ett 
accepterade av dess begränsningar, föreslår vi 
ett membran – ett byggnadens yttre skal - som 
introducerar frihet och variation i utformandet och 
öppnar upp för relationer mellan saluhallen och 
dess omgivning.

Unilateral zones around 
a foreign object.

“Atlas of Novel 
Tectonics” Reiser & 
Umemoto

Saluhallen skapar en lokal spänning mot torget, 
liksom en sten i ett flöde av vatten.

Byggnadens yttre skal fungerar som ett 
oberoende membran som skiljer den från dess 
inre arkitektur, som överbryggar skillnaden 
mellan tak och fasad och som gör byggnaden 
transparent och tillgänglig, omfamnande och 
inbjudande. 

Eduardo Chillida´s skulpturer avspeglar 
sökandet av tomhet (void) som positivt 
rum. I hans arbete är mellanrummen i 
skulpturen  inte tomma utan uppbyggda av 
borttagen materia. 

Vårt förslag för Kvillebäckens Saluhall bygger rum för stadslivet genom att 
upprätta ett skyddande membran av trä kring byggnaden. Skalet skyddar 
byggnaden från att vara helt exponerad i staden och väcker på samma gång 
vår förväntan och nyfikenhet. Det tvingar oss att gå nära, att vandra längs 
dess fasader, för att få alla svaren.  

Med hjälp av detta membran etableras ett särskilt förhållande mellan 
saluhallen och torget genom att de olika rummen sammanflätas. 

Byggnadens skal omfamnar rummet framför byggnaden och skapar en 
uppenbar ingång, en halvt skyddad övergångszon som saluhallens aktiviteter 
kan förlängas ut på eller som helt enkelt kan fungera som en ny mötesplats i 
området.

Stadsrummet framför saluhallen fortsätter på ett naturligt sätt in i 
byggnaden och manifisteras genom att stenläggningen följer med utifrån 
och in. Denna ”matta av sten” sträcker sig hela vägen från Saluhallens 
inre, via dess taktäckta entré över till andra sidan av gatan och sammanför 
rummen till ett gemensamt ”Saluhalls-torg”.  
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FASAD MOT SÖDER
0 SKALA 1:2005 10 m

FASAD MOT VÄSTER
0 SKALA 1:2005 10 m
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Ett landmärke

Den nya saluhallen i Kvillebäcken är ett urbant landmärke. 
Marknaden inomhuse fortsätter utomhus genom en stor 
glasad öppning. Byggnadens fasad fungerar som ett filter 
mellan yttre och inre miljö. Fasaden är en öppen/stängd 
struktur som markerar gränsen samtidigt som den skapar ett 
samband mellan det som sker inne och det som sker ute.

Dagen

Under dagen silas ljuset in i byggnaden genom det rytmiska 
skalet. Ljuset strålar in direkt på några få ställen och bryts i 
övrigt mellan träbalkarna. Ljuset färgas i varma nyanser av 
träet, faller indirekt som i en lövskog och fyller hela hallen 
på ett varmt och behagligt sätt. Atmosfären anknyter starkt 
till den nordiska byggnadstraditionen.

Natten

Under kvällarna eller vintermånaderna när Saluhallen 
är belyst kommer den att fungera som en stor lanterna i 
stadsrummet. Den stora entrén kommer att framstå som 
ännu mer inbjudande och välkomnande.
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FASAD MOT NORR
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FASAD MOT ÖSTER
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FLYGPERSPEKT IV FRÅN SYDVÄST

SEKT ION
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