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Perspektiv

Saluhallen och torget ligger som hörnstenen i den nya stadsdehallen och torget ligger som hörnstenen i den nya stadsde-
len Kvillebäcken. len Kvillebäcken. Det händer mycket här vid hörnet. Det är en 
transitknutpunkt där människor har sin dagliga färd kors och 
tvärs. De passerar antingen i bil, till fots, med spårvagn eller på 
cykel. Vårt mål är därför att skapa en Saluhall och ett torg som 
kan rymma behovet för rörlighet och förändring. De ska fun-
gera som enkla, lugna enheter som förmedlar de föränderliga 
strömmarna av liv och skapar identitet och igenkännlighet för 
Kvillebäcken.

Saluhallen
Platsens föränderlighet speglas i Saluhallens fasad som upplevs 
olik allt efter var man står, om det är dag eller kväll, så att den 
förändras med dygnets rytm. Byggnadens materialitet och form 
är inspirerade av industriella byggnader och den är därför en 
stålkonstruktion täckt av translucenta plåtar och trälameller. 
Den kan upplevas både lätt och tung, lysande och mörk bero-
ende på vinkeln man ser byggnaden ifrån.

Torget
Den fria rörelsen och Saluhallens aktiviteter är viktiga för tor-
gets utformning. Därför måste torget vara en yta som i hög grad 
ger utrymme att röra sig från a till b och frihet att placera bodar 
och cafébord där man vill, allt efter väder och vind. Torget 
kommer i hög grad att formas av det livet och de aktiviteterna 
som finns inne i Saluhallen och kommer därför att växla mellan 
att ibland vara fyllt av människor och på andra tider helt tomt.
Det är viktigt att torget inte blir avskärmat från stan utan 
tvärtom hålls öppet för visuell kontakt och träder fram i gatubil-
den.

Trappan ligger som ett ankar och skapar förbindelse mellan 
torget och spårvagnens hållplats. Dens funktion är ett viktigt 
element på torget och vi föreslår därför en ny roströd trappa 
som i samspel med torg och byggnad kommer att skapa en 
vacker och lugn portal intill Kvillebäcken.
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3 element,  alla med sin materialitet 
skapar ett stärkt samspel på torget
Saluhallens trä,  Torgets stenläggning 
och Trappans roströde metal.

Volymstudie

Close-up av saluhallens hörn

translucenta plåtar bakom trälameller


