
BYGGNADSVOLYMEN
Byggnaden tillpassas platsens omgivningar genom att det görs ett antal diagonala 
snitt i byggnadsfältet. Dessa brytpunkter verkar så att byggnaden bättre förhåller 
sig till platsens komplexa organisation. Byggnaden förhåller sig på detta vis till de 
många skilda förlopp och riktningar som platsen har. Detta medför att Saluhallen blir 
mer tillgänglig från alla sidor och framstår som mindre hård och bättre integrerad i 
den urbana miljön. 

Likaså har takytorna fått ett antal ”knäck” som ger fasaderna en bättre skala, mer 
karaktär och bättre sammenhang med den urbana kontexten. Under takytan ud-
formas saluhallen som en tresidig byggnad. På detta vis framträder själva saluhallen 
som en gård och som centrum for byggnationen i öppen förbindelse med torget 
framför.

TORGET
Torget framför Saluhallen utformas så att den inbjuder till vistelse och uteserver-
ing. Torget avskärmas därfor längs med Gustaf Dalénsgatan med en bänkrad i 
tre nivåer som utföres i vit betong. På den översta nivån i 120cm höjd planteras 
mindre träd och buskar, dock ej så att omgivningen utestängs. Själva torghandeln 
är centralt placerad framför saluhallen. Områden för uteservering placeras längs 
gaveln på den nya bebyggelseplanen för Kvillebäcken och ett litet mobilt café för 
kaffeservering kan evt. etableras här. Uteserveringen kan också betjänas från själva 
saluhallen. Serveringsområdet kan vintertid tex också användas till julmarknad och 
liknande. Torget beläggs med stora plattor av ljus betong i skilda format. Cykelvä-
gen markeras och målas upp på plattorna. Cykelvägen blir på så vis en dynamisk 
del av torgets liv. Parkeringsplatser etableras på västsidan av byggnaden.

HÅLLBARHET, KONSTRUKTION OCH MATERIAL
Saluhallen byggs av hållbara material efter cradle to cradle-principen. Dvs. ett slutet 
kretslopp där alla material kan återanvändas och återvinnas. Byggnadens bärande 
konstruktion består således av träbjälklag. Fasaderna bekläs med oljebehandlade 
furulister (evt. bemålade eller karboniserade är också en möjlighet), som också 
sättes framför glaspartierna på våning 1. Indvändiga bärande väggar och däck 
tillverkas av massiva furuelement. Byggnaden blir högisolerad med lågenergiglas 
i fasaderna och 40cm isolering i tak. På fasaderna monteras stora svartmålade 
trälodportar som kan skjutas in framför fönstren. Evt. kan det även etableras en jord-
värmeanläggning under byggnaden för uppvärmning av Saluhallen.

PLAN OCH AREAL
Grundplanen för Saluhallen är samma som Mats & Arne Arkitektkontor har utar-
betat. Deras planlösning har blott tillpassats de diagonala snitten i byggnadsytan. 
Alla rummen är bevarade och ligger placerade på samme ställe som i Mats & Arnes 
planlösning. Arealen är likaså bevarad då de diagonala snitten ger möjlighet att 
utnyttja hela byggfältet mot syd bättre. Källare etableras om så önskas.

Samlad bruttoareal för Mats & Arne är (nivå 1+2) :  984m2 BTA + källare
Samlad bruttoareal för den nya Saluhallen (nivå 1+2) : 1002m2 BTA + evt. källare

LADAN – SALUHALL OCH BISTRO

Den nya Saluhallen kommer att bli Kvillebäckens nya samlingspunkt och ge 
området en förstärkt identitet. Saluhallen är tänkt att förmedla tre berättelser. 
Kvillebäckens historia, jordbruksprodukternas historia samt marknadshallens 
historia och typologi. Tillsammans ger dessa tre berättelser en markant identitet 
och historik til hela området.

1- Kvillebäcken:
Verklighetens Kal och Ada, Karl Alfred Olsson och Ada Konstantia Lindström, 
som gett upphov till vitsarna med samma namn, fl yttade i början av 1900-talet 
till Kvillebäcken där de slog sig ned. Här var de mycket aktiva inom dåtidens 
föreningsliv. 1906 blev de medlemmar i ”Kvillebäckens Stjärna” och uppträdde 
många gånger vid föreningens revyer. Samlingslokalen låg i Kvillebäcken och 
hette ”Ladan”. Byggnaden syns på bilden ovan. Kal och Ada-vitsarna ger 
uttryck för den särskilda ”Göteborgsandan” och den nya Saluhallen på Kvil-
lebäcken är således inspirerad av historien om Karl och Ada och föreningslo-
kalen ”Ladan” som var dåtidens samlingspunkt för Kvillebäckens invånare.

 2- Jordbruksprodukterna:
Då det primärt ska säljas lokalproducerede råvaror i Saluhallen är det naturligt 
att också Saluhallens arkitektur har en lokal förankring. Byggnaden har därför 
tydligt släktskap med lantbrukets ”ladu-arkitektur” vari man traditionellt har 
förvarat och lagrat råvarorna. Den nya saluhallen avspeglar på detta vis råva-
rornas ursprung.

3- Marknadshallens typologi:
Saluhallens arkitektur är tänkt som en modern tolkning av den traditionella 
marknadshallen vars historia går helt tillbaka till de gamla romarna. Den 
utmärkte sig genom att vara tvådelad horisontellt samt med en betydande 
takhöjd. En öppen ovandel och en mera sluten nedre del. I övre delen av 
hallen placerades stora ljusinfall som kastade ljus in under det välvda taket. 
Kvilebäckens nya saluhall är en modern tolkning av denna typologi. 
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Sektion  A-A  1:200 Sektion  B-B  1:200

Fasad syd 1:200  öppen Fasad syd  1:200  stängd

Fasad väst  1:200  öppen Fasad väst  1:200  stängd

Fasad nord  1:200  öppen Fasad nord  1:200  stängd

Fasad öst  1:200  öppen Fasad öst  1:200  stängd
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