
VOLYMSTUDIE  1:200

SEKTION  1:200

SALUHALL KVILLEBACKEN

MATMACKEN

SYD  1:200

VÄST  1:200

PLANSCH 1



SITUATIONSPLAN  1:400

NORR  1:200

MATMACKEN

OST  1:200

PLANSCH 2

Stadsdelstorget är genom att en - vertikal - avgränsning 
saknas, rumsligt en del av Trafikplatsen och därigenom 

knappast attraktivt som uppehållsplats. Med förslaget 
blir torget rumsligt definierat genom en horisontal 

begränsning, ett tak, som - byggrättsligt - utgör en del 
av torgets utformning. Det frikostigt utformade taket 

inbjuder inte enbart till ett besök i Saluhallen utan 
garanterar samtidigt att torget kan användas vid regn 

och starkt solsken. Genom takhöjden kan man trots 
taket njuta av en lågt stående vår- eller sensommarsol. 

Belägen i skärningspunkten mellan bostadsområde och 
trafikplats inbjuder byggnaden, med funktionaliteten hos 

en mack, till att tanka livsmedel och till att hänga 
omkring i. De som option möjliga sittbänkarna kan också 

användas som torgstånd. 

Taket gör ett solskydd överflödigt för Saluhallen och 
möjliggör en komplett inglasning av bottenvåningen, 

så att Saluhallen kan fungera som en klimatiserad del av 
torget. Genom att dra gatubeläggningen in i innerummet 

suddas gränsen mellan inne- och uterum ut ännu mer. 

Byggnadens vita färg skall erbjuda besökarna en neutral 
bakgrund till färgrikedomen hos de utlagda matvarorna 

och ge byggnaden en unik och tidsmässig identitet. 



VOLYMSTUDIE  1:200

SEKTION  1:200

SALUHALL KVILLEBACKEN

MATMACKEN

SYD  1:200

VÄST  1:200

PLANSCH 1



SITUATIONSPLAN  1:400

NORR  1:200

MATMACKEN

OST  1:200

PLANSCH 2

Stadsdelstorget är genom att en - vertikal - avgränsning 
saknas, rumsligt en del av Trafikplatsen och därigenom 

knappast attraktivt som uppehållsplats. Med förslaget 
blir torget rumsligt definierat genom en horisontal 

begränsning, ett tak, som - byggrättsligt - utgör en del 
av torgets utformning. Det frikostigt utformade taket 

inbjuder inte enbart till ett besök i Saluhallen utan 
garanterar samtidigt att torget kan användas vid regn 

och starkt solsken. Genom takhöjden kan man trots 
taket njuta av en lågt stående vår- eller sensommarsol. 

Belägen i skärningspunkten mellan bostadsområde och 
trafikplats inbjuder byggnaden, med funktionaliteten hos 

en mack, till att tanka livsmedel och till att hänga 
omkring i. De som option möjliga sittbänkarna kan också 

användas som torgstånd. 

Taket gör ett solskydd överflödigt för Saluhallen och 
möjliggör en komplett inglasning av bottenvåningen, 

så att Saluhallen kan fungera som en klimatiserad del av 
torget. Genom att dra gatubeläggningen in i innerummet 

suddas gränsen mellan inne- och uterum ut ännu mer. 

Byggnadens vita färg skall erbjuda besökarna en neutral 
bakgrund till färgrikedomen hos de utlagda matvarorna 

och ge byggnaden en unik och tidsmässig identitet. 


