
I skogen bildar trädens stammar och kronor ett speciellt rum. 

Trädkronorna bildar tak, och stammarna pelare. Det är ett rum som vi 
känner igen som något vackert och speciellt, ett rum som vi tycker om 
att vara i.

Den nya saluhall skapar denna stämning mitt i staden. Under ett stort 
tak, var ljuset filtreras genom takfönster och slanka pelare skapar ett 
vertikalt rum, återskapas det karakteristiska rum från skogen i en modern 
gestaltning. 

Med ett stort tak bliver saluhall och ankomstplats en samlad anläggning, 
vilken skapar ett karakteristiskt rum för Kvillebäcken.

Under taket står den stora montren. Montren är Saluhallens inre rum. Som 
på museet är montren en plats där vi ser på något vackert och spännande. 
En plats där våra sinnen och vår nyfikenhet pirras. Så blir det också här, 
var frukter, grönsaker, kryddor och mycket mer blir till dekoration och 
invitation för de förbipasserande och lockar dem innanför.

Platsen utanför Saluhallen blir till ett stort, övertäckt uterum var det kan 
hållas utomhusaktiviteter utan att tänka på väderleken. Saluhallen kan 
öppna de stora portarna och flytta ut på platsen och skapa en marknad 
oansett om det regnar eller snöar. Men det kan också vara andra offentliga 
arrangementer som dans, musik eller teater under det stora taket. 

Taket blir den nya ikon för det nya Kvillebäcken. En modern urban plats 
som både är vacker som en plats man bara sätter sig ned med en kopp 
kaffe och ser på folk, men också ett ställe som kan programmeras och 
skapa speciella upplevelser som ger hela Göteborgs invånare en grund 
till att åka till Kvillebäcken.

Taket

En stor skiva bildar tak över både byggnad och plats, därmed skapas 
dels ett tak till inomhusdelen av saluhallen och dels ett övertäckt uterum 
som kan användas till marknadsplats om sommaren.

Takfönster i varierande storlek är placerade över inomhus- och 
utomhusrummen och skapar ett filtrerat ljus som återger ljuset mellan 

löven en sommardag i skogen och samtidigt säkrar att det alltid är ljust 
och välkomnande under taket.

Från de omkringliggande husen, var taket ses uppifrån, blir takytan en 
vacker komposition. Taket täcks med sedum som betonar takets geometri, 
och blir till en vacker trädgård att titta på. Vidare vill sedumtaket uppta 
och fördröja en stor del av den nederbörd som faller på taket.  Horisontella 
solpaneler som förser byggnaden med el, med kristaller som vinklar 
de sneda solstrålar ned på panelerna, placeras på taket som en del av 
kompositionen.

Konstruktionen är tänkt utfört som en stålkonstruktion, som genom 
topologisk optimering  uppföres med minst möjliga materialåtgång.

Montren

Själva saluhallen byggs upp som en simpel, transperent konstruktion 
som ger insyn från förbipasserande dygnet runt.

Glasfacaden utföres med tre lager av energiglas med integrerat 
solfilter. Solavskärmning utförs dels med det stora överhäng, dels med 
lövfällande klätterväxter vilka ger skugga om sommaren och sol om 
vintern när de har tappat bladen. Två kärnor i platsgjuten betong, stagar 
av takkonstruktionen och är med till att bära första våningens däck. 
Kärnorna innehåller toaletter och trappor.
Saluhallen värms upp och kyles ned med hjälp av en värmepump, som 

utnyttjar överskottsvärme från kylrummen, samt evt. lokal fjärrvärme, 
till uppvärmning i vinterhalvåret och som nedkylning av byggnaden om 
sommaren. Detta system kan evt. optimeras med en jordborrning till 
lagring av överskottsvärme. Alla konstruktioner görs enkla och att de 
enkeltvis kan demonteras och återanvändas.

Saluhallen är inredd med utgångspunkt i Mats och Arne Arkitektkontors 
förslag. Den slutgiltiga inredning ser vi fram emot till att rita i samarbete 
med byggherre och brukare.

Platsen

Platsens golv utförs i borstad platsgjuten betong med ramar och 
avgränsningar i rostfritt stål. Betongytan tänks utfört med en textur med 
ett grovt mönster liknande en skogsmark. Golvet fortsätter enhetligt in 
i Saluhallen och blir ett samlat golv som binder ihop ute och inne  i ett.

Dränering sker med dräneringsledning mellan betongfälterna. En yta 
med vatten, fylls upp med regnvatten från taket när det regnar, och 
speglar himmel och ljus från takfönster i platsens golv. Vidare vill det 
fungera som en fördröjningsbassing vid kraftigt regn.

Om kvällen och natten lyses det stora taket upp nerifrån och gör området 
till ett tryggt ställe att vara hela dygnet. Enskilda bänkar ger möjlighet för 
att sitta under taket och gör stället till en upplagd plats för att mötas för 
de lokala.
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