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Kvillebäckens Saluhall - en böndernas  och de
närodlandes marknad mitt i de nya stadsmässiga
kvarteren. Den konstruktiva tydligheten signalerar
byggnadens publika karaktär och skapar ett generellt
offentligt rum. På samma sätt som tidigare epokers
gjutjärnskonstruktioner skapade såväl saluhallar som
järnvägsstationer som fick sin karaktär av
konstruktionsprincipen präglas förslaget av de
förutsättningar som valet av massivträ som
konstruktionsmaterial ger.
De bärande V-pelarna och det veckade taket ger
volymen en karaktäristisk profil mot torget och mot
förbipasserande. Den sicksack formade taklinjen syns
från såväl spårvagn som torg och blir en livfull kontrast
till omgivande bostäders striktare utformning. Takets
veckade ovansida blir en viktig femte fasad. De lutande
norr- och söderfasaderna dramatiserar uttrycket
ytterligare. Saluhallen är formad som en stor fri hall
med handel och restauranger och café i enlighet med
programmet. Genom utformningen där de konstruktiva
trämaterialen exponeras interiört skapas en mötesplats
med atmosfär samtidigt som den karakteristiska
volymen lätt blir igenkänd som en ny symbol för
området.

U T F O R M N I N G
Den utkragande volymen mot öster ger byggnaden en
intim karaktär kring huvudentrén samtidigt som takets
utformning skapar en dramatisk silhuett. Vi föreslår att
uteserveringar förläggs mot torget och mot söder.

Den låga entrépassagen dramatiserar sekvensen in i
den stora hallen

Saluhallens fasad har en enhetlig utformning för att
särskilja sig från de omgivande (och kommande)
bostadshusen karaktär. Genom de vertikala
fasadlamellerna av aluminium förändras upplevelsen
av byggnaden och graden av transparens såväl i
rörelse förbi byggnaden som med tiden på dygnet och
årstiden. Innertakets lämnas fritt från installationer och
belyses underifrån så att dess färg lyser ut igenom
fasaden och ger en stämning till torget under de mörka
timmarna på året. Volymen är  lätt och paviljongartad
som kontrast till de  tunga och varm-mustiga
bostadshusen.

E N E R G I
Genom att kombinera system för värmeväxling vintertid
med naturlig ventilation sommar tid finns förutsättningar
för en låg energiförbrukning. De vertikala
fasadlamellerna och den lutande söderfasaden minskar
det direkta solinfallet sommartid medan vintersol släpps
in genom söderfasaden. Kontroll av luftflöden vintertid
sker genom vindfång och luften värmeväxlas.
Ventilationsluckor högt upp i fasad medger god
ventilation av överskottsvärme sommartid.

På de södervända takytorna finns även möjlighet till
aktiv solenergi. Även system för återanvändning av
överskottsvärme från kylmaskiner för uppvärmning
samt för att värma tappvatten kan studeras.

Veckat tak med plats för aktiva
solfångare och fasad med
vertikala sollameller

V-pelare i limträ. taksskiva och
mellanbjälklag i massivträ

Övre delen av saluhallen,
serveringar. Planlösning enligt
programmet.

Nedre delen av saluhallen, stånd
och butiker som även har egen
entré. Planlösning enligt
programmet.

SITUATIONSPLAN 1:400



M A T E R I A L och K O N S T R U K T I O N
Byggnaden är huvudsakligen utformad i massivträ,
med såväl pelare som bjälklag och takskivor av trä.
Limträbalkar i V form utgör den bärande strukturen,
med stålskodda pelare som möter mark och tak.
Takytans veckade yta sätts samman av
massivträskivor (typ KLH). Även bjälklagen byggs av
massivträ.  Aluminium profiler bär glaset i fasad, och
även fasadens lameller är utförda av aluminiumprofiler.
Yttertak av Rheinzink.
Det inre trätaket ger ett varm intryck inåt, målat i en
färg som ger byggnaden identitet. På entréplanet golv
av granit, som fortsätter ut i granithällar på torget.

T O R G R U M M E T
Torgrummet gestaltas som en hård praktisk skiva av
återvunnen granit i varierande bredder och fallande
längder. En tålig grund som bär stadslivet och
saluhallens behov. En diagonal läggningsriktning ger
en anvisning in mot saluhallen. I saluhallen fortsätter
samma tema med liknande material men i en finare
grad av bearbetning av ytan. Torget ges en dunge av
högstammande robinior ( Robinia pesudoacasia)
planterade i en sammanhängande avgrusad växtbädd.
Träden ger en lätt lövskugga över en servering som
läcker ut från saluhallen sommartid. Trappan från
spårvagnshållplatsen landar på torget och möts av ett
postament som fungerar som mötesplats och yta för
informellt samarbete med de boende. Även denna är
tänkt att utföras i Bohusländsk granit. Cykeltrafiken går
på torgytan, men separeras med en enkel kantsten
samt en distans ut mot bilkörfälten.
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