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vy från fotopunkten  - TORG & HUVUDENTRÉ

PLATSEN - Kvillebäckens nya stadsdel är inpas-
sad i det befintliga gatunätet kring Vågmästar-
platsen. Saluhallen och torget utgör ena halvan av 
ett entrémotiv till Gustaf Dalénsgatan. Saluhallen 
placeras i hörnet av den nya bebyggelsen, men 
hamnar samtidigt mitt i den samlade stadsstruk-
turen som bildas. Den nya torgbildningen på båda 
sidor Gustaf Dalénsgatan ansluter till det befint-
liga torget på andra sidan spårvägen och bildar en 
ny Vågmästarplats med spårvägen i mitten.

SALUHALL - Saluhallen är en av de viktigaste 
byggnaderna i antikens städer. Ursprungligen ut-
formad som en basilika rymde de både administra-
tion, mötesplats och handel i gångar och arkader. 
Dessa byggnader hade en naturlig plats vid tor-
get tillsammans med andra offentliga byggnader, 
tempel och palats. I en ursprunglig utformning 
kunde byggnadens fyra sidor vara likvärdiga, med 
pelargångar kring den indragna fasaden.

RIKTNINGAR & ZONER - Saluhallens tak sträcker 
sig ut mot torget och bildar en arkad som tar emot 
bron från spårvagnshållplatsen. Arkaden skapar 
ett fasadmotiv mot torget och är ett skydd över 
huvudentrén. Den är samtidigt en mellanzon mel-
lan handel inomhus och på torget. På sommaren 
öppnas glasväggen och besökarna kan strömma 
fritt genom byggnaden. På vinterhalvåret är byg-
gnaden stängd och flödet leds via tre entréer i 
gatuplan och en på gångbron. 

Huvudentrén ligger centralt mot torget medan 
två entréer placeras i hörnen mot Fjärdigsgatan. 
Därmed tar vi tag i det befintliga butiksstråket 
längs Hjalmar Brantingsgatan och de gående från 
norr på Fjärdingsgatan. Samtliga fasaders glasväg-
gar är indragna från den yttre pelarstrukturen för 
att öppna upp byggnaden och skapa en mellan-
zon. Från bron angörs byggnaden på en avsats på 
3,5 metersnivån. Här föreslås serveringen plac-
eras med kök i den solida volymen i väster.

1. PLATSEN ENLIGT TÄVLINGSPROGRAMMET
Saluhallen och torget utgör ena halvan av ett entrémo-
tiv till Gustaf Dalénsgatan. Platsen ligger i hörnet av den 
nya stadsdelen Kvillebäcken. Byggnaden riktar sig mot 
Gustaf Daléngatan.

3. BYGGNADENS PLACERING PÅ TORGET
Saluhallens tak sträcker sig ut mot torget och bildar en 
arkad som tar emot bron från spårvagnshållplatsen. 
Arkaden bildar ett fasadmotiv mot torget och är ett skydd 
över huvudentrén. Byggnaden dras in från Hjalmad Brant-
inggatan och lämnar plats för mer torgyta.

4. FLÖDEN & ENTRÉER
Huvudentré mot öster, två hörnentréer mot väster. En-
trén mot Hjalmar Brantingsgatan ansluter till befintligt 
butiksstråk. Entré på bron ansluter till restaurang och  
terrass.

2. PLATSENS POTENTIAL
Den nya torgbildningen på båda sidor om Gustaf Daléns-
gatan ansluter till det befintliga torget på andra sidan 
spårvägen och bildar en ny Vågmästarplats med spårvä-
gen i mitten. Saluhallen öppnar sig som en central publik 
yta, en marknadsplats på torget som knyter samman om-
kringliggande stadsstrukturer.
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PLAN 1 - ytor och funktioner
skala 1:400 axonometri  - TORG & SALUHALL

YTOR - planer
Byggnadens ytor utgår från tävlingsprogrammet. 
Planerna är endast principiellt redovisade.  

KONCEPTUELL IDÉ - Byggnadens enkla och 
strikta geometri bryts av två bergsliknande krop-
par. Den ena kroppen är sluten och tung och in-
rymmer bakfunktioner som varuhissar, lager, kök 
och installationer. I volymens övre del på taket 
samlas installationshuvar mm. Den andra krop-
pen är en öppen luftvolym och byggnadens sam-
lande ljusrum. Båda kropparna bryter sig igenom 
taket som ett bergslandskap, synligt över den öp-
pna ytan. De utgör den inre byggnadens bärande 
struktur. Det plana taket som ligger synligt från 
spårvägen täcks med en gräsäng. Undersidan 
av taket kläs med speglande mässing som ger 
varmt ljus, rymd och rörelser i reflektionerna.

FUNKTIONER & PLANLÖSNING - Byggnaden 
rymmer samtliga ytor som angivits i progra-
munderlaget. Planlösningen syftar till att skapa 
maximalt flöde och flexibilitet. Planlösningen 
är en princip och kan påverkas inom fasaden. 
Genom öppningsbara glaspartier kan bygganden 
på sommaren förvandlas till en klassisk saluhall 
som ansluter till torget.

Inlastning, uppackning, lager, hissar, toaletter, be-
redning och kök placeras i den slutna bergforma-
tionen och i källaren. Trappans placering syftar till 
att skapa tillgänglighet för alla ytor på övervånin-
gen och ett flöde genom saluhallen.

MATERALVAL - Byggnaden är i första hand av 
stål, glas och betong. Materialen klarar hög fuk-
tighet och temperaturvariationer.  H-pelare av 
stål bär upp arkad och takram. Tak och bjälklag 
bärs av bergens stål respektive betong. I inred-
ning, skjutpartier och solavskärmning är trä ett 
naturligt materialval. 

Glasväggarna är av industriell karaktär, men be-
höver uppfylla de klimatkrav som ställs. Genom 
att använda rotordörrar i alla entréer utom hu-
vudentrén förhindras tvärdrag när övriga partier 
är stängda. Sommartid tillåts luften strömma 
genom den öppna byggnaden.

PLANPRINCIP ENLIGT TÄVLINGSPROGRAMMET
Byggnaden riktar sig endast åt ett håll. 
Tre sidor är slutna baksidor.

PLANPRINCIP ENLIGT TÄVLINGSFÖRSLAGET
Byggnaden öppnar sig åt fyra håll genom den 
indragna fasaden och mellanzonen.

bergen FUNKTIONS- & LJUSZON
Två bergstoppar; en sluten och tung som ut-
gör bakfunktioner och en öppen luftvolym som  
utgör byggnadens samlade ljusrum.

arkadgången MELLANZON
Arkaden är en mellanzon mellan handel  
inomhus och på torget.

ängen EKOZON
Den stora takytan täcks med vacker grönska 
som  binder en stor mängd dagvatten och 
isolerar mot värme och kyla.

väderskyddet SALUHALLEN
En böljande glasfasad som fungerar som väder-
skydd och avgränsning för saluhallen och dess 
butiker. Väggarna kan öppnas upp under som-
marhalvåret.

marken TORGET
Torgets golv flyter fritt genom saluhallen och 
utgör en sammanhängende publik yta.

byggnaden - BYGGDELAR & ZONER

saluhallen -ENTRÉER & FLÖDEN

vy från söder - ENTRÉ & TORG MOT VÅGMÄSTAREPLATSEN

fasad - ÖSTER
skala 1:200
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TORGRUMMETS FÖRUTSÄTTNINGAR - Vid en 
genomgång av gatustruktur och trafiklösning har 
vi funnit att den föreslagna lösningen kan modifi-
eras för att skapa större ytor och bättre förutsätt-
ningar för saluhallens verksamhet. I förslaget är 
därför de separerade svängfilerna borttagna. Vi 
föreslår också en öppnare lösning med cyklar och 
fotgängare inom samma ytor, med enklare mark-
ering i mark och vissa möbler i form av långa bän-
kar som hjälper till att styra funktioner. Samman-
taget skapas en större och tydligare torgyta för 
den nya saluhallen att landa på.

TORGRUMMET - Markbeläggningen utgörs av 
enhetliga granithällar som genombryts av ett flö-
dande mönster vilket även tillåts sprida sig utan-
för tävlingsområdets torgytor. Mönstret skapar en 
matris som tar sin utgångspunkt från riktningar i 
de omkringliggande områdena. Materialen skiftar 
från sten av granit och skiffer till metalliska mate-
rial som corténstål och brons. Materialen förän-
dras beroende på väder och tid på året och dyg-
net. De reflekterar ljus på olika sätt och vid regn

framkommer olika glans. Torgets golv flyter fritt 
genom saluhallen för att förstärka känslan av en 
sammanhängande publik yta. Salustånd, uteserver-
ingar och butiksdelar placeras ut oberoende av 
markens mönster och bidrar till folklivet på plats-
en. Enkla master med strålkastare använder byg-
gnadens och markens material för att skapa reflek-
tioner som ger platsen en stämningsfull karaktär 
under årets och dygnets mörka perioder. 

planutsnitt - MARKBELÄGGNING

fasad - NORR
skala 1:200

fasad - VÄSTER
skala 1:200

fasad - SÖDER
skala 1:200

sektion - A-A
skala 1:200

torget - KARAKTÄR & MATERIAL

interiörvy - SALUHALLEN MED LANTERNIN
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