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The subject of this thesis has developed from my 
specific knowledge of the world. 
I have learned that it is easier to identify a 
problem and address a vision as you feel a per-
sonal connection. I grew up on a farm in the 
countryside in Sweden. My father is a farmer and 
one out of the slowly dwindling crowd of pro-
ducers that today supply the world’s rapidly 
growing civilization of people.
At my parents house on the countryside I have 
seen my fathers frustration for not getting eno-
ugh money for the milk he is producing or the 
wheat he is growing. 
I have during my childhood seen farmers giving 
up their professions as a large- scale produc-
tion has become the only way to earn a profit. 
I have seen my mothers hesitation towards let-
ting milking-robots taking over her job. In the 
agricultural-magazines spilling over my parents 
kitchen-table, you can see ads of farmers sit-
ting in their office watching a computer-screen 
showing datas about the milk just being tapped 
from a cow by a robot in the cow- stall below.
I have heard my father explaining his worries 
about the farmers in the undeveloped world, not 
being able to sell their products because of the 
globalization of the food-distribution which ma-
kes their locally produced vegetables more ex-
pensive than foreign ones. 

I have seen him getting sad as he think there is 
a link missing between him and the consumers- a 
link that cost both him and the consumers money. 

As a farmer you are well informed about the long 
processing of food. The long chain of events for 
the milk going from the milklorry to the pro-
cessingindustry, to the packageindustry, to the 
retailer, to the supermarket and then days and 
weeks later finally ending up by the consumer. 
There are plenty of intermediaries but the 
inscript on the milkbottle still says ”From your 
farmer around the corner”. 

The food is something crucial. I always knew 
that of course. I knew that to stay healthy you 
have to eat, I knew that to stay alive you have 
to eat. But I never really made the connection 
between food and my future profession until 
writing an essay about Urban farming some years 
ago. Food production and urban planning have 
always been somewhat contradictory.
The world is becoming one city, but is already 
one big food market. 
I believe that food; the production, processing 
and distribution of food have an important and 
crucial role to play in our mission for 
developing a sustainable world.
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We have entered the  urban century. For the first 
time in history more than half of the world’s 
population live in urban environments. The demo-
graphic growth in rural areas is declined, whi-
le it in urban areas constantly and rapidly is 
increasing. In fifty years from now there will be 
more people living in cities than it is today 
living people on the entire planet. 

Responding to the needs of a rapidly growing 
urban population have proved to be difficult. 
Cities today deal with problems on a range of 
fields concerning hunger and poverty, transports 
and pollution, big ecological footprints and 
waste. 

Food is the most basic of human needs and as the 
cities are growing difficulties in bringing food 
to the people have increased. 
The food manufacture today is based on largesca-
le agriculture in the countryside, a tortuous 
processing and long distance transportations. 
Its a long chain of events with plenty of inter-
mediaries
When the food finally reaches the consumer it is 
expensive and not even fresh. 
Poor people can’t afford to eat it, rich people 
don’t want to eat it.

GENERAL INTRODUCTION
A growing city that feeds problems 



The urbanized population



Cities require a concentration of food, water, 
energy and raw materials which nature can’t pro-
vide. All the cities in the world are struggling 
with the difficult task to collect these amounts 
of raw materials to the city, and handle the 
circulation of residues, garbage and sewage, 
back to nature. While urbanization is usually 
thought of as a demographic or economic phenome-
non, it has also major ecological consequences. 
Together with the flow of food, a corresponding 
amount of nutrients comes to the cities. But 
unlike in rural areas, the urban household and 
market refuse is usually lost, contributes to 
urban pollution, or is used as landfill. Removing 
people and livestock far from the land that 
supports them prevents the economic recycling of 
phosphorus, nitrogen, other nutrients and 
organic products back onto farm- and forest 
lands. What were once local, cyclically 
integrated ecological production systems, have 
become global, horizontally disintegrated 
throughput systems.

GENERAL INTRODUCTION
The lost connection to nature 



The one way flow of nutrients to the city



GENERAL INTRODUCTION
The waste of garbage

The separation of farming from the city is a new 
phenomenon in the city’s history. In the past, 
urban agriculture was the primary method 
handling urban organic wastes. Since the 20th 
century the trend has instead been to “clean up” 
cities by the introduction of modern water 
treatment system. The waste is removed instead 
of being incorporated into the existing agricul-
tural systems.
As a result we have growing volumes of waste 
that have to be moved from the city and that put 
increased demands on functioning infrastructu-
res for sanitation. Slowly but surely the cycle 
have become a one-way street on which the food 
for the cities is imported and the waste is 
being exported. In developing countries where 
most of the future urbanization will take place, 
the western model of city sanitation is applied 
because it is believed to be the urban way of 
living. It becomes a symbol and a showpiece of 
modernity, which is an official attitude and be-
havior that has to change.



City waste



A major socio- cultural consequence of 
urbanization is that people are first 
spatially and then psychologically distanced 
from the land that supports them. For many 
urban dwellers, even food, that most vital of 
basic needs, is increasingly dissociated from 
its origins in the sun and soil.
Food at the farmgate today is only raw materi-
al for an elaborate processing industry. Most 
wealth generated by the food sector in the North 
is in value-added processing, packaging, trans-
portation, and retailing, effectively triviali-
zing farming per se as economic activity and way 
of life. There is no wonder that food and far-
ming occupies a diminished place in the consci-
ousness of city folk everywhere in the “develo-
ped” world. 
The Australian professor Julian Cribb, author of 
”The Coming Famine” and specialist on
agriculture and environmental issues, believe 
this disconnection has to be fixed.
 “If we don’t, by 2050 we will have more than 
three-quarters of the human population - almost 
8 billion people - living in places where they 
are totally without the means or the knowledge 
of how to feed themselves. Our giant cities will 
be gigantic death traps, at the mercy of even 
quite minor glitches in regional or global food 
supplies.”

GENERAL INTRODUCTION
The lost connection to the farmer 



The long chain of events and the distanced relation between producer and consumer



As consumers in industrialized countries we are 
used to be able to choose from all sort of glo-
bal food in our local supermarket. We buy apples 
from New Zealand, green beans from Brasil and 
bottled water from Canada. We have the sushi-
restaurant around the corner and we use all 
kinds of exotic fruits in our desserts. We have 
become used to having everything exactly where 
we stand.
But the price we pay for all this is high. Not 
just in swedish krones but also in the form of 
a declined environment. In the United Kingdom, 
as an example, around 3 out of 10 transports are 
food related. Since 1978, the annual amount of 
food moved by HGVs (Heavy Goods Vehicles) has 
increased by 23 percent, with the average dis-
tance for each trip also up by 50 percent. Air 
freight of fresh food has doubled in the past 
twenty years and it is a trend set to continue. 
The total distance in miles the food item is 
transported from field to plate, also called food 
miles, has increased extremely as the global 
trade in agricultural products have been 
expanding and as centralized distribution sys-
tems of large retailers and food manufactures 
have developed within national boarders. Food 
must travel through a complex network in order 
to supply cities. 

GENERAL INTRODUCTION
Transportation will determine the 
future of cities



Foodmiles



The resultant mass movement of people from farms 
and rural villages everywhere constitutes the 
greatest human migration in history. 
Why do people leave rural life for urban life? 
Programming and designing the city requires good 
knowledge about what people are looking for. We 
need to ask ourselves; what is this urban living 
all about? 
The differences between urban and rural, town and 
country are not straightforward and the defini-
tion of urban change over time and space. 
Issues related to food system are today regarded 
as a strange in the bar for planning. Although 
the designer’s basic aim is to improve quality 
of life among humans in the city and to get the 
city to better respond to human needs, matters 
to do with food are seldom discussed as a part 
of urban planning strategies. In the book, ‘More 
Urban, Less Poor’ urban is defined as “a city or 
other residence where a majority of the popula-
tion have their income in activities linked to 
urban economy, which means activities
not concerning agriculture, forestry, hunting 
and fishing. By definition, the city often stands 
in sharp contrast to agriculture. The fact that 
we percept rural and urban as two divorced acti-
vities is problematic as it becomes a limiting 
factor in planning contexts. 

GENERAL INTRODUCTION
Urban vs Rural





GENERAL INTRODUCTION
Urban agriculture

Urban Agriculture as a term is relatively new, 
as well as the recognition of Urban agriculture 
as a form of sustainable food production.
The most widely used definition of urban agricul-
ture are from Luc Mougeot, one of the world’s 
foremost experts on the subject.

“Urban Agriculture is an industry located 
within, or on the fringe of a town, a city or a 
metropolis, which grows and raises, processes 
and distributes a diversity of food and non-food 
products, (re)using largely human and material 
resources, products and services found in and 
around that urban area, and in turn supplying 
human and materials resources, products and ser-
vices largely to that urban area.”



Urban farming being practiced in Havanna, Cuba. Cuba is regarded as the most sustainable 
country in the world when it comes to foodproduction.



Stockholm region is growing quickly. 
The number of inhabitants in Stockholm City has 
during the last years increased by 10 000 
persons each year and expect to exceed 1 
million by 2030.

In June 2007 Stockholm City council adopted 
”Vision 2030- Ett Stockholm i världsklass” a  
document presenting the guidelines and the 
long-term future scenario for Stockholm. 
Guidelines explaining how to support the conti-
nued growth and analyses about how the needs of 
a rapidly increasing population can be met. 
In the document a few developement areas are 
specificly being pointed out.
One of them is ”Söderstaden” an area located 
directly south of Stockholm inner city. 
”Söderstaden”,today a diverse environment, is 
going to be transformed into a denser more 
functional urban environment and being 
integrated in its surrounding neighborhoods.
The developement plans for Söderstaden is 
divided into  4 investigation areas.
”Globenområdet”, ”Slakhusområdet”, ”Södra 
Skanstull” and ”Gullmarsplan och Nynäsvägen”

SPECIFIC INTRODUCTION
Stockholm Söderstaden 2030



The 4 different investigation
areas in the developement 
plan for ”Söderstaden”



The investigation area Slakthusområdet (The 
Slaughterhouse area) is northern Europe’s 
largest wholesale trading of meat, pork, and 
processed meat. The site established in 1912 has 
an impressing 100 year old experience and 
tradition of food handling. Today there are 
257 businesses in the area, whereof one third 
belongs to the food industry.
As a part of the vision for ”Söderstaden 2030” 
this is going to change.
The vision about ”Matstaden” (the Food town)that 
was decided upon in 2008 was in 2010 revised. 
The plans from 2008 visioning a more accessible 
food enterprise center has been slaughtered on 
behalf of an area with a focus on housing, en-
tertainment and events.
Slakthusområdet is going to be developed into a 
classic dense inner city neighborhood with 
spaces for business, shops, restaurants and 
housing for approximately 2500-3000 people.
The industries are going to be removed. 
Todays cluster of food companies are going to 
be relocated on a new site outside the city in 
Larsboda, Farsta.
Ínvestigations and propasals are as we speak 
being done and developed and at the end of 2013 
a program proposal for the new ”urban” Slakthus-
området expects to be completed and ready to be 
evaluated by the public.

SPECIFIC INTRODUCTION
Slakthusområdet
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Verksamheten omfattade:
- Att tillhandahålla en marknadsplats för livdjur
- Att erbjuda lokaler för slakt av boskap 
- Att erbjuda lokaler för styckning av kött 
- Att ta tillvara biprodukter 
- Att distribuera produkterna till försäljnings- 
alternativt förädlande led

Förutom detta krävdes en mängd understödjande 
funktioner – administration för verksamheten 
och djurhandeln, portvakt, stall, kylanläggning, 
gödselhantering, ångpannor och generatorer, 
köttförsäljning, järnväg, förvaring av kol, 
lokomotivuppställning, bostäder m.m. Av den 
ursprungligen 29 hektar stora tomten togs knappt 
hälften i anspråk för den första utbyggnadsfasen, medan 
resten reserverades för framtida utbyggnad.

Marknadsområdet: Djuren togs in i området från 
järnvägen i väster och förflyttades via väntfållor till 
tre stall och två marknadshallar. Ett stall rymde 
småboskap (40 ombyggt), ett stall storboskap (41) 
och det tredje ett handelsstall för kvigor (rivet). Den 
större marknadshallen var för storboskap (49) medan 
den mindre var för svin och småboskap (48). Längs 
Hallvägen löpte i stallens fasadliv ett staket som skiljde 
marknadsområdet från slaktområdet.

Slaktområdet: När djuren gick till slakt skedde slakten 
i tre parallella men från varandra skilda slakthallar 
– en för svin (24), en för småboskap (25) och en för 
storboskap (26). Tillsammans med den storslagna 
förbindelsehallen (15) som förbinder slakthallarna 
bildas en kamformad plan. Parallellt förbindelsehallen 
åt öster låg två byggnadsvolymer ytterligare – kylhuset 
(15) samt ångpanne- och maskinhuset (13), i dess 
anslutning två landmärken – industriskorstenen (13) 
och vattentornet (13). Förbindelsehallen hade en 
logistisk funktion, som benämningen antyder, där 
slakthallar stod i förbindelse med kylhus och, via 
täckta gångar över Rökerigatan, hudbod (7), rensstuga 
(8) och hästslakthus (rivet). Gavlarnas anslående 
jugendmotiv och portöppningar ställde hallen i 
förbindelse åt norr med de djurtransporter som kom 
via spårväg från Skanstull, åt söder med en vy över 
den oexploaterade delen av tomten. Av de omkring tio 
byggnader, t.ex. sanitetsslakthus och observationsstall, 
som ursprungligen fanns öster om Rökerigatan har alla 
utom tre rivits: kvar finns förutom de ovan nämnda 
hudbod och rensstuga också köttförsäljningsbyggnad 
(3).

Mönsteranläggningens specifika form visade sig, trots 
att expansionsmöjligheter från början planerats in, vara 
känslig för ändringar i processen. Bristen i flexibilitet 
blev också tydlig då nya krav ställdes som en följd av 
de teknikskiften som kontinuerligt drevs fram som 

en följd av skärpta hygien- och hälsovårdskrav. Vilket 
för vidare in i bebyggelseutvecklingens nästa fas där 
dels nya byggnader kommer till, dels de ursprungliga 
byggnaderna finns kvar i sin yttre form men ändras 
invändigt som en följd av nya funktioner.

Livsmedelsindustri – tillväxt och nedgång 
1934-1988
Den överkapacitet som anläggningen hade i 
kombination med avsevärt ökade lönekostnader innebar 
att slakthuset drogs med allvarliga lönsamhetsproblem 
de första åren. Redan på 1920-talet prövades olika 
idéer i syfte att effektivare nyttja anläggningen och den 
oexploaterade marken.

Partihandel av köttprodukter bedrevs på elva platser 
där Centralsaluhallen vid Centralstationen var 
den viktigaste. Att slakten bedrevs på annan plats 
innebar en splittring som försvårade en effektiv 
organisation av köttmarknaden. Från 1934 började 
idéerna om ett kötthandelscentrum att förverkligas. 
Flera ombyggnadsarbeten genomfördes i tät följd. Att 
djurmarknaden lades ned innebar att marknadshallen 
för storboskap (49) om- och tillbyggdes och fick den 
nya funktionen partikötthall. Partihallen invigdes 1936 
och fungerade som sådan i drygt 30 år. Ett nytt kylhus 
för partihandeln byggdes (senare rivet), det gamla 
fryshuset (del av 15) renoverades och slakthallarnas (24, 
25, 26) utrustning moderniserades. Börshuset (1) miste 

sin funktion och koppling till områdets verksamhet 
genom att det byggdes om till polishus.

Slakthusets nya inriktning från 1930-talet är förknippat 
med en viktig aktör – Sveriges Slakteriförbund. 
Slakteriförbundet och var en paraplyorganisation för 
ett tjugotal föreningar från den syd- och mellansvenska 
slaktdjursförsäljnings- och slaktbranchen. De bedrev 
hälften av slakten i Enskede och förband sig att använda 
partihallen för sin handel. 

Nyorienteringen innebar också att tomträtter uppläts 
till styckningsföretag och charkuterifabriker. Den 
höga arkitektoniska verkshöjd och enhetliga anslag 
som Wickmans mönsteranläggning representerar fick 
fortsättningsvis samsas med tillägg av mer anspråkslöst 
slag och en brokighet i uttrycket. Till de tidigaste 
hör H. W. Forsberg charkuteri och konservfabrik (27) 
från 1937 (i dag förändrat till klubb). Ännu tidigare 
var Juhlins magasinsbyggnad från 1936 (43) som även 
användes för verksamhet - rensning, torkning och 
lagring av hudar. Även det tekniskt uttjänta kylhuset 
(15) byggdes successivt om till lokaler för styckning och 
packning. Flera byggnader för livsmedelstillverkning 
nybyggdes d.v.s. med anknytning till slakt och 
styckning. En konservfabrik för fisk (17) byggdes 1954 
och den eleganta byggnaden (35) uppfördes 1960 som 
charkuteriindustri med butik. Flera byggnader av denna 
kategori har uppförts även senare t.ex. hus 11 från 

>>Slakthusets bebyggelsehistoria

1912 1945 1956 1971

Diagrammen visar hur Slakthusområdet expanderat över tiden. 
Ljusgrått betyder exploaterat område, medan de mörkgrå fälten visar 
bebyggelsestrukturen. De vita fälten är oexploaterad mark.
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1980-talets mitt och hus 42, en charkuterifabrik från 
1994.

På 1950-talet och framåt tillkommer en kategori 
lagerbyggnader som genom sin större ytutbredning 
avviker från det ursprungliga mönstret. Exempel 
på sådana byggnader är hus 12, ursprungligen AB 
Specialisternas varuinköp från 1961.

År 1965 upplät Slakthus- och saluhallsstyrelsen på 
80 år ett stort område i nordväst – motsvarande 
kvarteret Kylhuset – till Sveriges slakteriförbund 
(Scan). I området ingick bl.a. partihallen (49) och det 
ursprungliga kontorshuset som revs och ersattes med 
ett nytt administrations- och kontorshus (46).
Slutet av 1960-talet och 1970-talet var en period av 
nedgång för verksamheten och behovet av upprustning 
och ändamålsenliga lokaler var stort vilket också 
konstaterades av styrelsen. Detta ledde fram till den 
upprustnings- och förnyelseplan som färdigställdes 
1982. 

Utbyggnaden av Globen City bidrog till att området 
blev mer synligt och genom den nya T-banestationen 
mer tillgängligt än tidigare. Saluhallsstyrelsens 
huvudkontor flyttade 1985 från Centralsaluhallen 
i Klara, som då stod inför rivning, in i Börshuset. 
Sedan saluhallsstyrelsen gick upp i annan kommunal 
förvaltning kom börshuset att fyllas med verksamheter 

utan koppling till livsmedel. Detsamma gäller 
flera av de byggnader Scan efterlämnade när de 
flyttade från området. I deras kontorshus (46) kom 
den nya fastighetsägaren Stockholms stad i stället 
att från år 2006 inrymma Enskede-Årsta-Vantörs 
stadsdelsförvaltning och annan kommunal verksamhet.

Livsmedelsindustri och blandad 
verksamhet 1988-2011
1988 övergick slakteriverksamheten från kommunal 
till privat regi för att redan 1991 läggas ned. Detta 
markerar slutpunkten för den epok som startade 1912. 
Trots att området under perioden fortfarande, genom 
riktade satsningar från staden, i hög grad fortsatte att 
vara ett livsmedelskluster tillkom även verksamheter av 
annat slag. Detta kan betraktas som ett steg i riktning 
mot ett mer blandat stadsinnehåll.

Den upprustnings- och förnyelseplan från 1982 som 
syftade till en nystart för livsmedelsverksamheten på 
området ledde bl.a. till en ombyggnad av slakteriet så 
att det uppfyllde EG:s krav. Slaktvolymen gick åter 
upp och slakteriet hyrdes av två företag. Slakteriet 
lades dock ner redan 1991 p.g.a. dålig lönsamhet. På 
området fanns ca. 80 fristående företag ytterligare 
varav hälften sysslade med köttförädling. Ett 20-tal 
var parti- och detaljhandelsföretag och ytterligare 15 
serviceföretag med anknytning till branschen. En riktad 
marknadsföring medförde att flera företag etablerade 

>>Slakthusets bebyggelsehistoria

2011

sig i området och i slutet av 1980-talet fanns 165 
företag i området varav 30 med annan verksamhet än 
livsmedel.

1989 fick saluhallsförvaltningen i uppdrag att öka 
exploateringsgraden för områdets 27 hektar: detta 
för att möta framtida behov av kött-, fläsk- och 
charkuteriprodukter. Resultatet blev att ett antal nya 
byggnader uppfördes längs Arenavägen, vissa med 
livsmedelsanknytning, men även Bankgirocentralen i 
norr. Globen-områdets utbyggnad kom i byggd form 
att genereras vidare in i de delar av Slakthusområdet, 
främst längs Arenavägen och vid Palmfeltsvägen, 
d.v.s. vid de gator som vetter mot Globen. Ett antal 
ursprungliga byggnader fick ge plats till allt från 
P-hus (5) över restaurangskola (9) till kontorshus (10). 
Arkitekturen i dessa byggnader är en blek spegling av 
Globen-utbyggnadens vita och kubiska ideal.
Bankgirocentralens byggnad (2) längs Palmfeltsvägen 
har ett ur arkitektonisk synvinkel mer ambitiöst 
uttryck. Med sin större skala – bredd, längd och höjd – 
faller byggnaden dock ur det ursprungliga gatunätet.

Trots lågkonjunkturen i början av 1990-talet rustade 
saluhallsstyrelsen området t.ex. genom att den 
tomställda slakthallen byggdes om till lokaler för 
mindre företag inom styckning och charkuteri samtidigt 
som samtliga kyl- och frysanläggningar rustades 
upp. Flera nya byggnader uppfördes för hyresgästers 

räkning.

EU-inträdet 1995 påverkade näringen dels genom ökad 
konkurrens p.g.a. borttaget tullskydd, dels genom att 
lokalerna från 1997 återigen måste anpassas till ett nytt 
regelverk. Flera byggnader övertogs i denna veva av 
Saluhallsstyrelsen.

Från början av 1990-talet har områdets kulturhistoriska 
värde, vid ändring, hanterats på ett mer varsamt sätt än 
tidigare. Åtgärder görs med hänsyn till bebyggelsens 
kulturvärde. Detta har skett dels genom Scans 
fastighetsbolag Fora fastighetsutveckling, dels genom 
att Stockholms stadsmuseum och stadsbyggnadskontor 
begärt antikvarisk egenkontroll i projekten, dels genom 
ett medvetet förvaltnings- och arkitektarbete.

1912 1945 1956 1971 2000
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Livsmedelsindustri och blandad 
verksamhet 1988-2011
1988 övergick slakteriverksamheten från kommunal 
till privat regi för att redan 1991 läggas ned. Detta 
markerar slutpunkten för den epok som startade 1912. 
Trots att området under perioden fortfarande, genom 
riktade satsningar från staden, i hög grad fortsatte att 
vara ett livsmedelskluster tillkom även verksamheter av 
annat slag. Detta kan betraktas som ett steg i riktning 
mot ett mer blandat stadsinnehåll.

Den upprustnings- och förnyelseplan från 1982 som 
syftade till en nystart för livsmedelsverksamheten på 
området ledde bl.a. till en ombyggnad av slakteriet så 
att det uppfyllde EG:s krav. Slaktvolymen gick åter 
upp och slakteriet hyrdes av två företag. Slakteriet 
lades dock ner redan 1991 p.g.a. dålig lönsamhet. På 
området fanns ca. 80 fristående företag ytterligare 
varav hälften sysslade med köttförädling. Ett 20-tal 
var parti- och detaljhandelsföretag och ytterligare 15 
serviceföretag med anknytning till branschen. En riktad 
marknadsföring medförde att flera företag etablerade 
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sig i området och i slutet av 1980-talet fanns 165 
företag i området varav 30 med annan verksamhet än 
livsmedel.

1989 fick saluhallsförvaltningen i uppdrag att öka 
exploateringsgraden för områdets 27 hektar: detta 
för att möta framtida behov av kött-, fläsk- och 
charkuteriprodukter. Resultatet blev att ett antal nya 
byggnader uppfördes längs Arenavägen, vissa med 
livsmedelsanknytning, men även Bankgirocentralen i 
norr. Globen-områdets utbyggnad kom i byggd form 
att genereras vidare in i de delar av Slakthusområdet, 
främst längs Arenavägen och vid Palmfeltsvägen, 
d.v.s. vid de gator som vetter mot Globen. Ett antal 
ursprungliga byggnader fick ge plats till allt från 
P-hus (5) över restaurangskola (9) till kontorshus (10). 
Arkitekturen i dessa byggnader är en blek spegling av 
Globen-utbyggnadens vita och kubiska ideal.
Bankgirocentralens byggnad (2) längs Palmfeltsvägen 
har ett ur arkitektonisk synvinkel mer ambitiöst 
uttryck. Med sin större skala – bredd, längd och höjd – 
faller byggnaden dock ur det ursprungliga gatunätet.

Trots lågkonjunkturen i början av 1990-talet rustade 
saluhallsstyrelsen området t.ex. genom att den 
tomställda slakthallen byggdes om till lokaler för 
mindre företag inom styckning och charkuteri samtidigt 
som samtliga kyl- och frysanläggningar rustades 
upp. Flera nya byggnader uppfördes för hyresgästers 

räkning.

EU-inträdet 1995 påverkade näringen dels genom ökad 
konkurrens p.g.a. borttaget tullskydd, dels genom att 
lokalerna från 1997 återigen måste anpassas till ett nytt 
regelverk. Flera byggnader övertogs i denna veva av 
Saluhallsstyrelsen.

Från början av 1990-talet har områdets kulturhistoriska 
värde, vid ändring, hanterats på ett mer varsamt sätt än 
tidigare. Åtgärder görs med hänsyn till bebyggelsens 
kulturvärde. Detta har skett dels genom Scans 
fastighetsbolag Fora fastighetsutveckling, dels genom 
att Stockholms stadsmuseum och stadsbyggnadskontor 
begärt antikvarisk egenkontroll i projekten, dels genom 
ett medvetet förvaltnings- och arkitektarbete.

2030

?

The building developement at Slakthusområdet 



ABSTRACT
Research questions

The developement in Slakhusområdet actualize and 
raises questions. What role does food play in 
our society today, in the urban context and in 
the minds of the citizens?
Our tv-schedules are brimming with programmes 
about food. In the supermarkets ”hundreds” of 
labels are giving us information about
”organic”, ”localy produced” and ”all naturals”.
As consumers of food we want to be informed 
about the food we are eating, but the long chain 
of events between food being produced and 
consumed, makes it all difficult.
Like mentioned in the very beginning, I believe 
that food; the production, processing and 
distribution of food are important designing 
factors for the future cities. 
This thesis will not be about creating a 
selfsupporting city or totally rearranging the 
plan of our city. It will be about how to inform 
and create awareness in Stockholm 2030. 
It will give an example of how Slakthusområdet 
and its tradition and heritage of food can be 
contain and modernized.
Its about trying to answear how foodproduction 
can become a part of the urban discussion, about 
how foodproduction and urbanity can live closer 
together. Its about informing and highlighting 
how our norms and values can get in harmony with 
the ecosystem



Difficult decision makings in the grocery shop



During the years of 1906 til 1912  Enskede 
Slaughterhouse or Slakthusområdet was built, 
after architect Gustav Wickmans drawings. 
The area was established in order to overcome 
the lack of hygienic conditions at the private 
slaughterhouses. 
At the end of the 18th century the so-called 
”slaughter compulsion” was introduced, which 
meant a monopoly on slaughtering for the public 
slaughterhouses. 
The slaughterhouse was set up as an examplary 
facility. Contemporary technology was embraced 
-spaces for husbandry, slaughter process and 
technical installations were all designed for 
the new modernity. Every function with its own 
individually structure and expression. 
The complex was given a strong geometric design 
with a simplified Art Nouveau articulation and 
facades were made of sand-lime bricks.

SITE
The history of Slakthusområdet



Situationsplan 1912. Ur Stockholms stads slakthus
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Katalog
Inventering och analys

Katalogdelen redovisar del för del den inventering och analys av områdets yttre 
miljö och dess byggnader som utförts. Katalogen fungerar som en uppslagsdel 
där områdets delar, en specifik plats, ett delområde eller en byggnad behandlas 
individuellt.

Original plan and program functions
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Arkitektur
Den första utbyggnadsfasens arkitektoniska 
styrka präglar, trots att den decimerats genom 
rivningar, ännu helheten på ett påtagligt sätt. Sedan 
1930-talet har området vuxit med strikt funktionell, 
verksamhetsanknuten bebyggelse. Endast i 
undantagsfall har den arkitektoniska ambitionen varit 
så hög som under pionjärfasen. Bebyggelseutvecklingen 
på platsen innebar att dessa båda karaktärer 
integrerades i området och ännu, i delar, kan läsas som 
överlagrade skikt.

Slakthusområdet hör till Gustaf  Wickmans största 
anläggningar och innebar en komplex samordning av 
logistiska, byggnadstekniska och hygieniska aspekter.

Wickman (1858-1916)  utbildades vid Chalmers 
i Göteborg och vid Konstakademien i Stockholm. 
Han blev en framstående arkitekt under sin tid. 
Vid sekelskiftet 1900 var regelrätta arkitektkontor 
ovanliga. Ofta arbetade arkitekten ensam i anslutning 
till sin bostad, med tillfällig hjälp av assistenter när 
så behövdes. Gustaf  Wickman däremot hade kontor i 
Konstnärshuset. Som mest hade han åtta medarbetare. 
1914 hade han 3 arkitekter, 2 ingenjörer och en 
springpojke anställda.

Wickman började sin karriär som medarbetare på 
Magnus Isæus kontor där han i Stockholm medverkade 

vid tillkomsten av t.ex. Sturebadet. Vid Allmänna 
konst- och industriutställningen i Stockholm 1897 
ritade han i eget namn Stockholms stads paviljong, en 
anspråksfull byggnad i jugendbarock, en stil som han 
kom att tillämpa i många av de därpå följande påkostade 
bankprojekten. Wickman står bakom Skånes enskilda 
banks hus på Drottninggatan 5, Sundsvallsbanken 
på Fredsgatan 4 och Sydsvenska kreditaktiebolaget 
på Fredsgatan 5 alla i Stockholm. Därtill ritade han 
bankbyggnader i mer än tio svenska städer.  Hans 
många uppdrag åt de kapitalstarka bankerna bidrog 
till att Wickman blev välbeställd. Han ordnade 
den svenska avdelningen vid världsutställningen i 
Liège 1905. Mellan 1907-1912 var han Stockholms 
slakthus- och saluhallsstyrelses arkitekt och ledde 
där ett särskilt kontor under projektering och bygge 
av slakthuset. Längre fram ritade han ett stort antal 
sjukhus och andra medicinska anstalter. 1913-1916 var 
han Medicinalstyrelsens arkitekt och ritade bland annat 
Stockholms stads sinnessjukhus i Långbro, Allmänna 
barnsbördshuset i Lilljansskogen, delar av Sabbatsbergs 
sjukhus och delar av Roslagstulls sjukhusbyggnader. 
Dessutom var han upphovsman till lasarett, sanatorier 
och sinnessjukhus i flera svenska städer. Wickman dog 
plötsligt under en av sina många tjänsteresor i landet.

>>Slakthusets bebyggelsehistoria

Utformning  och  influenser
Byggnaderna har en enhetlig och stark geometrisk 
utformning som driver mot det expressiva, samtidigt 
som den sakligt monumentala och moderna 
arkitekturen påminner om den samtida hos Deutsche 
Werkbund,( t.ex. Peter Behrens turbinhall för AEG 
1909 och Walter Gropius modellfabrik vid Deutsche 
Werkbundutställningen i Köln  1914.) Byggnaderna har 
en förenklad jugendartikulering anpassad till det enkelt 
sakliga fasadmaterialet kalksandtegel. Arkitekturen 
betonar gavlarna som artikuleras av stora halvrunda 
fönster, en stiliserad form eller en mönstermurning. 
Flera svenska paralleller med påtagliga jugenddrag 
finns - t.ex. AB de Lavals Ångturbin i Järla, Nacka från 
1911 och Bergviks sulfitfabrik i Hälsingland från 1904 
av arkitekten Sigge Cronstedt.

1

2

3

1  Slakthusområdet  strax  efter  färdigställandet,  flygbild.  Källa:  SSA
2 Renseri  och  dynghus  (8).  Källa:  SSA

3  Bergviks  sulfitfabrik.  Ur Den rationella fabriken
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Pictures from the original complex

Kvartersstruktur
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Kulturhistoriskt värde
Området har högt kulturhistoriskt värde (grön). 
Kvartersstrukturen i det centrala området är 
betydelsefull för helheten och har autencitetsvärde, 
arkitektoniskt värde och miljöskapande värde. 
Kvartersstrukturen i övriga delar av området som utgår 
från och är sammanhörande med de centrala delarna 
är betydelsefulla med arkitektoniska och miljöskapande 
värden.

Känslighet/tålighet
Områdets kvartersstruktur i det centrala delarna 
har hög känslighet. Stor varsamhet krävs när nya 
byggnadskvarter ska planeras. Särskild uppmärksamhet 
bör ägnas åt hur den ursprungliga strukturens 
kvartersstorlek, riktningar och gränser kan förtydligas 
och säkras. Stadsdelens rätvinkliga, karaktärsfulla, 
sammanhållna och labyrintiska system med stor 
variation i form av utblickar, skala och stadsrum 
har hög känslighet. De förändringar över tid som 
bidragit med fördjupad variation och stärkt karaktären 
inom området bör tas tillvara. I de södra delarna är 
kvartersstrukturen känslig vad avser hur den ansluter 
till det centrala områdets rätvinkliga ordning och 
huvudsakliga nord-sydliga riktningar samt skapar en 
varierad stadsbild. Småskaligheten och variationen 
som finns i delar av det södra området bidrar till 
områdets särpräglade karaktärsfullhet och är känsliga. 
De storskaliga strukturerna är tåliga. I förgårds- och 
bostadsområdetsdelen mot Palmfeltvägen är det 
önskvärt att lyfta fram de kvarstående parkkaraktärerna 
och om möjligt återskapa dessa. 

Stockholms  stads  klassificering Känslighet/tålighet

Hög känslighet

De centrala delarna av området

Byggnadshistoria
Slakthusområdet var ursprungligen indelat i 
fyra huvudsakliga delar. Indelningen följde av 
områdets olika verksamheter. Förgårds- och 
bostadsområdesdelen låg ytterst utmed Palmfeltsvägen. 
Inne på det centrala verksamhetsområdet fanns 
Kreatursmarknadsavdelningen samt Slaktavdelningen. 
Längst i sydöst låg ett tallbeväxt område som var 
reserverat för framtida utbyggnad, på hälften av det 
totala området på ca 30 hektar.

Förgårds- och bostadsområdesdelen var den 
representativa delen som först mötte besökare utifrån. 
Dessa kvarter utgjordes av en park- och trädgårdsmiljö 
i vilken byggnaderna var inordnade. Tillsammans 
utgjorde de två utsträckta gröna kvarter med 
entréplatsen Slakthusplan som förenande länk.

I det centrala området låg Kreatursavdelningen 
i väster, med fållor och marknadshallar för djur 
som transporterats med järnvägen. I öster tog 
Slakthusavdelningen vid med sanitetsdel och 
slaktavdelning. De två delarna var delades av en fysisk 
gräns utmed Hallvägen och Livdjursgatan, men var 
samkomponerade i en gemensam planform om ett 
femtontal kvarter.

Kvartersstrukturen var utlagd i en rätvinklig ordning i 
denna centrala del, som en mindre stadsplan. Kvarteren 

1 Flygbild från nordväst över Slakthusområdets centrala delar, med Slakthallarnas röda tak i mitten.
   Kvarteren är indelade i en rätvinklig struktur. Strukturen ger förutsättningar för den täta och varierade karaktären i området. Källa: SBK
2  Vy  mot  marknadshallen  för  svin  och  småboskap  från  väst.  De  planerade  med  ännu  ej  bebyggda  kvarteren  är  tydligt  definierade  av  inhägnader  ändå  ut  till  gatuliv.
   Källa: ”Stockholms Stads Slakthus, Årsberättelse för åren 1906-1912”.
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Klassificerat  område
Kulturhistoriskt särskilt värdefulla områden
redovisade i Stockholms översiktsplan

Tåliga

Storskaliga strukturer 

Känsliga

Övriga delar av området utom storskaliga 
strukturer



PROGRAM
Stockholm Urban Food center

Stockholm Urban food center will become a hub
for food.
A place where production, processing, distribu-
tion and consumption of food can be made, an 
examplary facility where we can be educated and 
informed.
A place that makes us as citizens react and
think about the concept of locally produced,
food production and food security. A place where
special compentences can gather and discussions
can be held.
The Urban Food Center will become a hub from
which knowledge can be retrieved and applied
around the city.



 URBAN 
FOOD 

CENTER

Production

Processing

Distribution

Consumption

Education
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PROGRAM
Program

Preliminary wide program to be investigated and 
condensed:

Production:
Urban Gardens
Urban gardens in greenhouse
Vertical Garden
Indoor Hydroponic farms
Roof top Garden

Processing:
Restuarant kitchen
Rooms for cooking classes

Distribution:
Urban food shop
Farmers market

Consumption: 
Restaurant/Cafe

Information/Education:
Exibition area
Conference Rooms
Nutrition Labs 
Growing school
Plant growing shop
Composting system



STRATEGY
Reconstructing and reprogramming

According to Stockholm City’s building classifi-
cation the physical environment at Slakthus-
området is of special interest for cultural 
heritage conservation. Plenty of buildings on 
site are classified as cultural property.

It is therefore with great respect for the 
original structures I like to  develope the 
plans for the Urban Food Center. 
The old brickbuildings will be reconstructed for 
different program activities and both new and 
original greenspaces will be created and trans-
formed into urban gardens.

The urban gardens will play an important educa-
tional role at the center. They will not only  
learn the citizens of Stockhokm about growing, 
about the services of a natural ecosystem, about 
how food production can be done in the city. 
They will at the same time be reprogramming 
urbanity, attitudes and behaviour. By giving 
citizen tools to change and become engaged about 
their food and environment, discussions can 
be raised and political strategies for making 
Stockholm a sustainable city can be formed.
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Stockholm  stads  klassificering

Fastighet med bebyggelse 
som är särskilt värdefull från 
historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt.

Fastigheter med bebyggelse 
vars kulturhistoriska värde 
motsvarar fodringarna 
för byggnadsminne 
i kulturminneslagen. 
Byggnadsminnen  
samt kyrkobyggnader 
skyddade enligt 4 kap i 
kulturminneslagen.

Fastighet med bebyggelse 
av positiv betydelse för 
stadsbilden och/eller av visst 
kulturhistoriskt värde.

Fastighet med bebyggelse som 
inte går att hänföra till övriga 
klassificeringskategorier.

Fastighet med bebyggelse 
som  ännu  ej  klassificerats  eller  
obebyggd fastighet.

Kulturhistoriskt särskilt 
värdefulla områden redovisade 
i Stockholms översiktsplan.
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Cultural property

The eleven cultural properties on the site



SCHEDUELE



Tabell1

Sida 1

January February March april May
T 1 F 1 F 1 M 1 Annandag påsk W 1 Valborg, 1a Maj
W 2 S 2 S 2 T 2 T 2 Final Seminarium week
T 3 S 3 S 3 W 3 F 3 Final Seminarium week
F 4 M 4 M 4 Presenting Concept/Program T 4 S 4
S 5 T 5 T 5 F 5 S 5
S 6 W 6 End Study trip Israel W 6 S 6 M 6 Optimizing presentation
M 7 Project Start T 7 Project discussions T 7 S 7 T 7
T 8 Site visit F 8 F 8 M 8 W 8
W 9 Visit at S 9 S 9 T 9 T 9 Kristihimmelsfärd
T 10 Stockholm City Planning office S 10 S 10 W 10 F 10
F 11 and at Restaurangakademin M 11 Project discussion week M 11 Midterm critic week T 11 S 11
S 12 Documentation/Site analysis T 12 Meeting with Anna Hult founder Cities T 12 Midterm critic week F 12 S 12
S 13 W 13 And other specialists W 13 Midterm critic week S 13 M 13
M 14 Concept/Program applied on site T 14 architects,planners,nutriets, T 14 Midterm critic week S 14 T 14
T 15 F 15 F 15 Midterm critic week M 15 W 15
W 16 S 16 S 16 T 16 T 16
T 17 S 17 S 17 W 17 F 17
F 18 M 18 Evaluation from discussions M 18 Detailing design/construction T 18 S 18
S 19 T 19 Reformulating and continuing T 19 for each program function F 19 S 19
S 20 W 20 Concept/Program applied on site W 20 S 20 M 20 Diploma Examination week 
M 21 T 21 T 21 S 21 T 21 Diploma Examination week 
T 22 F 22 F 22 M 22 Preparing Final Seminar presentation W 22 Diploma Examination week 
W 23 S 23 S 23 T 23 T 23 Diploma Examination week 
T 24 S 24 S 24 W 24 F 24 Diploma Examination week 
F 25 M 25 M 25 T 25 S 25
S 26 T 26 T 26 F 26 S 26
S 27 Start Study trip Israel W 27 W 27 Prel. visit in Amsterdam S 27 M 27
M 28 T 28 T 28 Skärtorsdagen S 28 T 28
T 29 F 29 Långfredagen M 29 Final Seminarium week W 29
W 30 S 30 Påskafton T 30 Valborgsmässoafton T 30
T 31 S 31 Påskdagen F 31

at Prinzessinnengärten, Berlin

gardening organisations



”Stadsbyggndsstrategi Söderstaden”
sammanfattande dokument från Stockholm Stad

Utvecklingen av norra Slakthusområdet - Matstaden. 
Inriktningsbeslut. Fastighetskontoret.

Slakthusområdet i Stockholm
Kulturhistorisk inventering och analys
Utredningsmaterial Stockholm stad 2011-07-07

Continuous Productive Urban Landscapes, 
Andre Viljoen 2008

Odla staden, 
Maria Höök, Kandidatuppsats Alnarp 

Omställningens tid, 
Björn Forsberg

I framtiden måste vi odla i staden
Artikelserie i DN, 2012-06-28
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