
   
 

 
 
 
 

Astrid Skog 
Handledare/   Ori Merom och  
Superviso        Charlie Gullström  Hughes 
Examinator/ Anders Johansson 
Examiner 

 

 

Examensarbete inom arkitektur, avancerad nivå 30 hp 
Degree Project in Architecture, Second Level 30 credits 

24 maj 2013 
 

”Slakthusområdets urbana 
odlingscenter” 

”Urban Foodcenter” 
 

 

  



INTERIÖRPERSPEKTIV

Skala 1:50

SLAKTHUSOMRÅDETS URBANA ODLINGSCENTER 
En produktion- och utbildningsplats i Stockholms matkvarter 2030

                                                                Ett examensarbete av Astrid Skog / Practice based research studio / Handledare: Ori Merom och Charlie Gullström Hughes / KTH VT 2013

N

S

A

 
A

B B

1.

2.

3.

4.

5.

6.

10.

11.

8.

9.

7.

12.

14.
16. 17.

13.

15.
18. 19.

SITUATIONSPLAN

1. Mini musteri
2. Äppellund
3. Bageri
4. Restaurang-och bargata  
i befintlig förbindelsehall
5. Microbryggeri och ölhall
6. Humlegången
7. Hårdgjord torgyta
8. Busshållplats
9. Körsbärslunden

10. Ramp,odling och sittytor. 
Slakthusområdets Urbana odlingscenters 
nedsänkta entregård.  
11. Stadsradhus med egen täppa
12. Möjlig galleriverksamhet
13. Konst bland bärbuskarna
15. Nedsänkt utbildningdsgård
16. Saluhall och matmarknad
17. Utomhuskök och grillplatser
18. Debritorie, offentligt naturlab
19. Fruktlund och picknickytor

DEN PUBLIKA BAKGÅRDEN
Det nya urbana odlingscentret binder samman de gamla be-
fintliga marknadshallarna och det skapas en tydlig bakgård 
mellan byggnadskroppen och den bergsrygg som utgör gränsen 
mot Enskede gård. Hela bakgården programmeras till en ätbar 
park. Här kan man konstvandra bland bärbuskarna, leka och 
upptäcka bland de publika komposterna, picknicka i frukt-
lunden eller förbereda matlådan i sommarköket.Det urbana 
odlingscentrets gård ligger nedsänkt och skapar därmed en 
skyddad privat utbildningsplats. 

TORGET
Kring det stora torget växer Slakthusområdets matkvarter fram. I de 
gamla slakthallarna finns microbryggeriet med sin tillhörande ölhall, 
mini-musteriet och bageriet. I anslutning till byggnaderna aktiveras 
torgytor med olika odlingar anknutna till verksamheterna i de gamla 
slakthallarna, här finns äppellunden och humlegången. På den öppna hård-
gjorda torgytan finns plats för marknader och möjligheter för ”food-
trucks”, mobila restauranger att stanna till och sälja sina produker. 

URBANT ODLINGSCENTERMÖJLIG GALLERIVERKSAMHET

MATMARKNAD OCH SALUHALL

FÖRBINDELSEHALL 1
Publikt rum med uterumskaraktär
En plats med möjlighet för större 
event och arrangemang med catering 
samt en yta där butiken för urbana 
odlare och galleriverksamheten kan 
expandera.

GAMLA SLAKTHALLAR
Från förbindlelsehallen rör man sig ut mot torget i de smala gårdsrum-
men mellan de gamla Slakthallarna

FÖRBINDELSEHALLEN
Tidigare förbindelsehall mellan Slakthallar och kylrum, 
blir till ett väderskyddat gaturum där intilliggande res-
tauranger, barer och butiker kan expandera.

VILLAOMRÅDE ENSKEDE GÅRD

SLAKTHUSOMRÅDETS URBANA ODLINGSCENTER

LÄNGDSEKTION A-A
Skala 1:200
  

FÖRBINDELSEHALL 2
Publikt rum med uterumskaraktär
Saluhallens nya entre, en plats för 
bondens egen marknad och andra 
matmarknader. 

Utbildning

Information

Produktion

Distribution

Förädling

Konsumtion

Program Plan -1

HALLVÄGEN 
Huvudgatan Hallvägen löper tvärs genom Slakthusom-
rådet och delar det stora Torget i två delar. Tor-
get är en självklar hållplats för busstrafiken och 
äppellunden och körsbärslunden blir givna 
uppehållsrum för väntande resenärer. 

ENTREN
På den södra sidan av 
Hallvägen trappas tempot ner. Här 
börjar besökare vandringen ner i jor-
den mot det urbana 
odlingscentrets entre.  

Utbildning

Information

Produktion

Distribution

Förädling

Konsumtion

Program mot Förbindelsehall 1:
Galleri, Butik för urbana odlare,
restaurang samt entre till det urbana 
odlingscentret

Program Plan 1

Utbildning

Information

Produktion

Distribution

Förädling

Konsumtion

Program mot Förbindelsehall 2:
Saluhall, butik för odlade fisk och 
grönsaker samt entre till det urbana 
odlingscentret

Utbildning

Information

Produktion

Distribution

Förädling

Konsumtion

Utbildning

Information

Produktion

Distribution

Förädling

Konsumtion

Informerande program mot publik genväg:
Informationsytor i form av utställningar, mediatek,
föreläsningssalar och rådgivningsrum.

Produktion och ljusföring
Centrets källare visar exempel på odlingstekniker anpassade för mörka 
miljöer. I kärnan där det är som mörkast odlas svamp och närmare lju-
sintagen vid de båda förbindehallarna produceras fisk och grönsaker i 
aquaponiska system med artificiell belysning.
 
Högst upp i byggnaden där ljuset flödar har produktionsytorna maximerats 
i två av de tre skeppen. Här odlas grönsaker i platssnåla hydroponiska 
system. I mittskeppet har bjälklaget öppnats upp och skapat  goda 
förutsättningar för demonstrationskökens och restaurangens köksträdgård 
på markplanet.

Utbildning

Information

Produktion

Distribution

Förädling

Konsumtion

Distribution av odlade fisk och grönsaker
Från odlingarna i källaren och plan 1 förs råvarorna till 
butiken och restaurangen på markplanet där de distribue-
ras, förädlas och konsumeras. 

Utbildning

Information

Produktion

Distribution

Förädling

Konsumtion

TVÄRSEKTION B-B
Skala 1:100
  

Program Plan 0

Utbildning

Information

Produktion

Distribution

Förädling

Konsumtion

VÄLKOMMEN TILL SLAKTHUSOMRÅDETS URBANA 
ODLINGSCENTER 2030
I hjärtat av Slakthusområdet historiska kvarter 
insprängt mellan 100-årig industribebyggelse hittar 
vi Slakthusområdets urbana odlingscenter.
Slakthusområdet som för några år sedan var ett indu-
striområde har genomgått stora förändringar och är 
idag en tät urban innerstadsmiljö och en förlängning 
av stenstaden. Det urbana odlingscentret har fått 
en framträdande position i stadsdelen i syftet att 
förstärka och modernisera områdets 
matprofil. Det nya centret med sina 5 skepp anslu-
ter både med sin arkitektur och sitt program  till 
den tradition av industri och mat som under 100 år 
präglat platsen.

Centret är en produktionsplats för fisk, svamp och 
grönsaker men framförallt en utbildningsplats i 
urban matproduktion och livsmedelshantering. Som en 
hub för urban odling är centret ett resultat av den 
urbana odlingstrend och det ökande intresse för mat 
som man sett växa fram i Stockholm. 

Centret är beläget i det som kommit att bli Stock-
holms nya matkvarter. Kring det stora torget har 
flera blåklassade gamla byggnader fått nytt program 
med temat mat. I direkt anslutning till det urbana 
odlingscentret, i en ursprunglig marknadshall, finns 

VARFÖR ETT CENTRUM FÖR URBAN ODLING?
Centrets huvudsakliga syfte är att informera, utbil-
da och inspirera. I en tid då maten allt för ofta  
endast är en förädlad produkt i en plastförpackning 
har centret uppförts i syfte att åter väcka liv  i 
basala odlingskunskaper och upprätta kontakten till 
jorden. Genom att öka förståelsen för matens krets-
lopp och samband har centret som mål att ändra at-
tidyder och skapa mer hållbara beteenden, öka kon-
sumtionen av lokalproducerade produkter samt minska 
matsvinnet. 
 

HUR FUNGERAR CENTRET?
Centret är en plats där produktion information, 
utbildning, förädling, distribution, konsumtion och 
utbildning möts. Produktionsytor i centret görs 
synliga för att inbjuda och inspirera. Besök i pro-
duktionsdelarna görs endast genom guidade turer, 
men att betrakta produktionen bakom glas är möjligt 
under centrets 

FÖR VEM ÄR CENTRET?
Centrets primära målgrupp är barn och ungdomar. Som 
ett 
experimenthus för odling tar centret emot skolklas-
ser i syfte attföra vidare och applicera värdefulla 
kunskaper på de platser där de gör som mest nytta. 
Men centret är öppet för alla. I mån om plats dag-
tid, kvällar och helger hålls matlagningskurser, 
workshops och föreläsningar för alla mat- och od-
lingsintresserade. 
Butiken för urbana odlare förser stadens odlare med 
allt de behöver för krukodlingen på balkongen eller 
för den hydroponiska fönsterodlingen i köksfönstret.   

EXTERIÖR 1 
Slakthusområdets urbana odlingscenter sett från torget

De flesta besökare möter odlingscentret först från det nya stora 
torget.  Här reser sig byggnaden med sina fem nya skepp mellan de 
två gamla marknadshallarna och byggnaden får en framträdande 
position  i det matkvarter som växt fram.  
Humleodlingarna framför microbryggeriet i den gamla slakthallen 
markerar rörelsen ner mot byggnadens östra förbindelseskepp som 
utgör entren till den nya saluhall som inrättats i en utav de 
befintliga marknadshallarna. 

INTERIÖR 3
Den hydroponiska workshopen på plan 1

Högst uppe i huset flödar ljuset och här har produktionen
maximerats. I centrets mittskepp lämnas dock plats åt två ytor 
för workshops i hydroponisk odling. Här lär man sig att blanda 
näringslösningar, konstruera hydroponiska system samt bygga 
fönsterodlingar av gamla petflaskor. 

öppettider dagtid. Ytterligare information och in-
spiration förmedlas genom temporära utställningar, 
föreläsningar och rådgivning 
eller genom tidningar och böcker i biblioteket. 
I centret finns utbildande ytor för workshops i pro-
duktionssystemen samt demonstrationskök och labora-
torier för utbildning i mathantering och närings-

saluhallen och matmarknaden. I tre gamla slakthallar 
finns minimusteriet, bageriet och microbryggeriet. 
Torgytor och grönytor i det nya matkvarteret andas 
även de mat. Här finns humlegångar,  picknick-plat-
ser, fruktlundar, publika grillplatser och örtträd-
gårdar. De mesta av det gröna i kvarteret är ätbart.   
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PLAN +1 Växthuset

1. Vertikal grönsaksproduktion 
   i hydroponiskt system
2. Lager/Teknik
3. Hydroponisk workshop 1
4. Hydroponisk workshop 2
5. Lager/teknik
6. Vertikal grönsaksproduktion 
   i hydroponiskt system

1.

2.

5.

3.

4.

6.

PLAN 0 Markplanet
1. Urban odlings-butik
2. Rådgivning
3. Bibliotek/Mediatek/Spontana mötesplatser
4. Grönsaks- och fiskförsäljning
5. Bordlager (Bondens egen marknad)
6. Auditorium 80 pers.
7. Administration/Rådgivning
8. WC/HWC
9. Konferens/mötesrum 
10. Utställning
11. Demonstrationskök 1
12. Demonstrationskök 2
13. Demonstrationskök 3
14. Demonstrationskök 4
15. Köksträdgård
16. Laboratorie för näringslära 1
17. Laboratorie för näringslära 2
18. Sittplatser Demokök/Restaurang
19. Restaurang
20. Sittplatser Restaurang
21. Förbindelsehall 
mot galleriverksamhet 
22. Galleri
23. Förbindelsehall 
mot Saluhall. Utökad saluhall,sittplatser 
bondens egen marknad
24. Saluhall

1.
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PLAN -1 Källarplanet
1. Huvudentré i nedsänkt entrégård
2. Samlingshall
3. Mottagning/Reception
4. WC/HWC
5. Kapprum
6. Utställning svampodling och kompost
7. Uppställningsplats för mobil 
sommarträdgård, vintertid
8. Nedsänkt utbildningsgård, sommartid
   Biodling
9. Kompost
10. Kompost
11. Svampodling
12. Svampodling
13. Aquaponiska grönsaksbäddar 
   med konstgjordbelysning 1
14. Aquaponisk fiskodling 1
15. Aquaponiska grönsaksbäddar 
   med konstgjordbelysning 2
16. Aquaponisk fiskodling 2
17. Workshop för källarodling 1 
(svamp/grönsaker)
18. 17. Workshop för källarodling 2 
(svamp/grönsaker)
19. Administration/Personal
20. Lager
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Nya 
Stockholmsarenan

Enskede Gård

Gamla Enskede

Gullmarsplan

Slakthusområdet

Hallvägen
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IDAG
Ett industriområde och livsmedelskluster. Verksamheter inryms idag i moderna 
industribyggnader samt i flertalet blåklassade byggnader från områdets 
ursprungsår 1912.
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IMORGON
En tät innerstadsmiljö med bevarade och integrerade blåklassade 
byggnader, nya parker och torg samt 2500-3000 nya bostäder.

EN NY URBAN KONTEXT
 
Hur ser den urbana kontexten ut där det urbana odlingscentret ska 
verka? Jag lade stor vikt vid att genom mitt program och
placering förstärka de historiska miljöerna och samtidigt inte ta 
bort möjligheten till en förtätning av stadsdelen.

CENTRUMBILDNING
Ett potensiellt framtida centrum lokaliseras mellan de gamla blåklassade 
byggnaderna på ytor som historiskt var öppna samlingsfållor för boskap. 

CENTRALPUNKT
En central och intressant punkt lokaliseras mellan 2 ursprungliga 
marknadshallar. Platsen öppnar upp för ett program som får möjlighet att 
expandera ut mot de öppna ytorna samt utgöra brytpunkten mellan ett högt 
kommersiellt tempo och en lugnare oas.  
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INTERIÖR 1 
Entrehallen på källarplanet

Odlingscentrets besökare börjar likt grönsakerna sin resa i jor-
den. Från entrehallen kan man bakom glas beskåda svampodlingar, 
komposter och hydroponiska odlingar. Centralt i entrehallen har 
den mobila sommarträdgården sin uppställningsplats, vilket skapar 
möjlighet för workshops i traditionell odling i jord även under 
vinterhalvåret. 
Genom det uppspruckna innertaket sipprar ljus ner och inviterar 
en rörelse uppåt. 

INTERIÖR 1 
Entrehallen på källarplanet

Odlingscentrets besökare börjar likt grönsakerna sin resa i jor-
den. Från entrehallen kan man bakom glas beskåda svampodlingar, 
komposter och hydroponiska odlingar. Centralt i entrehallen har 
den mobila sommarträdgården sin uppställningsplats, vilket skapar 
möjlighet för workshops i traditionell odling i jord även under 
vinterhalvåret. 
Genom det uppspruckna innertaket sipprar ljus ner och inviterar 
en rörelse uppåt. 

INTERIÖR 2
Förbindelseskeppet mellan det nya urbana odlingscentret och 
saluhallsverksamheten i befintlig tegelbyggnad

Förbindelseskeppet blir saluhallens nya entre och en plats där 
saluhallens-och det urbana odlingscentrets aktiviteter kan 
expandera och mötas; en plats för bondens egen marknad och sitt-
platser. Från förbindelseskeppet görs det urbana odlingscentrets 
olika skikt och aktiviteter synliga för förbipasserande. Här finns 
möjlighet att se ner till de mörka aquaponiska odlingarna i 
källaren, de utbildande demonstrationsköken och laboratorierna på 
plan 0 och de ljusa hydroponiska odlingarna på plan 1.

EXTERIÖR 1 
Slakthusområdets urbana odlingscenter sett från torget

De flesta besökare möter odlingscentret först från det nya stora 
torget.  Här reser sig byggnaden med sina fem nya skepp mellan de 
två gamla marknadshallarna och byggnaden får en framträdande 
position  i det matkvarter som växt fram.  
Humleodlingarna framför microbryggeriet i den gamla slakthallen 
markerar rörelsen ner mot byggnadens östra förbindelseskepp som 
utgör entren till den nya saluhall som inrättats i en utav de 
befintliga marknadshallarna. 

INTERIÖR 3
Den hydroponiska workshopen på plan 1

Högst uppe i huset flödar ljuset och här har produktionen
maximerats. I centrets mittskepp lämnas dock plats åt två ytor 
för workshops i hydroponisk odling. Här lär man sig att blanda 
näringslösningar, konstruera hydroponiska system samt bygga 
fönsterodlingar av gamla petflaskor. 



INTERIÖR 5 
Entren, genvägen och informationsstråket på markplanet

För de besökare som lunchat i den intilliggande saluhallen eller 
besökt utställningar i det intilliggande galleriet blir de två
entreérna på markplanet vägen in i det urbana odlingcentret. 
Stråket som binder samman de båda entreerna är ett utställnings-
rum som fylls med olika temporära utställningar. Rummet kopplar 
även till föreläsningssalar, mötesplatser och bibliotek där det  
inbjuds till öppna föreläsningar, fördjupande diskussioner eller 
korta pauser med odlingslektyr. 

INTERIÖR 4
Den mörka workshopen på källarplanet

Insprängd  mellan produktionen av fisk och grönsaker ligger 
workshopen för källarodlingar. Här ges möjlighet att testa system 
anpassade för miljöer utan dagsljus. Det ges bl.a. svar på frågan 
om hur man bygger sin egen svampodling samt på vilka sätt man kan 
belysa sina odlingar för att frambringa bästa skörd.

INTERIÖR 5 
Entren, genvägen och informationsstråket på markplanet

För de besökare som lunchat i den intilliggande saluhallen eller 
besökt utställningar i det intilliggande galleriet blir de två
entreérna på markplanet vägen in i det urbana odlingcentret. 
Stråket som binder samman de båda entreerna är ett utställnings-
rum som fylls med olika temporära utställningar. Rummet kopplar 
även till föreläsningssalar, mötesplatser och bibliotek där det  
inbjuds till öppna föreläsningar, fördjupande diskussioner eller 
korta pauser med odlingslektyr. 

INTERIÖR 4
Den mörka workshopen på källarplanet

Insprängd  mellan produktionen av fisk och grönsaker ligger 
workshopen för källarodlingar. Här ges möjlighet att testa system 
anpassade för miljöer utan dagsljus. Det ges bl.a. svar på frågan 
om hur man bygger sin egen svampodling samt på vilka sätt man kan 
belysa sina odlingar för att frambringa bästa skörd.
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VÄLKOMMEN TILL SLAKTHUSOMRÅDETS URBANA OD-
LINGSCENTER 2030

I hjärtat av Slakthusområdet historiska kvarter insprängt mellan 
100-årig industribebyggelse hittar vi Slakthusområdets urbana od-
lingscenter.
Slakthusområdet som för några år sedan var ett industriområde har 
genomgått stora förändringar och är idag en tät urban innerstads-
miljö och en förlängning av stenstaden. 
Det urbana odlingscentret har fått en framträdande position i 
stadsdelen i syftet att förstärka och modernisera områdets matpro-
fil. Det nya centret med sina 5 skepp ansluter både med sin arkitek-
tur och sitt program  till den tradition av industri och mat som 
under 100 år präglat platsen.

Centret är en produktionsplats för fisk, svamp och grönsaker men 
framförallt en utbildningsplats i urban matproduktion och livsmed-
elshantering. Som en hub för urban odling är centret ett resultat 
av den urbana odlingstrend och det ökande intresse för mat som man 
sett växa fram i Stockholm. 

Centret är beläget i det som kommit att bli Stockholms nya 
matkvarter. Kring det stora torget har flera blåklassade gamla 
byggnader fått nytt program med temat mat. I direkt anslutning till 
det urbana odlingscentret, i en ursprunglig marknadshall, finns 
saluhallen och matmarknaden. I tre gamla slakthallar finns 
minimusteriet, bageriet och microbryggeriet. Torgytor och grönytor 
i det nya matkvarteret andas även de mat. Här finns humlegångar,  
picknick-platser, fruktlundar, publika grillplatser och örtträdgår-
dar. De mesta av det gröna i kvarteret är ätbart.   
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Information VARFÖR ETT CENTRUM FÖR URBAN ODLING?

Centrets huvudsakliga syfte är att informera, utbilda och 
inspirera. I en tid då maten allt för ofta  endast är en förädlad 
produkt i en plastförpackning har centret uppförts i syfte att åter 
väcka liv  i basala odlingskunskaper och upprätta kontakten till 
jorden. Genom att öka förståelsen för matens kretslopp och samband 
har centret som mål att ändra attidyder och skapa mer hållbara 
beteenden, öka konsumtionen av lokalproducerade produkter samt 
minska matsvinnet. 
 

HUR FUNGERAR CENTRET?

Centret är en plats där produktion information, utbildning, 
förädling, distribution, konsumtion och utbildning möts. 
Produktionsytor i centret görs synliga för att inbjuda och inspire-
ra. Besök i produktionsdelarna görs endast genom guidade turer, men 
att betrakta produktionen bakom glas är möjligt under centrets 
öppettider dagtid. Ytterligare information och inspiration förmed-
las genom temporära utställningar, föreläsningar och rådgivning 
eller genom tidningar och böcker i biblioteket. 
I centret finns utbildande ytor för workshops i produktionssystemen 
samt demonstrationskök och laboratorier för utbildning i mathante-
ring och näringslära.
Produkterna som odlas distribueras direkt till konsumenterna genom 
butiken eller genom att förädlas och konsumeras i centrets restau-
rang. 

ÅT VEM RIKTAR SIG CENTRET?
Centrets primära målgrupp är barn och ungdomar. Som ett experiment-
hus för odling tar centret emot skolklasser i hopp om att sprida 
vidare och applicera värdefulla kunskaper på de platser där de gör 
som mest nytta. 
Men centret är öppet för alla. I mån om plats dagtid, kvällar och 
helger hålls workshops och föreläsningar för alla odlingsintresse-
rade. Butiken för urbana odlare förser stadens odlare med allt de 
behöver för krukodlingen på balkongen eller för den hydroponiska 
fönsterodlingen i köksfönstret.   

Kunskapsspridning i staden

Innergård Balkong

Villaträdgård och kolonilottHydroponisk 
fönsterodling

Takodling

Temporära lediga tomter

FASAD
Skala 1:100  

DEN PUBLIKA BAKGÅRDEN
Det nya urbana odlingscentret binder samman de gamla be-
fintliga marknadshallarna och det skapas en tydlig bakgård 
mellan byggnadskroppen och den bergsrygg som utgör gränsen 
mot Enskede gård. Hela bakgården programmeras till en ätbar 
park. Här kan man konstvandra bland bärbuskarna, leka och 
upptäcka bland de publika komposterna, picknicka i frukt-
lunden eller förbereda matlådan i sommarköket.Det urbana 
odlingscentrets gård ligger nedsänkt och skapar därmed en 
skyddad privat utbildningsplats. 

TORGET
Kring det stora torget växer Slakthusområdets matkvarter fram. I de 
gamla slakthallarna finns microbryggeriet med sin tillhörande ölhall, 
mini-musteriet och bageriet. I anslutning till byggnaderna aktiveras 
torgytor med olika odlingar anknutna till verksamheterna i de gamla 
slakthallarna, här finns äppellunden och humlegången. På den öppna hård-
gjorda torgytan finns plats för marknader och möjligheter för ”food-
trucks”, mobila restauranger att stanna till och sälja sina produker. 

URBANT ODLINGSCENTERMÖJLIG GALLERIVERKSAMHET

MATMARKNAD OCH SALUHALL

FÖRBINDELSEHALL 1
Publikt rum med uterumskaraktär
En plats med möjlighet för större 
event och arrangemang med catering 
samt en yta där butiken för urbana 
odlare och galleriverksamheten kan 
expandera.

GAMLA SLAKTHALLAR
Från förbindlelsehallen rör man sig ut mot torget i de smala gårdsrum-
men mellan de gamla Slakthallarna

FÖRBINDELSEHALLEN
Tidigare förbindelsehall mellan Slakthallar och kylrum, 
blir till ett väderskyddat gaturum där intilliggande res-
tauranger, barer och butiker kan expandera.

VILLAOMRÅDE ENSKEDE GÅRD

SLAKTHUSOMRÅDETS URBANA ODLINGSCENTER

LÄNGDSEKTION A-A
Skala 1:200
  

FÖRBINDELSEHALL 2
Publikt rum med uterumskaraktär
Saluhallens nya entre, en plats för 
bondens egen marknad och andra 
matmarknader. 

Utbildning

Information

Produktion

Distribution

Förädling

Konsumtion

Program Plan -1

HALLVÄGEN 
Huvudgatan Hallvägen löper tvärs genom Slakthusom-
rådet och delar det stora Torget i två delar. Tor-
get är en självklar hållplats för busstrafiken och 
äppellunden och körsbärslunden blir givna 
uppehållsrum för väntande resenärer. 

ENTREN
På den södra sidan av 
Hallvägen trappas tempot ner. Här 
börjar besökare vandringen ner i jor-
den mot det urbana 
odlingscentrets entre.  

Utbildning

Information

Produktion

Distribution

Förädling

Konsumtion

Program mot Förbindelsehall 1:
Galleri, Butik för urbana odlare,
restaurang samt entre till det urbana 
odlingscentret

Program Plan 1

Utbildning

Information

Produktion

Distribution

Förädling

Konsumtion

Program mot Förbindelsehall 2:
Saluhall, butik för odlade fisk och 
grönsaker samt entre till det urbana 
odlingscentret

Utbildning

Information

Produktion

Distribution

Förädling

Konsumtion

Utbildning

Information

Produktion

Distribution

Förädling

Konsumtion

Informerande program mot publik genväg:
Informationsytor i form av utställningar, mediatek,
föreläsningssalar och rådgivningsrum.

Produktion och ljusföring
Centrets källare visar exempel på odlingstekniker anpassade för mörka 
miljöer. I kärnan där det är som mörkast odlas svamp och närmare lju-
sintagen vid de båda förbindehallarna produceras fisk och grönsaker i 
aquaponiska system med artificiell belysning.
 
Högst upp i byggnaden där ljuset flödar har produktionsytorna maximerats 
i två av de tre skeppen. Här odlas grönsaker i platssnåla hydroponiska 
system. I mittskeppet har bjälklaget öppnats upp och skapat  goda 
förutsättningar för demonstrationskökens och restaurangens köksträdgård 
på markplanet.

Utbildning

Information

Produktion

Distribution

Förädling

Konsumtion

Distribution av odlade fisk och grönsaker
Från odlingarna i källaren och plan 1 förs råvarorna till 
butiken och restaurangen på markplanet där de distribue-
ras, förädlas och konsumeras. 

Utbildning

Information

Produktion

Distribution

Förädling

Konsumtion

TVÄRSEKTION B-B
Skala 1:100
  

Program Plan 0

Utbildning

Information

Produktion

Distribution

Förädling

Konsumtion

Infärgad platsgjuten betong / 
betongpelare

MATERIAL/ARKITEKTONISK PRINCIP

Arkitekturen växer från en tung konstruktion under mark till en 
lättare och avsmalnande struktur ovan jord för att försvinna i 
en filigral och skir takkrona

Pelare i rosttrögt stål  

Pelare i rosttrögt stål  

Ramverk i stål

Screentryckta EFTE-paneler 
(Ethylene tetrafluoroethylen)

Transparenta och halvtransparenta 
EFTE-paneler

EFTE-panelernas ljusreglering
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