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B A K G R U N D  -  F I S K H A N D E L  -  S T O C K H O L M

Lokalt fångad fisk i Stockholmsregionen består av 
en radie på 25 mil. Den största delen av denna fisk 
går idag tur och retur till Göteborgs fiskauktion 
innan den når konsumenterna igen. Tillgången på 
närfångad fisk är idag god. Enligt länsstyrelsens 
kartläggning kan 800 ton färsk nyfångad fisk varje 
år levereras direkt till Stockholm.

Det gäller att kapa mellanhänder och samordna 
transporter för att få en lönsammare fiskemarknad. 
De lokala fiskare i vårt närområde har idag svårt 
att sälja sina fångster till ett rimligt pris 
som gör det värt mödan att lägga ut garnen. En 
lokal marknadsplats i Stockholm kan bidra till 
ett mer hållbart fiske och ett sätt att bevara det 
småskaliga kustfisket i våra skärgårdar. 

BAKGRUND

Länsstyrelsens  varje år levereras till stockholm

Konsumenten får mer för pengarna

Ytan av lokalt fångad fisk



Sektion genom gata och kaj

P L A T S  -  K O N T E X T  -  S K E P P S B R O N

Skeppsbron och dess kajlinje är en viktig 
kulturhistorisk miljö i Stockholm. Det är en plats 
som bär på en gedigen historia. Tidigare låg Södra 
Fiskarehamnen och flottbron, en flytande fiskmarknad 
i närheten av denna plats. Skeppsbrokajen har också 
historiskt sett varit en viktig arbetsplats för 
handel och fiske och en boulevard för människorna  
i stadsrummet. 

Platsen idag består av en hårt trafikerad baksida 
där fotgängare, cyklister, bilister och bussar 
samsas om utrymmet. För de gående norrut finns 
endast en smal trottoarpassage längs med fasaden 
på tullhus 3. På platsen finns tydliga gränser och 
den upplevs som outnyttjad. Den breda kajlinjen 
består idag av ett stort antal parkeringsplatser 
och kajen  blir mer som en genomfartsplats än en 
boulevard. De fina siktlinjerna från Gamla stans 
gränder ut mot vattnet stoppas idag till viss 
del upp av tullhusen. Platsen ligger bra till i 
stadsrummet med de tydliga flödena från Slussen 
till Kungsträdgården och den kopplar ihop två 
viktiga fiskeområden i staden, söt- och saltsjön.

25m 13m 28m

Historiska bilder



Öppen & publik plats - transparens i processen - uppvisningar - flexibilitet i försäljning - sinnena i fokus - plats att mötas & slå sig ner på

Binda ihop kajen i flera riktningar och skapa en mittpunkt Behålla siktlinjerna från gränderna och skapa tre tydliga flödesriktningar

K O N C E P T  -  M A R K N A D E N  -  T O R G E T  -  K A J E N

Fiskmarknaden ska tydligt markera flödet från 
Slussen till Kungsträdgården och från Gamla 
stans gränder ut mot vattnet. Siktlinjerna från 
gränderna ska bryta igenom byggnaden. Strukturen 
ska vara omslutande till formen och skapa ett 
öppet intimt torg i mitten för marknadsförsäljning 
och en plats som inbjuder besökarna till att 
stanna upp. Den ska aktivera kajen och knyta 
an till platsens historiska bakgrund som tydlig 
arbetsplats och kaj. 
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K O N C E P T  -  M A R K N A D E N  -  T O R G E T  -  K A J E N

Fiskmarknaden ska vara en öppen och flexibel plats 
där besökarna tydligt ska kunna följa fiskens hela 
process. Från att den transporteras till platsen 
med antingen båt eller bil till att den lastas 
in, rensas, säljs och sedan tillagas och avnjuts 
på plats eller på annat håll. Fiskens väg ska 
tydligt kunna läsas in i strukturen. Strukturen 
kommer gå från en mer sluten sida mot Gamla stan 
och den hårt trafikerade vägen till mer öppen ut 
mot vattnet.

Renseriet ska få en central plats i marknaden 
där besökarna ska kunna ta del av processen likt 
skådespelare på en scen. Sinnena ska få stå i 
fokus, det ska tydligt kunna se och kännas att 
besökarna rör sig genom en fiskmarknad och det ska 
vara en upplevelse att besöka denna plats. 
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Elevation norr Elevation väst Elevation söder 

Sektion AA 

Elevation öst 



Sammansatt axonometri

Markbeläggning  i betong

Synliga bärande pelare i stål

Öppna väggar i glas

Bärande slutna väggar i stålplåt

Synliga bärande balkar i stål

Tak  i stålplåt

M A T E R I A L V A L

För att skapa en hållbar och beständig marknadsplats 
är materialvalen robusta och slittåliga. Betong 
som tung bas. Polerad i de interiöra rummen och 
som pigmenterad marksten på torget för att knyta 
samman och sudda ut gränsen med skeppsbrons 
kullerstensbeläggning. Väggar och tak kommer ha 
en svärtad stålplåt med små skiftningar för att 
skapa djup och efterlikna fiskfjällets fina yta. 
Balkar och pelare i stål kommer vara synliga för 
att visa på byggnadens konstruktiva uppbyggnad 
och skapa en rumslig spänning till den stora 
marknadshallen och de öppna glasade ytorna. 



TEKNISKT SNITT

Bärande stomme:
Stålbalk 300x100mm cc 3500mm
Stålpelare  100x100mm cc 3500mm

Tak:
Lutning 8 grader
Falsad stålplåt 3 mm
Hård mineralull som underlag 30mm
Mineralull 180mm
Luft och ångspärr, plastfolie 1mm
Bärande trapetsprofilerad plåt 
100mm
Undertak i stål 20mm

Ytterväg:
Isolerande treglasfönster 30mm

Innervägg:
Kakel 8mm
Gipsskiva 12mm
Mineralull 150mm
Balk i stål 300x100mm cc 3500mm
Pelare i stål  100x100mm cc 3500mm

Grund:
Betongplatta 150mm
Värmeisolering 3x100mm
Dränerande lager
Dräneringsrör


